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MODELBROCHURE

De Suzuki Jimny
Professional

Mijn fotografiereis begint met het ontdekken van het

landschap. Voor de komende dagen is dit mijn thuis. Alleen
met mijn camera en de Jimny Professional.

Dag 1
De heuvels zijn steil en bezaaid met rotsen. De Jimny
Professional kan er echter alleen maar om lachen. Als
de lucht donker wordt, besluit ik te rusten en na te
denken over het vervolg van mijn reis.

KLAAR VOOR HET
AVONTUUR

BREDE BUMPERS EN WIELKASTEN

PRAKTISCHE REGENGOOT

De Jimny Professional gaat elk avontuur aan. De bumpers zijn

Als het plenst van de regen, voorkomt de speciale regengoot

dusdanig gevormd dat de wielen alle ruimte hebben om

dat het water vanaf het dak naar beneden druppelt op het

gemakkelijk over obstakels te kunnen rijden. De brede zwarte

moment dat je in- of uitstapt.

wielkasten staan stoer en beschermen de carrosserie tegen

De Jimny Professional is gemaakt voor het zwaarste
terrein en de meest uitdagende weersomstandigheden.
Waar andere auto’s afhaken, gaat de Jimny Professional
door. Stap in en ga het avontuur aan.

krassen.

SLIM GEVORMDE MOTORKAP
De motorkap is plat en vierkant. De voorste hoeken ervan zijn

HALOGEEN KOPLAMPEN

vanachter het stuur goed te zien. Daardoor heb je altijd zicht

De ronde koplampen zijn een typisch stijlkenmerk van de

op je directe omgeving, ook als je door het terrein navigeert.

Jimny Professional. De koplampen zijn voorzien van auto
matische lichtschakeling en een Automatic High Beamfunctionaliteit. Je hebt altijd goed zicht, ook als het sneeuwt of
als je door modder rijdt.

Dag 5
De ene na de andere regenbui valt. De Jimny Professional
laat zich echter niet door de blubber weerhouden. Hij ploetert
door en ik vervolg mijn reis.

HOUD DE
AANDACHT BIJ WAT
BELANGRIJK IS
In de Jimny Professional word je niet afgeleid van wat
je het liefste doet, namelijk rijden. Het stoere zwarte
interieur is overzichtelijk en ziet er stijlvol uit. De
bediening is gemakkelijk, ook als je handschoenen
draagt.
DOWN-TO-EARTH DESIGN
Geniet van het eenvoudige, rustige en ongedwongen
design met minimale kleuren. Elk detail is doordacht
en ontworpen om je te ondersteunen in elk terrein.

VERLICHT INSTRUMENTARIUM
De meters zijn altijd verlicht en dus goed zichtbaar.
Ook als het zon- of maanlicht erop valt. Het functionele
design van het instrumentarium sluit naadloos aan op
het ongekunstelde en praktische interieur.

STUREN MET GEVOEL
De robuuste stuurinrichting geeft veel feedback. Je
voelt wat er onder de auto gebeurt. Het in hoogte
verstelbare

3-spaaks

stuurwiel

(tot

35

mm)

is

multifunctioneel voor net dat beetje extra gebruiksgemak.

PAK JE SPULLEN
EN GA OP
AVONTUUR
Of je nu dagenlang op ontdekking gaat in het
terrein of ’s avonds door de stadsjungle navigeert,
de Jimny Professional biedt genoeg ruimte en tal
van handige opbergvakken voor elk type gebruik.
GROTE BAGAGERUIMTE MET BAGAGEREK
De opening van de laadruimte is groot en rechthoekig
voor extra gemakkelijk in- en uitladen. Je kunt heel
wat kwijt in de Jimny Professional, want hij heeft een
totaal maximaal laadvermogen van 370 kg en een
riante bagageruimte van wel 863 liter inhoud. Om
zeker te weten dat je bagage in de bagageruimte blijft,
is er een bagagerek geplaatst achter de voorstoelen.
De achterzijde van de stoelen en de volledig vlakke
laadvloer zijn voorzien van een speciale coating
om vuil snel en eenvoudig te kunnen verwijderen.
Bagagehaken, een bagageruimteorganiser en de
bagage
ruimteverlichting (verstelbaar in 3 standen)
verhogen de bruikbaarheid. Ook is een 12-voltaan
sluiting in de bagageruimte aanwezig.

HANDIGE OPBERGVAKKEN
Alles onder handbereik. In verschillende opbergvak
ken door het interieur heen kun je je smartphone,
petflessen of persoonlijke eigendommen kwijt. De
USB-aansluiting in de middenconsole bevindt zich
vlakbij. Met de grote handgreep aan de passagiers
kant is het extra comfortabel in- en uitstappen.
Bovendien biedt hij houvast voor de passagier
tijdens rijden in het terrein.

JIMNY PROFESSIONAL:
ROBUUSTER WORDT
HET NIET

ULTRASTIJF LADDERFRAME

De Jimny Professional is een serieuze offroader. Uitgerust

Brede starre assen aan de voor- en achterzijde; je neemt

met een oersterk ladderframe, grote hellingshoeken, een

toch met niets minder genoegen? Hiermee ervaar je

3-link starre wielophanging met schroefveren en uiteraard

Al sinds de eerste generatie uit 1970 staat de Jimny
Professional op een ultrastijf en ijzersterk ladderframe.
Een solide basis voor het serieuze terreinwerk.

3-LINK STARRE WIELOPHANGING MET
SCHROEFVEREN

superieure grip, op verschillende opper
vlakten. Als
door een obstakel een voor- of achterwiel wordt

4WD met lage g earing voor de zwaarste terreinomstandig‑

opgetild, duwt de as het andere voor- of achterwiel

heden.

naar beneden om het contact met de band te vergroten.

Afloophoek achter

Overklimhoek voor

Aanloophoek

Bodemspeling

49°
28°

GROTE AANLOOP- EN AFLOOPHOEKEN EN BODEMSPELING
Dankzij de grote aanloophoek vóór, afloophoek achter, overklimhoek en

210 mm
37°

bodemspeling is voor de Jimny Professional geen berg te hoog. Trotseer
met gemak steile hellingen en afdalingen met obstakels, zonder bang te
hoeven zijn dat je de bumpers of onderkant beschadigt.

ALLGRIP PRO
Op jouw verzoek past de Jimny Professional zich
aan elke situatie aan. Schakel de extra pook
naar 4L voor maximale tractie en koppel tijdens
extreme omstandigheden. Zet 4WD in de stand
4H om op hogere snelheden maximale tractie
te hou
den. Bijvoorbeeld wanneer de wegen
onverhard of glad zijn door sneeuwval. Eenmaal
weer op asfalt aangekomen, schakel je naar
2WD voor een rustiger rit met een lager verbruik.

KRACHTIGE OFF-ROADPRESTATIES
NIEUWE 1,5-LITER BENZINEMOTOR
Voel de kracht van de Jimny Professional. Zijn nieuw ontwikkelde
1,5liter benzinemotor biedt bergen koppel over een breed
toerenbereik. De motor is compact, weegt niet veel en voldoet
uiteraard aan de strengste emissienormen zodat je altijd zo
efficiënt mogelijk onderweg bent.

Geen grip

Wiel slipt

Zonder Brake LSD

Wiel slipt

Geen grip

Krijgt grip

Remt af

Remt af

Krijgt grip

Met Brake LSD

HILL HOLD CONTROL/DESCENT CONTROL

BRAKE LSD TRACTION CONTROL

Klim omhoog alsof je niets liever wil. Met Hill Hold Control rolt de

Trotseer gladde wegen met vertrouwen. Als twee diagonaal

Jimny Professional op een helling niet achteruit. Ook niet als de

geplaatste wielen grip verliezen, remt het Brake LSD (Limited

ondergrond ruw is. Zo kun jij je focussen op de steile helling voor

Slip Differentieel) automatisch deze wielen af. Hierdoor wordt er

je. Aan de afdaling begonnen? Met een simpele druk op de knop

meer koppel gestuurd naar de wielen die wel grip hebben. Op die

zorg je ervoor dat de Jimny Professional een vaste lage snelheid

manier vervolgt de Jimny Professional zijn weg.

aanhoudt. De Jimny Professional rijdt beheerst naar beneden,
zónder dat je hoeft te remmen.

Dag 7

Terug in de stad. Ook hier voelt de Jimny Professional zich
thuis. Door de grote bodemspeling ervaar je minder hinder
van verkeersdrempels. De Jimny Professional is compact
vanbuiten, dus ik parkeer hem gemakkelijk en snel in. Tijd
om tot rust te komen.

VEILIGHEID
SUZUKI SAFETY SYSTEM

HIGH BEAM ASSIST

Of je nu door het terrein rijdt of door de stad, bij de Jimny

Dit systeem schakelt automatisch tussen dim- en grootlicht,

Professional staat veilig
heid voorop. Dankzij de actieve veiligheids

afhanke
lijk van de lichtomstandigheden en de aanwezigheid van

systemen van het Suzuki Safety System ben je met een gerust hart

andere voertuigen*.

onderweg.

* Wanneer 40 km/uur of sneller wordt gereden met de verlichting in de automatische stand.

DUAL SENSOR BRAKE SUPPORT
Terwijl je onderweg bent, bepalen een camera en een laser continu
of er een aanrijding dreigt met een ander voertuig of een voetganger.
Detecteert het systeem een mogelijke aanrijding, dan reageert het op

Als tegemoetkomend verkeer of voorligger wordt gedetecteerd.

Schakelt
automatisch
naar dimlicht

de drie volgende manieren, afhankelijk van de situatie:
1. Je wordt gewaarschuwd met een geluid en een waarschuwingslampje.

Wanneer tegemoetkomend verkeer of voorligger weg is.

Laser en camera

Zoemer

Schakelt automatisch naar grootlicht

Display

2. De remassistent wordt geactiveerd als de kans op een aanrijding groot is en je
hard remt.
Bestuurder remt
Remkracht neemt toe

Zoemer

VEHICLE SWAY WARNING
Bij snelheden van 60 km/uur of hoger houdt dit systeem je rijgedrag

Display

in de gaten. Mocht dit afwijken van het gangbare rijgedrag als gevolg

3. Wordt de kans op een aanrijding nog groter, dan remt de Jimny Professional
automatisch.
Zoemer

van bijvoorbeeld vermoeidheid, dan geeft het systeem je een visuele
en auditieve waarschuwing.

Automatisch remmen

LANE DEPARTURE WARNING
Display

Flits

Bij snelheden van 60 km/uur en hoger detecteert deze veiligheids
functie de rijbaan en waarschuwt je met een vibratie in het stuurwiel
en een visuele waarschuwing als je ongemerkt afbuigt.

ECALL
De Jimny Professional is uitgerust met het eCall System. Dat

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

waarschuwt de noodhulpdiensten op het moment dat je bij een aan

Dit systeem herkent verkeersborden langs de weg, bijvoorbeeld

rijding betrokken bent. Ook de locatie van de auto wordt automatisch

waarop een maximale snelheid staat afgebeeld. Een display in de

doorgegeven.

auto herinnert je aan deze toegestane snelheid.

KLEUREN
Maak je keuze uit de 8 kleurmogelijkheden
die voor de Jimny Professional leverbaar
zijn. Wil je echt opvallen? Dan kies je voor
één van de 3 two-tone kleurcombinaties.

Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.

White (26U)

Silky Silver Metallic (Z2S)

Medium Gray (ZVL)

Jungle Green (ZZC)

Brisk Blue Metallic & Bluish Black Pearl (CZW)

Kinetic Yellow & Bluish Black Pearl (DG5)

Bluish Black Pearl (ZJ3)

Chiffon Ivory Metallic & Bluish Black Pearl (2BW)

SUPER SERVICE
De Suzuki Jimny Professional wordt standaard met een aantal Super Services
geleverd. Waaronder 6 jaar garantie en de gratis Suzuki Mobiliteit Service. Deze
laatste service zorgt ervoor dat je geen andere pechhulpdienst meer nodig hebt.
Het is belangrijk om je Jimny Professional af en toe bij de Suzuki-dealer te

SUPER SERVICE IS ALTIJD:
Onderhoud & reparatie door Suzuki-getrainde monteurs
Originele Suzuki-onderdelen
Vooraf een duidelijk kostenplaatje, dus geen verrassingen

laten checken. Zo kunnen we tijdig ingrijpen (mocht dat nodig zijn) en voorkom

Gratis 24/7 pechhulp bij onderhoud bij de dealer

je onnodig hoge kosten. Om je Jimny Professional in goede conditie te houden

Garantie op reparatie

heeft de dealer alle kennis in huis, want de Suzuki-technici kennen de auto
natuurlijk als geen ander en ze werken altijd met originele onderdelen.

Kijk voor meer info over alle Super Services op suzuki.nl/service.

DE 7 GARANTIES
VAN SUZUKI
tuigd,
Suzuki-rijders zijn al over
ts anders.
die willen nooit meer ie
Dus waarom Suzuki?

SUPER OM
TE RIJDEN
directe
Door z'n lage gewicht en
dynamisch
besturing is een Suzuki
en speels om te rijden.

SUPER
DESIGN

n dat vanbuiten
Iconisch eigenwijs desig
binnen verrassend
compact oogt, maar van
is.
veelzijdig en ruimtelijk

SUPER
ZUINIG
Laag verbruik en
ud.

zeer voordelig in onderho

SUPER
SERVICE

in de buurt
Altijd een Suzuki-expert
die voor je klaarstaat.

SUPER
TECHNOLOGIE
De kracht van bewezen
extra
technologie die Suzuki
veilig maakt.

SUPER
BETROUWBAAR
zuki rekenen
Je kunt altijd op een Su
lige techniek.
dankzij de solide en vei

SUPER
PRIJS

een waardevaste
Met een Suzuki krijg je
voor je geld.
auto met veel uitrusting

suzuki.nl/auto

youtube.com/suzukinederland.nl

facebook.com/suzukinederland.nl

instagram.com/suzukinl

Importeur: B.V. NIMAG – Postbus 77 – 4130 EB Vianen
Suzuki Klantenservice T 0800 - 4789854

(0800 - 4SUZUKI)

(gratis, op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur) E klantenservice@suzuki.nl

De auto’s afgebeeld in deze brochure zijn voorzien van opties. Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen. Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Toch zijn we niet aansprakelijk
voor eventuele onjuistheden. De importeur heeft het recht om zonder aankondiging veranderingen in uitvoering van producten aan te brengen. De getoonde modellen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Kleuren kunnen onder invloed van het
drukproces afwijken van de werkelijkheid. © 2021 B.V. NIMAG, Vianen. Zonder schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG mag je dit hele, of delen van dit document niet vermenigvuldigen of openbaar maken. In welke vorm dan ook. Neem contact op
met je Suzuki-dealer over de in Nederland te leveren modellen en kleuren.

