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O Monozukuri à moda da Suzuki…
Falemos durante alguns minutos de filosofia! Mas não acelere e fique connosco: é por uma boa causa. O 
"Monozukuri" é um conceito japonês que designa a arte de conceber e de produzir objetos técnicos.
Adaptámos esta filosofia da perfeição e do trabalho bem feito até aos seus últimos limites, através das 
três características fundamentais que deve possuir qualquer moto ao sair das nossas fábricas: "Run, Turn 
and Stop", ou seja "Circular, virar e parar". Por outras palavras, os princípios do Monozukuri fizeram de 
nós os melhores nestes três setores e é este trio de excelentes razões que você observa de muito perto 
quando compra uma moto.

Uma potência industrial ao serviço da sua máquina

A qualidade sem compromisso
Como fazemos questão de merecer os nossos 
clientes, mais do que nunca, continuamos 
em apostar nos nossos três pilares 
incontornáveis: uma tecnologia de ponta, um 
‘know-how’ que nunca erra e uma filosofia de 
trabalho em cada detalhe

.

A Suzuki pode orgulhar-se de uma história industrial com 108 anos, e 65 dedicados ao fabrico de motos. 
Desde as origens da nossa marca, sempre desejámos fabricar produtos que apresentassem um real valor 
acrescentado. Mais do que nunca, o «    » nas nossas Suzuki permanece sinónimo de qualidade e fiabilidade.
Não foi por acaso que o Maverick Vinales venceu o grande prémio de MotoGP aos comandos de uma Suzuki 
na época passada, e que fomos novamente campeões mundiais na Resistência! Claro que os nossos clientes 
serão os primeiros a beneficiar do que nos ensinaram os nossos pilotos nos circuitos do mundo inteiro.

As nossas equipas são constituídas pelos melhores 
especialistas em cada domínio e, em seguida, as nossas 
motos são submetidas a horas e horas de testes. 
Especificamente no circuito de ensaios de Ryuyo, que, 
ao longo dos seus 2,3 quilómetros, possui todos os tipos 
de curvas e retas necessárias para assegurar que a sua 
máquina será eficiente e fiável em quaisquer circunstâncias.

‘Know-how’ a cada etapa e a toda a prova!



A tecnologia da Suzuki em constante evolução

O Monozukuri à moda da Suzuki…

Motion Track Brake System: ABS 
adaptável
O novo ABS funciona em conjugação com a IMU 
(Unidade de Medição de Inércia). A IMU analisa 
continuamente o movimento da moto, a inclinação, o 
equilíbrio e as guinadas de modo a conceder-lhe uma 
excelente estabilidade. Na GSX-R1000, este sistema 
permite reduzir o risco de elevação da roda traseira 
aquando de travagens bruscas e ajustar a potência de 
travagem da moto em retas e igualmente em curvas.

Motion Track TCS : Sistema de Controlo 
de Tração Racing
O sistema de controlo de tração Racing da Suzuki 
permite que o piloto selecione entre 10 níveis de 
sensibilidade de intervenção em função da utilização 
em estrada ou em circuito. O nível de controlo de 
tração pode ser alterado em marcha quando o piloto 
desacelera. O sistema de controlo de tração Racing 
analisa continuamente 6 sensores e ajusta rapidamen-
te a potência quando deteta ou prevê uma perda de 
tração. A potência é ajustada ao nível da injeção. Os 
sensores são analisados a cada 4 milissegundos para 
uma resposta instantânea e funcionam em conjunto 
com a IMU para um controlo de tração mais preciso. 
Em relação à IMU, o ECM analisa os movimentos da 
moto de acordo com 6 direções, em função dos três 
eixos principais, para um controlo mais preciso. 

TCS : Sistema de Controlo de Tração
O sistema de controlo de tração Suzuki monitoriza 
continuamente a velocidade de rotação das rodas 
dianteira e traseira, a posição do acelerador, a posição 
da cambota e do selector das mudanças, o que 
permite reduzir instantaneamente a potência do motor 
assim que for detetada a derrapagem das rodas. Por 
conseguinte, o piloto pode desfrutar de mais conforto 
e segurança.

SCAS : Sistema de embraiagem assisti-
da Suzuki
Uma embraiagem de deslizamento limitado contribui 
para tornar a redução para velocidades inferiores mais 
suave e ajuda o piloto a manter o controlo durante a 
desaceleração.

SAIS : Sistema imobilizador Suzuki
Utiliza um sistema de identificação eletrónico na 
chave de ignição do veículo para impedir qualquer 
arranque fraudulento.

SET : Válvula de escape Suzuki
A válvula de escape Suzuki de tipo "borboleta" é 
controlada por um servomotor para modificar a onda 
de pressão dos gases de escape de modo a facilitar o 
respetivo fluxo em função da rotação do motor.

ABS : Sistema de travagem antibloqueio
Este sistema permite evitar o bloqueio das rodas 
aquando de uma súbita mudança da aderência 
durante a travagem ou quando é acionada uma 
travagem excessiva. O sistema mede a velocidade das 
rodas 50 vezes por rotação e ajusta a potência da 
travagem em função da aderência. Conforme as 
condições, estradas molhadas ou deterioradas, a 
distância de travagem para um veículo equipado com 
ABS pode ser maior do que para um veículo que não 
possua ABS. O ABS não consegue impedir a 
derrapagem da roda devido a uma travagem durante 
uma mudança de direcção, mas limita os riscos.

Low RPM Assist : Assistência com 
rotações reduzidas
Permite tornar o comportamento do motor mais suave 
a uma velocidade reduzida, facilitando o arranque.

Suzuki Easy Start : Auxiliar de arranque
Simplifica o arranque do motor e deixa de ser 
necessário utilizar a alavanca de embraiagem e 
manter premido o botão de arranque.

SRAD : SUZUKI RAM AIR DIRECT SYSTEM
As entradas de ar encontram-se junto ao centro da 
carenagem dianteira e oferecem assim uma excelente 
eficácia da admissão. Resulta num aumento da 
potência do motor a uma velocidade elevada.

S-DMS : Suzuki Drive Mode Selector
Permite ao piloto selecionar um de três modos de 
injeção e ignição de acordo com os respetivos gostos, 
de modo a ajustar-se às condições de circulação em 
pista ou em estrada. 

SDTV – Suzuki Dual Throttle Valve
Acelerador de dupla borboleta (SDTV), sistema de 
injeção de combustível digital. No SDTV, cada corpo de 
acelerador tem duas válvulas de borboleta, uma 
válvula principal controlada pelo acelerador e uma 
válvula secundária controlada pelo ECM com base na 
rotação do motor, selecção de caixa de velocidades e 
posição da válvula principal. A válvula de borboleta 
secundária abre e fecha para manter a velocidade do 
ar de admissão no ponto ideal, melhorando a 
eficiência de combustão e a resposta ao toque do 
acelerador assim como o binário a baixo e médio 
regime.

SCEM – Suzuki CompositeSCEM 
Os cilindros de alumínio estão revestidos com o 
material patenteado “Suzuki Composite Electrochemi-
cal Material” (SCEM), um revestimento que proporcio-
na excelentes propriedades de dissipação térmica e 
resistência ao desgaste. A camada exterior endurecida 
possibilita uma dissipação mais efi ciente do calor, 
reduzindo a frição e forma juntamente com os 
segmentos do êmbolo uma junta uniforme ainda mais 
resistente ao desgaste.
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«É preciso partir 
a moto!»

Um temperamento de 
desportista, domado 
para a estrada!
Se a Suzuki é muitas vezes sinónimo de desempenho nos circuitos, isto 
não é razão para esquecer que as nossas motos de estrada também estão 
sempre prontas para a acção. Eis a razão pela qual a nossa gama GSX-R se 
apresenta agora na GSX-S. Uma conversão para o melhor e sem o resto! Ou 
seja, conservámos o caráter inimitável desta moto, mas também a tornámos 
mais confortável para que se adapte melhor a longos trajetos em estrada. 

Uma estrela nascia! 

Para todas as motos saídas das nossas 
oficinas - e estas não são, evidentemente, 
exceção à regra -, a Suzuki apoia-se 
sempre no seu legado.

Mas também e sobretudo em ensaios 
rigorosos! Aliás, durante as fases de teste 
dos protótipos, Etsuo Yokouchi, o 
fervilhante engenheiro responsável pela 
gama, pedia aos seus ensaiadores nem 
mais nem menos do que tentar "partir a 
moto".

De modo a garantir que, caso houvesse 
peças demasiado frágeis no momento dos 
testes, as mesmas pudessem ser 

reforçadas de seguida. Ele recorda: "Os 
componentes demasiado frágeis tinham-se
 
tornado a minha obsessão. A técnica era 
testar uma moto como se fosse destinada 
a fazer corridas de alto nível. Se 
satisfizesse para a competição eu 
considerava-a apta ao serviço para o 
estrada Eis a razão pela qual as nossas 
motos de estrada são tão fiáveis. "

Ele completa: "É trabalhando de forma tão 
rigorosa que a Suzuki tornou possível o 
impossível. Toda a empresa se empenhou 
neste projeto. Daí conseguimos uma força 
multiplicada por dez. " Que se mede, 
certamente, nos escritórios da companhia, 
mas sobretudo nas estradas!



suzuki-racing.com

E, porque não, vir ver-nos no momento de uma 
prova europeia de MotoGP em 2017?

7 de maio: Espanha (Jerez)
21 de maio: França (Le Mans)
4 de junho: Itália (Autodromo del Mugello)
11 de junho: Catalunha (Barcelona-Catalunya)
25 de junho: Holanda (TT Circuit Assen)
2 de julho: Alemanha (Sachsenring)
6 de agosto: República Checa (Automotodrom Brno)
13 de agosto: Áustria (Red Bull Ring – Spielberg)
27 de agosto: Grã-Bretanha (Silverstone)
10 de setembro: San-Marino (Misano)
24 de setembro: Aragón (MotorLand Aragón)
12 de novembro: Valência (Ricardo Tormo)

E, sobretudo, venha visitar-nos no nosso novíssimo 
site: www.suzukimoto.pt



Porque embora se escolha frequentemente uma moto por um 
ato de paixão, esta nunca se compra por um ato impulsivo…

Uma vez que temos vários modelos e que os seus desejos e necessidades são tão 
diversos como variados, normalmente recomenda-se experimentar uma moto antes 
de a comprar. Este é, evidentemente, um serviço que lhe propomos. E é tão simples 
como um pequeno clique…  O nosso website permite-lhe localizar os modelos de 
demonstração disponíveis nos nossos concessionários Suzuki autorizados em 
Portugal. Depois, bastará que entre em contacto com o ponto de venda à sua 
escolha para lhes solicitar um testdrive.

Para que a satisfação seja total…
Um testdrive bem-sucedido começa, evidentemente, por uma boa preparação. 
Portanto, é essencial que reserve o seu testdrive junto de um concessionário e que 
possua uma carta de condução e um documento de identificação adequado. Além 
disso, não se admire: devido ao valor e à qualidade do material que colocamos à sua 
disposição, é possível que lhe solicitemos uma garantia. Pequenos detalhes que lhe… 
irão garantir um testdrive sem problemas!

Pode obter mais informações no nosso website 
www.suzukimoto.pt

Antes de me comprar, 
experimente-me!



“Uma moto de 
estrada que 
corresponderá  
a todos os 
gostos! ”
Steven Fransen Bleuk
Suzuki Katana Stunt Team 

Suaves ou rápidas, ligeiras ou maciças, as motos de estrada apresentam-se sob vários aspetos mas cultivam uma única função: 
levá-lo para longe. Ou simplesmente para o trabalho. Confortavelmente, em duo, de armas e bagagens, e sem molengar demais. 
Do ponto de vista técnico, a categoria fornece um amplo leque de cilindradas, motores, transmissões e quadros.

Bem mais do que no universo do automóvel, os tipos 
de motos de estrada apresentam-se numa imensa 
variedade: das mais focalizadas e específicas à mais 
polivalente. E a escolha de uma moto dependerá de 
inúmeros fatores, desde logo da sua futura utilização. 
Em suma,  quer seja pela mobilidade ou pela 
adrenalina, a estrada é, obviamente, parte integrante do 
quotidiano de um número crescente de motociclistas.
E é, por isso, de uma forma muito lógica que propomos 
uma muito larga
gama de modelos
concebidos por medida 
para devorar o 
alcatrão. Por outro lado, 
também estamos 
conscientes de que, para 
garantir que as nossas 
motos se agarrem à 
estrada (em todos os sentidos do termo), o melhor 
será confiá-las a condutores que não as poupem. 

Mesmo que, para tal, as tenham de levar até aos 
limites. É o que se passa com a nossa  «Stunt Team»!

Uma escolha de razão num mundo de 
paixão!
«O Stunt Team Katana é constituído por três membros, 
explica Steven Fransen Bleuk, o seu fundador. O que 
não passava, no começo, de acrobacias no jardim, 
transformou-se num modo de vida frenético. 

Somos os três apaixonados ao extremo, por 
motos e por ruídos de motores. A equipa 
especializou-se em acrobacias 
em moto e realiza apresentações em 
diversos eventos por toda a Europa. E 
mesmo que personalizemos nós próprios as 
nossas motos - a nossa GSR750 
personalizada não passa mesmo 

despercebida no stand da Suzuki, no salão automóvel 
de Bruxelas -, também reconhecemos que somos uma 
exceção. E que uma boa moto de estrada deve 

adaptar-se a todos os condutores e a todos os tipos de 
situações», explica o chefe do trio que realizou cerca 
de 900 acrobacias em 2016. «Sem qualquer quebra ou 
acidente», especifica.

Tendo a consciência de que poucos são os que 
transgridem as regras ou as máquinas como ele, 
Steven repete-nos o seu mantra com convicção: «Uma 
boa moto de estrada convirá a cada um!" Com peças 
sólidas, uma atenção a cada detalhe e aspetos de 
segurança que dão total confiança.» Concebida, hoje 
em dia, para oferecer simultaneamente um 
comportamento irrepreensível a baixa ou alta , rotação 
do motor, uma excelente travagem, uma proteção 
correta e desempenhos quase desportivos, em especial 
na aceleração, assim, uma moto representa também 
uma escolha de razão num mundo de paixão! «O 
objetivo final sendo que cada um se sinta à vontade 
sobre a máquina, e obtenha dela uma máximo de 
satisfação", conclui Steven Bleuk. Porque, no fundo, o 
prazer é o elo entre todos os motards, certo?»

«O prazer é
o elo entre todos 
os motards.»

A gama Estrada 
da Suzuki 
vista por um 
profissional



Coração de GSX-R



Suspensão regulável 
A forquilha invertida Kayaba de 43 mm com 
novas características  proporciona um 
comportamento desportiva, sempre com 
suavidade. É inteiramente regulável em pré-
carga, compressão e extensão.  

Uma máquina com 
desempenhos lendários 
concebida para a rua 
A GSX-S1000 é animada por uma versão 
"domesticada" do 4 cilindros em linha a 
4 Tempos que se tornou uma lenda em 
2005 com a GSX-R1000. O novo motor 
fornece uma resposta suave e imediata 
ao punho do acelerador para uma 
aceleração  controlada, para que o 
piloto desportista experimente algumas 
dosess de adrenalina. 

Travagem eficiente 
A GSX-S1000 possui as mesmas pinças 
Brembo monobloco com fixação radial 
que a GSX-R1000. Cada pinça possui 
quatro êmbolos opostos de 32 mm 
atuando sobre um disco flutuante de 
310 mm para uma potência de 
travagemimportante. O ABS é de série 
na GSX-S1000A. 

Um quadro concebido para o 
prazer 
A Suzuki desenhou um novo quadro para 
oferecer um conjunto leve e compacto 
que torna a GSX-S1000 muito maneável 
e divertida de pilotar. Cada aspeto do 

quadro reflete a atenção dada sobre a 
utilização em condições reais: das ruas 
citadinas às estradas sinuosas de 
montanha. Um quadro leve assegura 
uma boa agilidade. As traves principais 
vão da coluna da direção até ao eixo do 
braço oscilante. A sua forma é ideal para 
obter uma forte rigidez e uma redução 
do peso. A Suzuki utiliza técnicas de 
análise de elementos finitos para tornar 
o quadro ainda mais leve do que o da 
GSX-R1000. É reforçado, contribui para 
assegurar uma excelente aderência à 
estrada conferindo-lhe simultaneamente 
uns toques de Superbike!

Características detalhadas na página 35. Para 
mais informações sobre este modelo, visite o 
site www.suzukimoto.pt

GSX-S1000
Com origem no ADN da lenda das Supersport, eis 
uma roadster puramente desportiva, a GSX-S1000, 
uma moto concebida para proporcionar prazer no 
dia-a-dia. Herdando o motor da GSX-R1000 e os 
seus principais componentes, esta emocionante
máquina dá-lhe uma sensação de desempenho 
inigualável. Ponha-se à estrada com uma moto 
com desempenhos lendários. 

Coração de GSX-R

«A robusta “StreetFighterˮ» original, 
a moto do vilão de grande coragem, 
surgiu há muito tempo. Desta vez 
a Suzuki renova o género com este 
modelo literalmente demoníaco! O seu 
motor é jovial e a sua parte ciclística 
confere-lhe precisão e vivacidade. Fácil 
de manusear, maneável e perfeitamente 
adaptada à vida do dia-a-dia. Apresenta 
uma das ergonomias mais naturais e 
um conforto apreciável no segmento. 
Agressiva sem ser demencial, potente 
sem explodir a pólvora, a Marilyn sem se 
afundar na Manson,  a GSX-S 1000 ABS 
sabe apresentar-se na medida certa.»

Steven Fransen Bleuk
Suzuki Katana Stunt Team



Sistema de controlo de tração com três modos 
O sistema de controlo de tração Suzuki3  permite ao 
piloto controlar com mais confiança o punho do 
acelerador, nas diversas condições de estrada 
encontradas; tornando a condução desportiva mais 
divertida e menos cansativa.

O sistema verifica a velocidade de rotação das rodas 
dianteira e traseira, a posição do punho do acelerador, 
a posição da cambota e a posição do selector das 
mudanças, efetuando-o 250 vezes por segundo. Reduz 
rapidamente a potência do motor controlando o tempo 
de ignição cada vez que deteta uma derrapagem da 
roda. O controlo do sistema sobre a potência do motor 
é tão leve e natural que não afeta o prazer da 
condução.
O piloto pode escolher entre um dos três modos ou 
desativá-lo. Os modos diferem em termos de 
sensibilidade. O modo 1 está pensado para uma 
condução desportiva com o mínimo de intervenção do 
sistema.  O modo 3 fornece o máximo controlo para 
pilotar em más condições. O modo 2 oferece um 
equilíbrio ideal para o estilo turístico-desportivo. 

Posição de condução relaxante 
A Suzuki otimizou a posição de condução para um maior 
conforto e a zona entre os joelhos foi estreitada para 
uma ergonomia relaxante. A carenagem fina combinada 
com o assento baixo (810mm), ajuda o piloto a colocar 
os pés no chão mais facilmente.



Metallic Matt Black No.2 (YKV)
GSX-S1000/Z

Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black (KEL)

GSX-S1000
Cores



GSX-S1000
Japan Edition



GSX-S1000
Japan Edition

Modelo apresentado com acessórios disponíveis por um 
custo adicional.

GSX-S1000 Japan Edition
A GSX-S1000 versão japonesa. Let’s go Manga!

• O kit de auto-colantes alongado com um look sombrio, quase apocalíptico, confere à 
GSX-S1000 um aspeto de guerreiro manga.

• O ecrã desportivo escuro finaliza na perfeição o look muito obscuro.
• Os indicadores LED são deliberadamente elegantes.
• Suporte da matrícula curto para uma traseira compacta e muito marcada. 
• Escape Yoshimura disponível em opção.

A GSX-S1000 Japan Edition foi concebida 
ao pormenor. Possui um look que lembra 

bem os mangas graças ao kit de auto-
colantes, aos piscas de LED e ao suporte 

da placa de matrícula curto.



A potência assinada GSX-R



Estudado para a estrada
O motor da GSX-S750 foi desenvolvido a 
partir do mítico bloco GSX-R750 das 
máquinas de supersport, mas recebe 
inúmeros melhoramentos para um maior 
conforto de utilização em estrada.
Beneficia das tecnologias estudadas em 
competição como o sistema de duas 
vávulas de tipo borboleta (SDTV) que 
melhora a resposta e fornece maior 
potência em todo o leque de utilização.
Esta nova GSX-S750 está equipada com 
iluminação digital, controle de ralenti (ISC) 
e velas iridium.
Os melhoramentos permitem uma 
superior facilidade de utilização com uma 
melhor resposta num vasto leque de 
utilização e menores emissões na altura 
do arranque a frio.  

Travagem
A travagem da GSX-S750 está concebida 
para ser potente, guardando 
simultaneamente um controlo progressivo 
sobre a mesma, em qualquer tipo de 
estrada e sob quaisquer condições 
climatéricas.
A montagem radial dá às pinças dianteiras 
Nissin de 4 êmbolos uma excelente 
sensação de domínio e de dosagem, 
assim como o sistema de travagem 
traseiro, sem contar com o look agressivo 
atribuído ao desenho dos discos de 
travão.  

A devoradora de cronómetros  
A GSX-S750 reencontra-se com o seu 
elemento na estrada, cada parte do seu 

quadro estando estudada e 
especialmente desenhada com o 
objetivo de a tornar estreita, ágil e viva!
Quando sente vontade de sair dos seus 
trajetos diários, descobre então o 
melhor das  estradas sinuosas com os 
genes da GSX-R e as suas tecnologias. É 
confortável, agradável e está pronta para 
enfrentar o asfalto… pouco importa 
onde esteja!  

Suspensões
A forquilha da GSX-S750 recebeu tubos 
superiores anodizados e permite uma 
excelente resposta em estrada com um 
conforto de utilização mesmo sobre os 
revestimentos degradados. A forquilha 
invertida é regulável em pré-carga para 
a ajustar melhor às condições e ao seu 
estilo de condução.  

Características detalhadas na página 35. Para 
mais informações sobre este modelo, visite o 
site www.suzukimoto.pt

GSX-S750
Com origem nas corridas e desenvolvida 
para a estrada: esta nova GSX-S750 torna-
se na sua moto preferida para os seus 
trajetos. Na cidade ou em autoestrada, não 
é necessário qualquer compromisso para o 
satisfazer.
Esta nova GSX-S750, especialmente 
modificada em torno do lendário motor 
supersport, líder mundial, fornece o 
verdadeiro desempenho da GSX-R e 
recebe todo um novo sistema de "controlo 
de tração".  Os modos oferecem uma 
flexibilidade de utilização para satisfazer 
o seu humor e as condições da estrada. 
O quadro dar-lhe-á uma sensação de 
domínio e estará à vontade tanto na 
cidade como no circuito. Esta sensação 
de potência acompanhá-lo-á nos seus 
trajetos!

«Esta moto apresenta-se um pouco 
mais agressiva do que a versão anterior 
e são-lhe dados os meios para assumir 
esta nova personalidade! O farol e as 
entradas de ar laterais são perfeitamente 
inspirados nas da sua grande irmã, a 
GSX-S1000. Salienta-se também o "low 
RPM assist", para facilitar os arranques 
em subidas ou as evoluções a baixa 
velocidade na cidade, bem como o "Easy 
Start", que permite arrancar a máquina 
com uma leve pressão no botão»

Steven Fransen Bleuk
Suzuki Katana Stunt Team



3 modos de controlo de tração
O sistema de controlo de tração Suzuki3  permite ao 
piloto controlar com mais confiança o punho do 
acelerador, nas diversas condições de estrada 
encontradas; tornando a condução desportiva mais 
divertida e menos cansativa. O sistema verifica a 
velocidade de rotação das rodas dianteira e traseira, a 
posição do punho do acelerador, a posição da cambota 
e a posição do selector das mudanças, efetuando-o 
250 vezes por segundo. Reduz rapidamente a potência 
do motor controlando o tempo de ignição cada vez que 
deteta uma derrapagem da roda. O controlo do sistema 
sobre a potência do motor é tão leve e natural que não 
afeta o prazer da condução.
O piloto pode escolher entre um dos três modos ou 
desativá-lo. Os modos diferem em termos de 
sensibilidade. O modo 1 está pensado para uma 
condução desportiva com o mínimo de intervenção do 
sistema.  O modo 3 fornece o máximo controlo para 
pilotar em más condições. O modo 2 oferece um 
equilíbrio ideal para o estilo turístico-desportivo.

Um look agressivo 
Desde os parafusos, passando pelas linhas selvagens 
do depósito, entradas de ar e a sua ótica dianteira 
agressiva, todos os elementos do design da GSX-S750 
exprimem a potência!  Além do seu look de predador, 
adivinham-se não só os desempenhos da máquina mas 
ainda as suas qualidades dinâmicas. 

É um convite para se fazer à estrada e experimentar as 
sensações que esta máquina proporciona.  



Metallic Matt Black No.2 (YKV)
GSX-750/Z

Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black 
(KEL)

Pearl Mira Red (YVZ)

GSX-S750
Cores



A sua primeira Estradista autêntica



GSX-S125
Conheça a nova rainha das ruas, a Suzuki 
GSX-S125. Possui a melhor relação peso/
potência e aceleração da categoria.
Além da sua ágilidade e do seu baixo 
consumo, ela caracteriza-se igualmente 
por possuir um design excitante, moderno, 
inovador e uma altura de assento reduzida 
para uma condução confortável, com 
um quadro de bordo multifunções LCD 
e com óticas em LED integradas. Fiável, 
confortável e ágil, fornece igualmente 
elevado desempenho. É concebida para 
enfrentar o tráfego da cidade permitindo, 
ao mesmo tempo, os trajetos diários 
casa-trabalho. Excitante e pronta para 
escapadelas divertidas na estrada ou 
mesmo na pista durante o fim de semana, 
a GSX-S125 é fácil de conduzir. O seu 
motor desportivo beneficia dos últimos 
avanços tecnológicos. O acabamento de 
grande qualidade, as cores magníficas e os 
grafismos contribuem para o seu design 
agressivo.  

Novo motor GSX-S 
O motor da nova GSX-S125 é um 
moderno monocilíndrico, arrefecido por 
água com duas árvores de cames à 
cabeça. Anima a GSX-S para um superior 
desempenho na cidade. O engenheiros 
que estiveram na origem das GSX-R 
aperfeiçoaram os motores durante mais 
de 30 anos e este é a sua última
obra-prima. Na categoria 125, a 
GSX-S125 tem a melhor relação peso/
potência, a melhor relação binário/peso 
e a melhor aceleração. O piloto pode 
assim tirar pleno proveito de cada curva 
e linha reta. 

Apoio ao arranque Suzuki e 
Obturador de chave
A GSX-S125 dispõe de um sistema de 
apoio ao arranque muito prático. O
porta-chaves inclui um modelo de 
código aleatório magnético que abre o 
obturador.  

Um novíssimo quadro 
O quadro da GSX-S125 é leve e 
compacto, dando ao piloto o último 
controlo para uma condução rápida e 
ágil. Para uma Roadster, o baixo peso é 
um elemento chave que fornece à moto 
um manuseamento sensível e 
gratificante, inspirando uma grande 
confiança. Os engenheiros que 
conceberam a GSX-S125 criaram a moto 
mais leve da sua categoria, dando ao 
piloto uma vantagem sobre a 
concorrência. 

Painel de bordo LCD
A Suzuki GSX-S125 possui um painel de 
instrumentação LCD instalado num 
painel de bordo moderno que inclui 
muitas informações úteis para o 
condutor.

Características detalhadas na página 35. Para 
mais informações sobre este modelo, visite o 
site www.suzukimoto.pt



Uma roadster poderosa  
Durante décadas, a Suzuki construiu máquinas líderes 
das suas categorias, baseando-se em motos 
desportivas com a gama GSX-R bem como em 
roadsters robustas e agressivas. Nestes últimos anos, 
temos combinado estas diferentes qualificações e a 
nossa experiência para criar a linha GSX-S, uma gama 
de motociclos com motores inspirados nas desportivas 
mas com um look despojado e com desempenhos 
focados na utilização em cidade.  

Iluminação LED  
As óticas com LEDs da GSX-S125 são brilhantes e 
compactas, mais leves e mais resistentes, comparados 
com as óticas de halogénio tradicionais que equipam a 
concorrência.
As óticas LEDs utilizam cerca de 15% da potência 
elétrica requerida pelas óticas convencionais e 
permitem retirar carga ao alternador da moto, 
melhorando, deste modo, a aceleração e a autonomia.



Solid Black 50% Gloss (291)

Stronger Red / Titan Black (GTA)

GSX-S125
Cores

«Surfando a onda do sucesso das 125, famosas pelo seu 
peso de pluma e pela sua maneabilidade, esta recém-
nascida deveria seduzir amplamente as mulheres, seja pelo 
seu design, seja pela sua leveza. Com efeito, a altura de 
assento só com 785 mm permitirá mesmo aos de estatura 
mais baixa utilizá-la sem qualquer dificuldade e manobrá-la 
com facilidade. Por outro lado, só pesa 133 quilos em seco, 
o peso mais baixo da categoria. Por fim, está igualmente 
equipada de série com um ABS Bosch de última geração»

Steven Fransen Bleuk
Suzuki Katana Stunt Team



Suzuki SV
História de um golpe de mestre
Certas motos marcam a sua época. Para sempre. É o caso da Suzuki 
que, em 1999, sempre atenta à vontade dos motociclistas, reforça a 
sua posição dominante dentro do segmento das roadsters divulgando 
um fantástico modelo com motor bicilíndrico em V: a SV650.

Um golpe de mestre que seduz imediatamente 
toda uma geração de motociclistas encantados 
pelo caráter fantástico da sua twin com 70 cv, a 
sua parte ciclística brincalhona, a sua fiabilidade 
e, sobretudo, um preço muito acessível! 

A SV destaca-se em todos os domínios:  brincar 
na zona vermelha sobre o circuito, deslizar 
suavemente no tráfego diário, ir para a estrada 
nas férias… A máquina perfeita! 

Em 2003, a Suzukiintroduziu uma evolução 
graças a um novo quadro em alumínio e à 
adoção da injeção. O sucesso durará até 2009, 
ano no qual a SV faz um break bem merecido, 
sem verdadeiramente desaparecer dado que a 
sua substituta, a Gladius, herda o seu motor 
único. 

2016: a SV 650 ainda está em todas as 
memórias, de tal maneira que a Suzuki relança 
uma nova geração. Fiel ao conceito de base mas 
com um estilo mais vincadamente neo-retro. 
Mais irresistível do que nunca.
Longevidade à SV 650!

A SV sentiu-se sempre perfeitamente 
confortável sobre circuito.





Para todos os condutores



SV650
O que era uma moto concebida com um 
bicilíndrico exótico tornou-se na SUZUKI 
SV650, rapidamente reconhecida em todo 
o mundo. Esta moto era, não só, uma 
atração universal mas adaptava-se na 
perfeição às estradas urbanas e sentia-se 
igualmente em casa sobre a pista.
A nova versão da SV650 chega com as 
últimas inovações Suzuki e colocará mais 
alta a fasquia para o bicilíndrico brincalhão 
e eficaz.
Cheia de capacidades e de personalidade, 
a SV650 tornará inesquecível os seus 
trajetos diários e as suas excursões de fim 
de semana, nas estradinhas sinuosas. Quer 
tenha acabado de obter a carta ou quer 
conduza há vários anos, com o peso e a 
silhueta da SV650 sente o desejo de ir para 
a estrada constantemente.

Um bicilindro em V a 90°
O motor bicilindrico é uma maravilha da 
engenharia e da polivalência. A baixas 
rotações, este motor fornece um binário 
elevado, fácil de dosear e um som 
profundo e cavernoso. Abra o punho até 
meia rotação e a potência do motor é 
linear e suave, mas sempre sob 
controlo. E a altas rotações, o 
bicilíndrico em V está pronto a 
impressionar. Para além dos seus 
desempenhos, o motor é também 
extremamente económico tendo em 
conta o seu consumo líder na sua 
categoria: 3,8 L/100km.

Silhueta de sonho
O perfil da SV650é o resultado de um 
design moldado com o cuidado 
ergonómico. A modelagem do assento 
permite-lhe montar a moto com grande 
liberdade nos seus movimentos, 
permitindo ao mesmo tempo pousar 
facilmente os pés no chão quando está 
parada.

Assistência a baixas rotações
A  SV650 está equipada com a função 
de assistência a baixas rotações da 
Suzuki, que utiliza o controlo de ralenti 

(ISC) para fazer um boost às rotações 
do motor na altura do arranque ou na 
altura das evoluções a baixa velocidade. 
Esta nova característica elimina o risco 
de bloquear na altura dos arranques a 
frio a baixa velocidade. Daí resulta um 
maior domínio dos arranques, 
especialmente nos engarrafamentos.

Suspensões
A suspensão dianteira está assegurada por 
uma forquilha telescópica de 41 mm 
apresentando um curso de 125 mm, 
regulável em pré-carga. A suspensão traseira 
está assegurada por um mono-amortecedor 
accionado por biela, regulável em pré-carga 
num dos sete entalhes predefinidos. As 
suspensões da SV650 asseguram um 
comportamento homogéneo no dia a dia e 
não escondem uma inegável apetência por 
ritmos mais desportivos.

Características detalhadas na página 35. Para 
mais informações sobre este modelo, visite o 
site www.suzukimoto.pt



Um quadro leve 
Com um extraordinário peso em ordem da marcha de 
197 kg, a SV650 permite manobras fáceis e
agradáveis. A SV650 faz bom uso do seu peso de 
pluma:   respondendo à aceleração, uma facilidade 
natural em movimento e uma confiança absoluta no 
momento das manobras. Os pilotos de todos os níveis 
podem ir à cidade ou para as estradas sinuosas e viver 
sensações espetaculares, sem limites.

O sistema Suzuki de arranque assistido 
O sistema Suzuki de arranque assistido ativa o motor 
de arranque num momento predefinido com precisão 
para ligar o V-twin com uma simples pressão no botão. 
Um cérebro electrónico de 32 bits verifica a função e 
desengata o ‘starter’ imediatamente após o arranque. 



Metallic Matt Black No.2 (YKV)

Pearl Glacier White (YVW)

Pearl Mira Red (YVZ)

SV650
Cores

«2016 assinalou assim o regresso 
da SV. Todos os que conheceram a 
primeira SV reencontrá-la-ão aqui 
aperfeiçoada, modernizada e finalizada 
de uma bela forma por um farol muito 
GSX-R. Com 140 novas peças ao todo, 
a SV 650 evoluiu bem, sendo esta uma 
ótima novidade! Ela será perfeitamente 
indicada a um iniciante, pouco 
importa o seu estilo de condução.»

Steven Fransen Bleuk
Suzuki Katana Stunt Team



Peças de origem e 
um look original...
Para uma Suzuki que se parece consigo!



w

SV650
Sport Edition

Modelo apresentado com acessórios 
disponíveis por um custo adicional.

Na sua edição decididamente desportiva, 
a SV tira completamente a máscara 

e assume sem restrições o seu 
temperamento de predadora desportiva. 

Mas pode ficar descansado: até agora, ela 
nunca mordeu em ninguém!

SV650 Sport
No seu aspeto desportivo, a SV revela o seu verdadeiro temperamento.

• O kit de auto-colantes e as fitas nas jantes conferem um look 
desportivo.

• Acabamento muito cuidado graças à proteção de radiador em 
alumínio realçado pelo logótipo SV.

• Proteções laterais suplementares entre o depósito e o 
radiador afinam ainda um pouco mais esta Sport Edition.

• A quilha esguia completa o look desportivo.
• O ecrã Dark Smoke oferece uma melhor proteção contra o 

vento.
• Escape Scorpion disponível em opção.

Peças de origem e 
um look original...
Para uma Suzuki que se parece consigo!



Peças de origem e 
um look original...
Para uma Suzuki que se parece consigo!



Fibra de carbono

Styling

Bagagens 

Proteção

Aspetos práticos 

Conforto

Peças de origem e 
um look original...
Para uma Suzuki que se parece consigo!

Uma Suzuki à 
imagem do seu 
comportamento 
e do seu estilo? 
Claro que é possível!
E é mesmo uma excelente ideia!
Uma vez que não existem dois condutores iguais, não há razão 
para que todas as Suzuki sejam idênticas. Em suma, quer seja um 
piloto apaixonado pela velocidade e pelo joelho a roçar o asfalto, 
ou um condutor centrado na mobilidade suave e com o pulso 
bastante controlado no acelerador, possuímos acessórios de 
origem adaptados ao seu temperamento e à sua personalidade.
Visite o seu concessionário local Suzuki para saber mais.

Mais informações em www.suzukimoto.pt

Visite o nosso website para consultar a gama completa de acessórios.



Suzuki 
Fashion
Ao aliar um design moderno e 
ousado com tecidos de grande 
qualidade, o nosso vestuário 
adapta-se a todos os seus 
desejos e a todos os terrenos.
Também deve saber que 
propomos uma gama de 
acessórios para adultos e 
crianças! 

Mais informações em
www.suzukimoto.pt



Essencial: peças 
de origem

Cada Suzuki é fabricada com peças de origem, 
pensadas especificamente para o seu veículo. 
Além disso, cada componente foi testado 
para responder às normas muito exigentes de 
qualidade, durabilidade, segurança e conforto. 
Por fim, todas as peças Suzuki possuem 
igualmente uma garantia de um ano, no 
mínimo.
Em suma, este trio de boas razões explica por 
si só a razão pela qual se torna imperativo, e 
exclusivo, utilizar peças de origem para a sua 
máquina!

Se desejar mais informações, visite o site 
www.suzukimoto.pt





* A economia de combustível foi calculada pela Suzuki de acordo com as normas WMTC. 
† A potência e o binário convertido em unidades oficiais (entre parêntesis) são valores aproximados e são apresentados apenas como referência. 
1  O ABS não foi concebido para reduzir a distância de travagem. Adapte sempre a sua velocidade às condições das estradas e meteorológicas, 

especialmente nas curvas.

2  É possível que determinados capacetes não se encontrem instalados no compartimento destinado para esse 
efeito. Não coloque artigos frágeis, de valor, perigosos ou suscetíveis de aquecer nos compartimentos de arma-
zenamento. Os capacetes e as malas apenas são apresentados como referência.

3   O sistema de tração controlada não pode substituir o piloto. 

Para obter mais informações, visite www.suzukimoto.pt

Modelo GSX-S1000 GSX-S750 GSX-S125 SV650

Motor 4 cilindros em linha, 4 tempos,
arrefecimento líquido, DOHC

4 cilindros em linha, 4 tempos,
arrefecimento líquido, DOHC

Monocilindro, 4 tempos, arrefecimento
líquido, DOHC

2 Cilindros em V, 4 tempos,
arrefecimento líquido, DOHC

Cilindrada 999 cm3  749 cm3 124,4 cm3 645 cm3 

Transmissão 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

Potência 107 kW (146 cv) / 10.000 rpm† 84 kW (114 cv) / 10.500 rpm† — 56 kW (76 cv) / 8.500 rpm† 

Binário 106 Nm / 9.500 rpm† 81 Nm / 9.000 rpm† — 64 Nm / 8.100 rpm† 

Consumo 5,6 l/100km* 4,9 l/100km* — 3,8 l/100km*

Altura do assento 810 mm 820 mm 785 mm 785 mm

Peso com depósito cheio 209 kg 213 kg 133 kg 197 kg

Suspensaõ dianteira Forquilha telescópica invertida Forquilha telescópica invertida Forquilha telescópica Forquilha telescópica

Suspensão traseira Mono-amortecedor Mono-amortecedor Mono-amortecedor Mono-amortecedor

Travão dianteiro Discos de 310 mm Discos de 310 mm Disco de 290 mm Discos de 290 mm

Travão traseiro Disco de 220 mm Disco de 220 mm Disco de 187 mm Disco de 240 mm

Pneu dianteiro 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara 120/70ZR17M/C (58W), tubeless 90/80-17M/C, tubeless 120/70R17M/C (58W), tubeless

Pneu traseiro 190/50ZR17M/C (73W), sem câmara 180/55ZR17M/C (73W), tubeless 130/70-17M/C, tubeless 160/60R17M/C (69W), tubeless

Descanso 140 mm 135 mm 155 mm 135 mm

Depósito 17 L 16 L 11 L 13,8 L



O SEU CONCESSIONÁRIO SUZUKI 

Importante! A Suzuki Belgium reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, os equipamentos, 
as especificações, as cores, os materiais e outros componentes para responder às condições em 
vigor no país de comercialização. Cada modelo é suscetível de ser retirado do mercado sem aviso 
prévio. Informe-se junto do seu concessionário de modo a saber mais sobre eventuais alterações. 
As cores definitivas podem ser ligeiramente diferentes das cores ilustradas na presente brochura.  
Sujeito a erros.

Rua João Fr. do Casal, 3801-901 AveiroSUZUKI 2WHEELS PORTUGAL
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www.suzukimoto.pt

/Suzuki-Moteo Portugal
SIGA-NOS EM

A história da Suzuki

1909 Michio Suzuki abre a 
Suzuki Loom Works. 

1952 A Suzuki fabrica a 1.ª 
bicicleta motorizada, a «Power 
Free».

1958 O atualmente célebre 
« S » Suzuki aparece pela 
primeira vez.

1976 Momento histórico: 
chegada da GS750, a primeira 
Suzuki com quatro cilindros.

1981 A Suzuki espanta o mundo 
das motas com a muito 
futurista GSX1100S Katana.

1995 Os primórdios da Bandit 
1200. 1156 cc, 16 válvulas , 
arrefecimento de ar/óleo com 
base no modelo comprovado 
da GSX-R1100.

2011 Lançamento da GSR750 
que Vence o prestigioso award 
MCN All-Rounder do ano (em 
menos de 750 cc).

2016 A Suzuki revela a nova 
GSX-S 1000.

2017 A Suzuki lança a nova 
GSX-S 750.

suzuki-racing.com


