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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.

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!
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A Suzuki regressa às vitórias!
Impondo-se em MotoGP, em 
Silverstone, em setembro 
passado, o espanhol Maverick 
Vinales marcou uma etapa 
decisiva no regresso da Suzuki 
à competição na modalidade 
rainha da velocidade, iniciada há 
dois anos. Um acontecimento 
valioso, antes do começo da 
campanha de 2017, que se 
inicia a 26 de março no Qatar.



Para viver as mesmas sensações que os 
nossos pilotos, nada melhor do que a 
gama GSX-R!
Se o desafio e a adrenalina são 
fundamentais para si, a Suzuki não pôs em 
mãos alheias o desenvolvimento da sua 
nova GSX-R.
Shinichi Sahara, o engenheiro que chefiou 
o projeto, passou os últimos 15 anos na 
Suzuki como responsável do WSBK e do 
MotoGP, enquanto que o patrão da parte 
ciclística, Akimasa Hatanaka, trabalha 
nesta preciosa linhagem desde 1986, 
passando primeiro pela divisão das 
corridas em estrada, e acabando no 
departamento responsável pela ciclística 
das GSX-R em 1995. Assim podemos 
partilhar a nossa experiência «racing» com 
todos os apaixonados desejosos de se 
exprimir em circuito ou em estrada! 
E com sucesso, como o demonstrou 
Maverick Vinales!

«As corridas no sangue» 

«No meio de pilotos tão fortes, consegui
finalmente arrancar esta vitória.
Devo muito à Suzuki. Eles merecem este 
sucesso. Eles trabalham que nem loucos 
de há dois anos para cá. As corridas estão 
no seu ADN. Este é o momento mais 
bonito da minha carreira...»
Esta declaração tão entusiasta de Maverick 
Vinales após a sua vitória em MotoGP, em 
Silverstone, no ano passado, resume, por si 
só, o intenso empenho da Suzuki em 
competição. 

A GSX-R 
A adrenalina 
ao alcance 
de todos!



suzuki-racing.com

E, porque não, acompanhar-nos nas provas 
europeias 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

Suzuki e a 
competição 
Uma história de paixão em 6 datas

1974: A Suzuki inicia a sua primeira época no campeonato de 500 
cc, com Barry Sheene e Jack Findlay pilotando uma RG500.

1975: Primeira vitória da Suzuki na modalidade rainha   
(Sheene, nos Países Baixos).

1993: Kevin Schwantz vence o campeonato do mundo.
2011: A Suzuki retira-se temporariamente do Moto GP.
2015: Regresso em Moto GP... e vitória de Maverick Vinales
em 2016, em Silverstone.
2016: A Suzuki foi campeã do mundo de resistência pela 15ª vez!



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!
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A gama 
desportiva  
da Suzuki 
vista por  um 
profissional

«A gama GSX é 
a melhor para 
os amantes das 
desportivas!»
Kevin Schwantz 

Campeão do mundo de 500 cc em 1993, Kevin Schwantz continua a percorrer o paddock do circuito do MotoGP para 
aconselhar a equipa da Suzuki! E, de facto, quem mais além deste perito em sensações de todo o tipo, recordado na 
posteridade pelos seus lendários feitos, estaria melhor colocado para uma imersão na nossa gama desportiva?

«A minha primeira moto desportiva foi uma 
GSX-R 750 de 1986, explica. Ainda me recordo 
como se fosse ontem! Nunca tinha conhecido 
uma tal mistura de potência e de domínio.» E 
desde esse modelo, o Kevin trava 
conhecimento com, segundo ele, «o que resta 
como trio de base das principais 
características dos modelos desportivos da 
Suzuki. Em especial, uma excelente 
maneabilidade, uma aceleração muito forte e 
uma capacidade de travagem excecional. Eis a 
razão pela qual estes modelos ultrapassam 
todos os dos outros fabricantes!»   
 
Sensações fortes e prioridade à 
segurança

Mas se, por um lado, o lendário piloto adora 
mais do que tudo a adrenalina «que eu 
encontrava na competição, e que continuo a 
sentir quando participo em corridas», nunca se 

esqueceu que o melhor aliado do apaixonado 
da velocidade era também a segurança.
Ele explica: «É preciso, antes de mais, 
permanecer alerta e ter uma aprendizagem 
progressiva se está interessado pela pilotagem 
desportiva. Por isso, em primeiro lugar, eu 
recomendo que se comece numa moto não 
muito potente, para se aprender a controlar e 
para se habituar 
às suas 
acelerações e às 
suas travagens! 
É desta forma 
que poderá tirar 
partido de todas as capacidades da sua 
máquina. Porque, para realmente tirar proveito, 
não basta querer ir a toda a velocidade de 
cabeça baixa. Eu aconselho a inscrever-se 
numa escola de pilotos. Aí estará rodeado de 
pessoas competentes que poderão incutir-lhe 

bons reflexos. Só depois de tudo isto é que 
poderá optar por modelos mais potentes.
Segunda coisa essencial: dispor de 
equipamento adequado em matéria de 
segurança. E, finalmente, andar de forma 
prudente. Não confundir as estradas com um 
circuito, e ter muita atenção aaos outros 
veículos. Se quer mesmo andar muito rápido, 

inscreva-se num 
track-day para tirar 
partido de toda a 
potência da sua GSX. 
NNão se irá arrepender. 
Porque é realmente a 

melhor gama para os amantes das desportivas.»

«O melhor aliado do apaixonado 
da velocidade é a segurança.»



Imponha-se na pista



O equilíbrio perfeito
A GSX-R1000R está equipada com a 
última forquilha Showa BFF e o 
amortecedor BFRC desenvolvidos para 
competição. O conjunto melhora a 
motricidade em saída de curva 
fornecendo um máximo de potência 
com mais suavidade, mesmo nos 
revestimentos mais difíceis. Esta 
diferença torna-se percetível em circuito 
pelos pilotos que sentem um melhor 
retorno das informações, uma melhor 
aderência e que lhes permite acelerar 
ainda mais e mais cedo à saída de cada 
curva.

Com origem no MotoGP
O novo motor fornece uma potência 
máxima inigualável e atinge regimes 
muito elevados, conservando ao mesmo 
tempo baixas e médias rotações muito 
preenchidas com binário. É compacto e 
muito leve. O diâmetro e curso são de 
76 mm x 55,1 para uma cilindrada de 
999,8 cm3. O escape Tuning-Alpha 
(SET-A), a admissão variável (SR-VVT) e 
os injetores (S-TF1) contribuem para o 
aumento do desempenho a alta rotação 
sem reduzir a potência a média e baixa 
rotações. Este conjunto proporciona 
uma potência contínua e linear, e liberta 
grandes acelerações em todo o leque de 
rotações do motor.

Motion Track Brake System: 
ABS adaptável
O novo ABS funciona em conjugação 
com a IMU (Unidade de Medição de 
Inércia). A IMU analisa continuamente a 
posição da moto, medindo os ângulos 
de inclinação em todos os eixos 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 dosagem 
de travagem da moto em retas e 
igualmente em curvas.

Em direção à ‘corda’ da curva
O novo quadro é mais estreito e mais 
compacto. As duas traves principais são 
construídas graças a moldes internos e 
a estampagens externas para otimizar a 
resistência à torsão. O novo quadro 
traseiro é atualmente em alumínio, 
reduzindo o seu peso em 38%. O 
depósito é mais estreito e mais 
ergonómico, facilitando os movimento 
do piloto na sua moto quando se deve 
deslocar rapidamente. Os novos recortes 
do depósito oferecem uma melhor 
aderência aos joelhos para dar mais 
conforto ao piloto nos instantes de 
fortes travagens à entrada de uma curva.

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

GSX-R1000R
A linhagem GSX-R define as normas de 
desempenho hiperdesporto há mais de 30 
anos, com mais de um milhão de unidades 
vendidas no mundo. Deste modo, os 
engenheiros da Suzuki têm um dos mais 
importante compromissos. Cada GSX-R 
caracteriza-se por ser muito leve e por 
mostrar os melhores desempenhos do 
seu segmento para formar um conjunto 
imbatível. A nova GSX-R1000R é a mais 
potente GSX-R jamais concebida. É também 
a mais compacta, a mais aerodinâmica 
e a mais maneável das GSX-R. Graças a 
uma gestão eletrónica de ponta derivada 
do MotoGP, os 202 cavalos devem ser 
dominados naturalmente pelo piloto.  É 
tempo de fazer cair por terra os recordes!



O legado "R"
A GSX-R1000R está equipada com suspensões 
"Balance Free" desenvolvidas para a competição, 
estando atualmente disponíveis em série. O  
"Launch Control" estabiliza automaticamente a 
rotação do motor e otimiza o binário fornecido para 
realizar excelentes arranques. O "quickshifter" 
bidirecional permite subir e descer as mudanças 
sem o uso da embraiagem nem o corte do 
acelerador. A mesa de direção superior ultraleve e a 
bateria de lítio reforçam o dinamismo da moto.

A GSX-R1000R está equipada com ABS adaptável 
combinado com o IMU. A central IMU analisa em 
permanência os movimentos da moto e impede 
que a roda traseira levante nos momentos de fortes 
travagens. Este sistema adapta também a dosagem 
de travagem em curva.

Motion Track TCS : Sistema de controlo 
de tração Racing
O sistema de controlo de tração Racing da Suzuki 
permite que o piloto selecione um dos 10 níveis 
diferentes de sensibilidade de intervenção em função 
da utilização em estrada ou em circuito. O sistema de 
controlo de tração Racing analisa continuamente 6 
sensores e ajusta rapidamente 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.



Metallic Triton Blue (YSF)

Glass Sparkle Black (YVB)

GSX-R1000R
Cores

«Para se diferenciar, a 
versão R oferece, além 
do mais, um “shifter”, 
que funciona na subida 
e na descida das 
rotações, bem como 
um sistema de ajuda na 
partida. Em suma, para 
que se sinta na pele de 
um piloto de MotoGP, 
é a máquina ideal!»

Kevin Schwantz  



Desempenho, inovação,                   
domínio 



Suspensões
A forquilha SHOWA BPF (Big Piston) da 
GSX-R1000 está acima das normas de 
desempenho da concorrência. A sua 
conceção permite a supressão do 
conjunto de cartuchos internos 
utilizados nas forquilhas convencionais. 
A resposta é imediata sobre as 
pequenas imperfeições da estrada mas 
também sobre as grandes compressões 
de travagem. O amortecedor traseiro 
Showa funciona de forma progressiva e 
é regulável em pré-carga, compressão e 
extensão, bem como em extensão lenta 
e rápida, e altura.

Novo motor
O novo motor fornece uma potência 
máxima inigualável e atinge regimes 
muito elevados, conservando ao mesmo 
tempo baixas e médias rotações muito 
preenchidas com binário. É compacto e 
muito leve. O diâmetro e curso são de 
76 mm x 55,1 para uma cilindrada de 
999,8 cm3. O escape Tuning-Alpha 
(SET-A), a admissão variável (SR-VVT) e 
os injetores (S-TF1) contribuem para o 
aumento do desempenho a alta rotação 
sem reduzir a potência a média e baixa 
rotações. Este conjunto proporciona 
uma potência contínua e linear, e liberta 
grandes acelerações em todo o leque de 
rotações do motor.

Novo design
A GSX-R1000 adorna-se de novas 
carenagens mais elegantes, tornando-a 
mais ágil graças ao aerodinamismo 
trabalhado. A forma da carenagem 
aumenta o apoio aerodinâmico para 
baixo e direciona o fluxo de ar para o 
radiador. Os coeficientes de penetração 
no ar e o de resistência são reduzidos. A 
superfície carenada foi ajustada, 
produzindo assim menos inércia e efeito 
de alavanca no centro de gravidade.

Quadro
O novo quadro é mais estreito e mais 
compacto. As duas traves principais são 
construídas graças a moldes internos e 
a estampagens externas para otimizar a 
resistência à torsão. O novo quadro 
traseiro é atualmente em alumínio, 
reduzindo o seu peso em 38%. O 
depósito é mais estreito e mais 
ergonómico, facilitando os movimento 
do piloto na sua moto quando se deve 
deslocar rapidamente. Os novos recortes 
do depósito oferecem uma melhor 
aderência aos joelhos para dar mais 
conforto ao piloto nos instantes de 
fortes travagens à entrada de uma curva.

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

GSX-R1000
A partir de agora, eis a 6ª geração de 
GSX-R1000, que redefine as normas de 
máquinas de alto desempenho. Ela incarna 
o trabalho e a ambição dos engenheiros da 
Suzuki que fizeram tudo para que a nova 
GSX-R1000 marque a história da indústria de 
motos e recupere o seu título de rainha das 
desportivas.
Antes de mais, é uma GSX-R. Por definição, 
é construída para andar rápido, ser 
fiável e concebida para melhorar as 
competências do piloto. Beneficia de 
30 anos de experiência adquirida em 
Superbike, Superstock e do seu domínio 
no Campeonato do mundo de resistência, 
mas também da tecnologia desenvolvida 
em MotoGP. É tempo de retomar a posse da 
pista. 

«A Suzuki nunca deixou coisas a meio com 
a sua mítica GSX-R. A maior alteração 
produzida nesta nova Suzuki GSX-R 
1000, é o seu motor, totalmente inédito. 
Para começar, é mais compacto, mas 
desenvolve sobretudo 202 cavalos às 
13.200 rpm. Ou seja, possui 17 cavalos 
a mais do que o antigo modelo! E 
garanto-lhes que faz toda a diferença!»

Kevin Schwantz 



Instrumentação moderna
Equipada com instrumentação LCD completa, o ecrã é 
assim mais luminoso, fácil de ler e integra um indicador 
de nível de controlo de tração, um medidor de 
combustível e a cartografia do motor «S-DMS». O ecrã 
inclui um indicador de velocidade, de quilómetros, de 
quilometragem diária, um relógio, uma "shiftlight" e um 
cronómetro. Inclui também um indicador de consumo 
médio, da temperatura ambiente e um lembrete de 
manutenção, para além dos tradicionais taquímetro e 
indicador da temperatura do líquido de refrigeração.

Unidade de medição inercial (IMU)
A nova GSX-R1000 dispõe de um sistema eletrónico de 
ponta que inclui uma unidade de medição inercial que 
analisa permanentemente a posição e o movimento da 
moto segundo 6 direções e 3 eixos. Esta análise em 
tempo real permite usufruir de um controlo de tração e 
de um ABS adaptável em curva preciso e ultra-eficaz. A 
IMU é um sistema de ponta desenvolvido no MotoGP.



Metallic Triton Blue (YSF)

Pearl Mira Red (YVZ)

Metallic Matt Black No.2 (YKV)

GSX-R1000
Cores

GSX-R1000



A sua primeira moto desportiva 



Carenagens aerodinâmicas 
Testado em túnel de vento, o desenho 
das carenagens da GSX-R125 permite 
melhorar a penetração do ar e o 
desempenho. Com a mais baixa 
resistência frontal da sua categoria, a 
GSX-R125 garante melhores acelerações, 
reduzindo ao mesmo tempo o consumo 
de combustível. O farol vertical com LED 
afirma orgulhosamente a sua pertença à 
linhagem GSX-R.

Novo motor GSX-R
O motor com duas árvores de cames à 
cabeça da GSX-R125 materializa o 
exemplo perfeito do know-how, aliando 
desempenho e desportivismo num bloco 
leve e compacto. O equilíbrio perfeito 
entre potência, consumo de 
combustível, rendimento e carácter do 
motor são os objetivos dos nossos 
engenheiros. O motor de 125 cc possui 
um diâmetro de 62 mm e um curso  de 
41,2 mm bem como uma câmara de 
combustão aperfeiçoada, o que permitiu 
melhorar o rendimento e reduzir o 
consumo.

Quado compacto e leve
A nova GSX-R125, leve e compacta, foi 
estudada para oferecer um máximo de 
prazer em condução desportiva. Manter 
um peso muito baixo garante um 
domínio fácil e rápido bem como um 
comportamento ágil. Os engenheiros da 
Suzuki criaram assim a moto mais leve 
da sua categoria. A GSX-R125 também 

não se esquece de se dirigir a todos: 
com uma altura de assento de apenas 
785 mm, garante uma posição de 
condução desportiva mas acessível a 
utilizadores de diferentes estaturas.

Jantes em alumínio
As jantes em alumínio com 10 raios 
permitem uma elevada leveza da moto, 
um domínio fácil e uma precisão incrível 
na direção. Eficazes, as novas jantes 
apresentam muita elegância e 
contribuem para o look desportivo da 
GSX-R125. Combinadas com discos do 
tipo pétala, anunciam a sua herança 
sem equívocos.

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

GSX-R125
Com mais de um milhão de exemplares 
vendidos nos últimos 30 anos, as GSX-R 
definem as normas do segmento das 
desportivas. Os engenheiros da Suzuki levam 
as suas responsabilidades muito a sério. Cada 
GSX-R caracteriza-se por ser muito leve e por 
assegurar os melhores desempenhos do seu 
segmento para formar um conjunto imbatível: 
A nova GSX-R125 não escapa a esta vontade: 
possui a melhor relação peso/potência do seu 
segmento e dispõe de um binário referencial 
para a sua categoria, oferecendo ao mesmo 
tempo uma maneabilidade impressionante 
e um consumo de combustível dos mais 
reduzidos. Polivalente, consegue esquivar-se 
aos engarrafamentos na cidade em todas as 
suas deslocações diárias e também consegue 
ser excitante em passeios ao fim de semana.
A combinação do seu peso reduzido e da sua 
potência facilmente controlável permite-lhe 
também ser muito eficaz em circuito.  



Painel de bordo LCD
A Suzuki GSX-R125 dispõe de um ecrã LCD que integra 
um painel de bordo moderno. Muito completa, a 
instrumentação reúne indicadores de ponto morto, 
piscas, temperatura do líquido de arrefecimento, luz de 
passagem de caixa regulável, bem como indicador ABS.
O ecrã LCD central indica as rotações do motor sob a 
forma de barra, a velocidade com visualização digital, 
um indicador de mudança engrenada, relógio, 
totalizador de quilómetros bem como 2 contadores 
parciais, indicador do nível de combustível e um 
indicador de manutenção.

Arranque sem chave
A GSX-R125 possui um sistema inédito de arranque 
sem chave, permitindo o arranque do motor deixando 
ao mesmo tempo a chave num bolso ou numa mochila. 
Na chave, um botão ativa os avisos para que consiga 
encontrar mais facilmente a sua GSX-R125 num parque 
de estacionamento.



Metallic Triton Blue (YSF)

Cores

GSX-R125«É muito agradável 
de conduzir. Adoro o 
seu design inspirado 
na GSX-R1000. Ela 
incarna o perfeito 
equilíbrio entre 
leveza e a potência 
suficiente para fugir 
aos engarrafamentos 
ou marcar um bom 
tempo no cronómetro.»

Kevin Schwantz



Coração de GSX-R



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

Herdeira da lendária GSX-R 
A GSX-S1000F é animada por um motor 
de 4 cilindros em linha com 999 cc, 4 
tempos, com arrefecimento líquido e 
duas árvores de cames à cabeça 
diretamente emprestado da célebre 
GSX-R1000 de 2005. Este motor, 
recentemente aperfeiçoado, reage 
imediatamente à abertura do acelerador 
para proporcionar ao piloto um máximo 
de sensações.

Uma travagem eficiente
A GSX-S1000F 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 elevada potência de 
travagem.

Um quadro concebido 
para o prazer
A Suzuki desenhou um novo quadro para 
oferecer um conjunto leve e compacto 
que torna a GSX-S1000F ágil e divertida 
de pilotar. Cada aspeto do quadro 
contribui para uma grande 
maneabilidade e um domínio em todas 
as circunstâncias, em cidade ou em 
estradas sinuosas. As traves principais 
vão da coluna da direção até ao eixo do 
braço oscilante e a sua forma é a ideal 
para obter uma elevada rigidez e um 
peso reduzido. A Suzuki utiliza técnicas 
de análise de elementos finitos para 
tornar o quadro ainda mais leve do que 
o da GSX-R1000.

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

GSX-S1000F
A GSX-S1000F herdou o ADN das
super desportistas da Suzuki. Esta máquina de 
carácter vincado foi especialmente concebida para 
proporcionar prazer e sensações fortes. Por baixo 
da sua carenagem estreita e dinâmica esconde-
se um autêntico coração da GSX-R1000 que o 
impulsionará a cada golpe de acelerador.

Coração de GSX-R



Sistema de controlo de tração com três 
modos
O sistema de controlo de tração Suzuki permite ao 
piloto gerir 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. O 
piloto pode escolher entre um dos três modos ou 
desativá-lo. Os modos diferem em termos de 
sensibilidade:
- O modo 1 para uma condução desportiva com o 

mínimo de intervenção do sistema.
- O modo 2 oferece o equilíbrio ideal para condições 

normais de estrada.
- O modo 3 fornece o máximo controlo para pilotar 

em condições de aderência adversas.

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 ergonopmia relaxante. A carenagem fina 
combinada com o assento baixo (altura de 810mm), 
ajuda o piloto a pousar os pés no chão mais 
facilmente.



Metallic Triton Blue (YSF)

Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4)
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GSX-S1000F«Uma máquina muito 
nervosa, mas no bom 
sentido da palavra. A 
posição do assento é 
um pouco diferente 
das outras GSX, 
mas uma vez que 
nos habituamos a 
colocar bem o corpo 
em cima, ela reserva 
também prazeres 
de condução 
insuspeitos!»

Kevin Schwantz 



GSX-S1000F
SportTourer

Modelo apresentado com acessórios
opcionais disponíveis por um custo adicional.

GSX-S1000 SportTourer
A GSX-S1000 para passeios desportivos.

• Para-brisas mais elevado para aumentar o seu conforto em 
passeio. 

• As malas laterais compactas não se contentam em ser bonitas 
e bem concebidas, cada uma dispõe de 22 litros de 
arrumação perfeitamente impermeável.

• Os atilhos discretos para as malas laterais não perturbam as 
linhas da moto. A sua GSX-S1000 mantém o seu look 

desportivo, mesmo que saia sem as malas. 
• O assento é pensado para longos trajetos. Uma linha azul 

serve de acabamento porque, como é sabido, o essencial 
reside nos detalhes.

• Escape Yoshimura disponível em opção.

Com as malas laterais e o seu assento 
bem confortável, esta SportTourer está 
perfeitamente dotada para o levar em 
longos passeios.



GSX250R
A nova GSX250R permite a um vasto público descobrir a 
excitação e o prazer da condução proporcionados por 
uma Suzuki desportiva. Um look desportivo, um motor 
generoso e uma posição de condução confortável fazem 
desta moto a aliada perfeita para as suas deslocações 
diárias e para os seus passeios. Vivo, com um amplo 
leque de utilização, o bicilíndrico de 250 cc mostra 
desempenhos de alto nível para a sua categoria. Cada 
detalhe foi cuidado para otimizar os desempenhos e 
proporcionar sempre mais prazer de condução, quer seja 
na cidade ou na estrada. 

A desportiva do dia-a-dia



«A grande irmã da 125! Com um aspeto 
desportivo, avanços elevados para uma 
ergonomia que me espantou, e um painel 
de bordo completo e moderno. Em suma, 
um dos melhores modelos para se iniciar 
no segmento das motos desportivas!»

Kevin Schwantz 



GSX250R

Mettalic Triton Blue No.2 (HV)

Pearl Nebular Black (YAY)

Motor GSX
O bicilíndrico paralelo de 248 cc da GSX250R foi 
concebido para melhorar o binário disponível a 
baixas e a médias rotações, para tornar cada 
viagem mais agradável. 
A eficácia deste motor permite obter o mais fraco 
consumo da sua categoria *1, mantendo um nível 
de desempenho ótimo para a utilização diária.
*1 - categoria dos bicilíndricos a 4 tempos com 
menos de 250 cc (Outubro de 2016).

Sistema de escape leve e otimizado
O sistema de escape 2 em 1 dispõe de um 
catalisador otimizado para manter desempenhos 
de primeira ordem, reduzindo fortemente as 
emissões nocivas.
O silenciador adota uma forma estudada para 
conservar o máximo de binário e de potência, mas 
contribui também para o prazer de condução 
graças à sua sonoridade fascinante.

Concebida para o desmpenho
As novas jantes com 10 raios, combinadas com 
pneus desportivos, conferem à GSX250R um 
excelente comportamento em estrada. Os discos 
do tipo pétala são apoiados por um ABS Bosch de 
última geração, garantindo uma segurança 
permanente em caso de travagens delicadas.

Avanços e suspensões KYB 
As fixações elevadas dos avanços permitem uma 
posição desportiva mas acolhedora para os longos 
trajetos.
As suspensões dianteira e traseira KYB contribuem 
para a dinâmica da GSX250R, garantindo um 
comportamento de grande qualidade: confortável 
e desportiva.

Design futurista
O design futurista da dianteira integra faróis de 
presença com díodos de nova geração, assim 
como faróis traseiros equipados com esta 
tecnologia. A marca luminosa claramente 
identificável permite reconhecer à primeira vista a 
GSX250R.

Painel de bordo LCD
O ecrã LCD com retro-iluminação negativa permite 
uma ótima visibilidade.
As indicações fornecidas ao condutor são 
inúmeras: rotações do motor sob a forma de barra, 
taquímetro, um indicador de mudanças, um 
relógio, um odómetro bem como 2 parciais, um 
indicador do nível de combustível e um indicador 
de manutenção.

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

Cores



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.

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

Desígnio

Conforto

Proteção

Aspetos práticos

Bagagem

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



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
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* 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
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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-R1000R GSX-R1000 GSX-R125 GSX-S1000F GSX250R

Motor 4 tempos, 4 cilindros em linha, arrefe-
cido por água, DOHC

4 tempos, 4 cilindros em linha, arrefe-
cido por água, DOHC

4 tempos, monocilindrico, arrefecido 
por água, DOHC

4 tempos, 4 cilindros em linha, arrefe-
cido por água, DOHC

4 tempos, dois cilindros em linha, 
arrefecido por água, SOHC

Cilindrada 999,8 cm3 999,8 cm3 124,4 cm3 999 cm3 248 cm3

Transmissão 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

Potência 149 kW (202 cv) / 13.200 rpm† 149 kW (202 cv) / 13.200 rpm† — 110 kW (150 cv) / 10.000 rpm† 18,4 kW (25 cv) / 8.000 rpm†

Binário 118 Nm / 10.800 rpm† 118 Nm / 10.800 rpm† — 108 Nm / 9.500 rpm† 23,4 Nm / 6.500 rpm†

Consumo 5,9 l/100km* 5,9 l/100km* — 5,6 l/100km* — 

Altura do assento 825 mm 825 mm 785 mm 810 mm 790 mm

Peso em ordem de marcha 203 kg 202 kg 134 kg 214 kg 181 kg

Suspensões dianteiras Forquilha telescópica invertida Forquilha telescópica invertida Forquilha telescópica Forquilha telescópica invertida Forquilha telescópica

Suspensões traseiras Mono-amortecedor Mono-amortecedor Mono-amortecedor Mono-amortecedor Mono-amortecedor

Travões dianteiros Dois discos 320mm Dois discos 320mm Dois discos 290mm Dois discos 310mm Disco

Travões traseiros Disco 220 mm Disco 220 mm Disco 187 mm Disco 250 mm Disco

Pneu dianteiro 120/70ZR17M/C (58W) tubeless 120/70ZR17M/C (58W) tubeless 90/80-17M/C, tubeless 120/70ZR17M/C (58W) tubeless 110/80-17M/C 57H tubeless

Pneu traseiro 190/55ZR17M/C (75W) tubeless 190/55ZR17M/C (75W) tubeless 130/70-17M/C, tubeless 190/50ZR17M/C (73W) tubeless 140/55-17M/C 66H tubeless

Distância ao solo 130 mm 130 mm 150 mm 140 mm 160 mm

Depósito 16 L 16 L 11 L 17  L 15 L



O SEU CONCESSIONÁRIO SUZUKI

Importante! A Suzuki Portugal 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 Aveiro
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/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 » aparece pela primeira 
vez..

1976 Barry Sheene ganha 
o 1º título de campeão do 
Mundo 500 cc na RG500.

1985 Nascimento da moto 
que ditará a história: a Suzuki 
GSXR750.

1993 Kevin Schwantz vence o 
campeonato do mundo 500 
cc.

2001 Um ano inesquecível 
para a marca, a Suzuki lança a 
derradeira moto desportiva: a 
GSXR1000.

2013 15º título mundial para a 
Suzuki Endurance Racing Team  
(SERT).

2016 A Suzuki vence o MotoGP 
de Silverstone.

suzuki-racing.com
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