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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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Suzuki Burgman, a audácia do pioneiro
No final dos anos 90, a Suzuki entendeu as vantagens de uma 
maxiscooter GT, um motor acessível a todos e vigoroso, capaz 
de ligar as cidades entre si com uma eficácia inovadora, sem 
perdas de tempo, para transformar as ruas em avenidas com uma 
facilidade nunca vista.     Tudo isto oferecendo níveis de proteção e 
conforto inéditos.

A primeira AN400 Burgman de 1998 foi uma 
revolução: robusta com o seu potente motor de 
400 cc, tornou-se na primeira maxiscooter do 
mercado. Um golpe de mestre da Suzuki, replicado 
depois com as versões 125 e 250 e, em 2002, 
com a Burgman 650, a estrela da gama que é 
universalmente reconhecida como a referência 
entre as maxiscooters. 

Ao longo da primeira década de 2000, as Burgman não parariam de 
evoluir de modo a adotarem alternadamente a injeção, a travagem 

ABS, os ajustes elétricos (ecrã, retrovisores) e 
os seus motores tornar-se-iam cada vez mais 
limpos e sólidos, e o seu conforto mais imperial. 
Sem desconsiderar as evoluções dos estilos, cada 
vez mais sedutores sem nunca perder o perfil 
imponente que caracteriza todas as Burgman.
Sempre avançada no seu tempo desde há
20 anos, a gama Suzuki Burgman não parou de se 

reinventar e aperfeiçoar as suas qualidades ao ritmo do progresso 
da tecnologia e do design, o que lhe garante atualmente o estatuto 
de referência em todos os segmentos.

Escolhemos A Burgman, e não outra, porque inventou tudo. Porque 
temos confiança nela. A Burgman também se prepara para o 
futuro. Atualmente existem protótipos 100% elétricos e/ou movidos 
a hidrogénio e a percorrerem as ruas da Europa… Não, a saga 
Burgman ainda não irá parar por aqui.

Redescubra 
a liberdade
em scooter

Optar por uma scooter para as suas deslocações diárias soluciona mais 
do que um problema de mobilidade. É toda uma vida que beneficia!

Uma maxiscooter que lhe devolve o 
controlo do seu tempo: as dezenas de 
horas poupadas por mês poderão ser 
dedicadas à família ou a atividades de lazer.
O melhor de tudo, a maxiscooter 
Suzuki revela-se um meio de transporte 
estimulante que cria sensações agradáveis 
na estrada. 

O forte sentimento de liberdade permite 
que se descontraia, (re)estimule o seu 
espírito e devolve o sabor da estrada. De 
facto, as deslocações podem ser uma 
alegria! Todos os adeptos da scooter 
confirmam que uma viagem após o 
trabalho é suficiente para eliminar todas as 

tensões acumuladas durante o dia.

Considere os inúmeros benefícios fiscais e 
económicos relacionados com a utilização 
deste meio de transporte. Apenas se 
lamentará de uma coisa: de não ter 
tomado antes esta decisão!



Para descobrir a satisfação de evitar as filas de automóveis, nos meandros de uma ci-
dade animada, saiba como deve adotar imediatamente uma boa conduta.

A ultrapassagem das filas deve ser 
realizada de cabeça fria, com uma 
velocidade reduzida, os dedos nos travões 
e o olhar alerta.
Felizmente, uma maxiscooter possui uma 
enorme estabilidade.

Por vezes, a cidade parece uma 
verdadeira pista de obstáculos!
Buracos no asfalto, juntas grosseiras, 
tampas de esgotos, faixas de marcação 
pouco aderentes e outros aspetos com os 
quais se depara durante as suas viagens. 
Um pequeno olhar é suficiente para analisar 
o pavimento, de modo a contornar estes 
obstáculos da melhor forma. Tenha também 

cuidado com as poças de água, por vezes 
são mais profundas do que esperado…

Observe para onde vai! 
Tal como com a bicicleta, a sua scooter irá 
para onde olhar. Portanto, evite fixar-se no 
para-choques do veículo que vai à sua
frente, vá mais longe com o olhar já na 
direção que pretende tomar.

Manter as distâncias! 
Outra conduta indispensável é a de manter 
a distância com os outros veículos,
pois as travagens bruscas e de emergência 
são uma constante na cidade. Com as 

maxiscooters que possuem ABS, os riscos 
são mesmo assim bastante limitados

Sem música, sem telefone!
As tecnologias modernas permitem-lhe 
telefonar ou ouvir música
ao mesmo tempo que conduz uma 
moto. Mas nada é melhor para que se 
possa distrair. Portanto, pelo menos no 
início, pare para atender uma chamada e 
contente-se com a melodia da cidade. Boa 
viagem!

Todas as Burgman até Turim!

O bastante ativo Clube Burgman de Itália 
organiza a sua segunda concentração 
mundial nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 
2017. Este evento será em Turim, o que 
significa que está ao alcance da sua scoo-
ter! Se ainda não tiver planos para as suas 
férias, aqui está uma magnifica viagem a 
ter em conta. São esperadas centenas, 
possivelmente milhares, de "Burgistas".
Informações e inscrições: www.burgman.it

A scooter de cidade



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!



A gama de Scooters da Suzuki 
analisada por um profissional

«Simultaneamente  
para se divertir e 
para se deslocar!»
Guido Rulof do clube Dutch Big Scoots 

Entre a total diversão e as necessidades crescentes de se adaptar a uma mobilidade cada dia mais complexa em veículos de quatro rodas, os 
veículos de duas rodas surgem cada vez mais como a solução ideal. Conversámos sobre tudo isto e do resto com um especialista desta área…

O seus colegas têm o costume de dizer que nasceu com 
um capacete de scooter na cabeça! Guido Rulof é o feliz 
fundador do "Dutch Big Scoots", o maior clube de 
scooters dos Países Baixos, com 400 membros registados. 
Entre os quais, alguns não hesitam em fazer o caminho 
desde a Bélgica para participar em viagens em grupo 
organizadas oito vezes por ano. "O nosso objetivo é o de 
promover a scooter, no seu sentido mais amplo, e o seu 
uso sob todas as suas formas", explica Rulof. O mesmo 
confessa "já ter testado dezenas de modelos". O que o 
torna num dos melhores interlocutores para orientar os 
adeptos da scooter em relação às suas futuras escolhas.

Antes de comprar: TESTE!
"Teste o máximo de modelos! Ao utilizar, se possível, a 
scooter durante um bom dia! E dê privilégio aos locais por 
onde circula realmente no seu dia-a-dia como condutor 
de uma scooter". Por outras palavras, não é necessário 
tornar-se num especialista urbano se estiver a viver no 
campo. Nem é necessário testar a sua futura máquina em 
longas estradas nacionais desobstruídas e verdejantes se, 

em condições normais, a utilizar para ir para o seu 
escritório que se encontra no centro da cidade.
"Na cidade, sentir-se-á mais confortável com uma 
máquina mais leve e manobrável. Enquanto para longas 
distâncias, um modelo mais robusto poderia tratar melhor 
do assunto. Posteriormente, 
não desconsidere as 
diferenças entre os modelos 
com um ou dois cilindros, uma 
vez que a potência e a 
manobrabilidade serão 
afetadas. Por último, e não sou 
o único que o
diz, compre sempre a sua máquina num concessionário 
autorizado. É a garantia de uma scooter sem problemas, 
uma vez que irá beneficiar assim da garantia do 
fabricante!"
Guido, ainda mais pragmático e preciso, refere: "As 
scooters têm frequentemente grandes espaços de 
armazenamento. Faça um bom uso do mesmo de modo a 
caber um cadeado sólido, ao qual irá fixar a sua máquina 
sempre que a deixar no exterior. Um último pequeno 

conselho sobre este assunto: tome atenção às rodas 
demasiado pequenas em que possa não ser possível 
introduzir corretamente a corrente do cadeado. Por último, 
mesmo que a mala da sua scooter seja espaçosa, nunca 
deixe objetos de valor na mesma."

Balanço: pelo preço destas 
pequenas atenções, as suas 
saídas em scooter estarão 
asseguradas sem problemas. 
"Quer seja para se divertir ou 
para se deslocar", especifica 
ainda o nosso interlocutor. «A 
minha primeira scooter Suzuki 

foi uma Burgman 250, bastante leve e manobrável. Esta 
combinava as características completas de todos os 
modelos da marca. Designadamente, um acabamento 
sólido, mas elegante, um assento muito confortável 
mesmo em viagens longas e uma mecânica bastante 
fiável. Foi, sem dúvida, esta máquina que lançou 
definitivamente a minha paixão pela scooter! "

«Quer seja adepto das deslocações 
em cidade ou das longas distâncias, 
existe sempre uma scooter 
adaptada às suas necessidades»



BURGMAN 650 EXECUTIVE
Para uma geração inteira de cidadãos urbanos, a Burgman é a 
scooter indispensável. Esta combina o conforto e o desempenho, que 
anteriormente eram pouco compatíveis. Foi através dela que nasceu uma 
nova forma de abordar simultaneamente o prazer e a liberdade.
Arranje lugar para a Burgman 650 Executive. A mobilidade nunca foi tão 
confortável. O controlo e a potência vêm naturalmente. Cada movimento 
parece suave e natural. A rua é sua, assuma-a.

«Uma scooter bastante confortável, 
com uma condução agradável 
e precisa. Pelo seu aspeto, é 
possível que não se destine aos 
mais jovens, no entanto, estarão 
errados ao recusar este modelo. 
Em longas distâncias o seu motor 
é insuperável, o que a torna numa 
máquina bastante recomendável. »

Guido Rulof
O luxo sobre duas rodas



Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

Metallic Matt Black No.2 (YKV)

CoresDesempenhos notáveis 
A Burgman 650 Executive distribui toda a sua 
potência com força e confiança. O motor de 638 
cm3 arrefecido por água oferece-lhe todo o 
rendimento necessário. A injeção eletrónica, o 
sistema de escape (PAIR) e o sensor lambda com 
um catalisador aumentam o rendimento energético 
e reduzem as emissões. Os ajustes melhorados da 
transmissão e a redução de perdas por atrito 
contribuem para uma economia de combustível.  

Perfeito equilíbrio 
Uma estrutura tubular e um braço oscilante de 
alumínio em combinação com a posição do motor 
proporcionam equilíbrio e agilidade. O quadro herda 
a distância entre eixos ideal para viagens 
desportivas, confortáveis e com total controlo. Possui 
um novo sub-quadro, mais estreito e mais 
desportivo. O generoso curso das suspensões (110 
mm na dianteira e 100 mm na traseira) contribui 
para tornar a viagem mais agradável.  

Espaçoso 
A mala da Burgman 650 Executive é 
suficientemente ampla para acomodar todos os 
seus equipamentos. O compartimento de 50 L sob 
o assento pode conter dois capacetes integrais. 
Além disso, possui iluminação interior para a noite. 
Há também um cabo que permite colocar um 
capacete no exterior do compartimento de forma 
totalmente segura de modo a criar espaço no 
interior para eventuais bagagens. Possui três 
compartimentos no guiador com espaço para 
cartões e outros objetos pessoais que possa 
necessitar durante a sua viagem. Um deles possui 
uma tomada de isqueiro, ideal para carregar um 
telemóvel.  

Acessórios práticos de série 
O para-brisas foi concebido para proteger contra o 
vento mantendo uma visão clara da estrada. É 

eletricamente ajustável para se ajustar à altura do 
piloto. Para uma maior facilidade de 
estacionamento em espaços estreitos, os 
retrovisores são retráteis ao pressionar 
simplesmente um botão.  

Confortável e regulável 
O assento ajusta-se de forma otimizada e está 
suficientemente acolchoado para que duas pessoas 
estejam confortáveis, mesmo em longos percursos. O 
encosto do assento pode ser ajustado 50 mm para a 
frente ou para trás. Não são necessárias ferramentas.  

A experiência Executive 
Punhos aquecidos
A atenção dada pela Suzuki ao luxo 
estende-se até às mãos do piloto. Os 
punhos do guiador possuem dois 
aquecedores elétricos que podem ser 
controlados pelo piloto para oferecer uma 
fonte de calor ideal perante temperaturas 
baixas. 

Assento aquecido 
Ao pressionar um botão que se encontra junto 
ao motor de arranque, ativa o assento aquecido 
para o piloto e o passageiro. E os dias de 
inverno não lhe impedirão de sentir-se cómodo 
nas mais luxuosa das maxiscooters. 

Encosto de passageiro 
Um encosto do assento do passageiro 
garante-lhe conforto e segurança.

Características detalhadas na página 19. Para obter mais 
informações sobre este modelo, visite www.suzukimoto.pt



Classe em todas as situações



BURGMAN 400
É a scooter perfeita para todas as situações. É 
confortável e comporta-se com dinamismo. 
É facilmente manobrável e oferece uma 
combinação vencedora de estilo e comodidade.
A Burgman 400 proporciona prazer e uma grande 
classe à sua viagem. 

Motor potente
No centro da nova Burgman 400, 
podemos encontrar uma versão revista 
e corrigida do seu potente monocilindro 
de 399 cc com injeção eletrónica, 4 
tempos e duas árvores de cames à 
cabeça no topo. As alterações incluem 
uma nova caixa de ar que proporciona 
mais binário em baixas e médias 
rotações para uma resposta instantânea 
e mais potência quando circula com 
trânsito e com um passageiro. O 
controlo automático de ralenti Suzuki 
(ISC) assegura continuamente uma 
excelente estabilidade do regime 
mínimo do motor.

Luxuosa, mas ágil
O quadro da nova Burgman 400 está 
constituído por tubos de reduzida 
espessura, mas de ampla secção, que 
permitem a redução de preso e a rigidez 
necessárias para um perfeito equilíbrio. 
Para ajudar este quadro e beneficiar da 
sua estabilidade, o veículo está 
equipado com uma forquilha dianteira 
de 41 mm com um curso generoso de 
110 mm. Além disso, um mono-
amortecedor accionado por pequenas 
bielas com regulação da pré-carga da 
mola em 7 posições contribui para a 
maximização do equilíbrio entre o 
conforto e o desempenho desportivo ao 
proporcionar uma viagem mais 
agradável pelas estradas pavimentadas e 
uma motricidade excelente em pisos de 
empedrado. O resultado disto é uma 
excelente manobrabilidade e facilidade 
de utilização.

Design
A Burgman 400 goza de um estilo 
aperfeiçoado e uniforme, preparada para 
um bom rendimento, mesmo em ruas 
estreitas, sinuosas ou congestionadas. 
Para além da dianteira e traseira 
estarem mais do que nunca melhoradas, 
apuradas e sensuais, esta Burgman 
mantém-se fiel ao seu nome de família 
ao oferecer um estilo vincado que fará 
com que as pessoas olhem para a 
mesma, quer seja à frente do seu 
escritório, na esplanada do seu café 
favorito ou na estrada.

Autonomia superior e 
economia
Paralelamente ao aumento do binário 
em baixas e médias rotações, a eficácia 
do novo motor, otimizada pela 
introdução de uma vela de ignição de 
irídio, é combinada com uma redução 
de peso para obter uma economia de 
combustível e aumentar a autonomia da 
Burgman 400.

Características detalhadas na página 19. Para 
obter mais informações sobre este modelo, 
visite www.suzukimoto.pt/



O grande Luxo  
O assento escalonado de dois lugares oferece um conforto 
de luxo simultaneamente para o piloto e para o passageiro 
ao combinar uma espessura superior em 20 mm com uma 
forma mais estreita do que no modelo anterior. É possível 
ajustar o encosto do piloto em 15 ou 30 mm para a frente 
de modo a proporcionar um excelente suporte e conforto 
para os pilotos de diferente tamanho em viagens mais 
longas. O ecrã elegante concede um aspeto mais 
compacto, tanto observada de frente como dos lados. Tal 
como a sua antecessora, a nova Burgman 400 oferece uma 
excelente proteção contra o vento e garante um maior 
conforto e uma excelente visibilidade sobre a estrada ao 
piloto.

Um amplo espaço de armazenamento 
O espaçoso compartimento de armazenamento de 42 L 
que se encontra sob o assento da Burgman 400 pode 
conter dois capacetes² e proporcionar o espaço 
necessário para colocar o seu equipamento. Há dois 
compartimentos frontais que proporcionam um espaço 
de armazenamento de 3,5 L no lado direito e de 2,8 L 
no lado esquerdo para colocar cartões e outros artigos. 
Este espaço de armazenamento possui uma tomada de 
12V para carregar o teu telemóvel ou qualquer outro 
dispositivo eletrónico.  

O limite de peso para os artigos que se encontram sob o assento é de 
10 kg. O limite de peso para os artigos que se encontram no espaço de 
armazenamento do lado direito é de 1,5 kg.
O limite de peso para os artigos que se encontram no espaço de 
armazenamento do lado esquerdo é de 0,5 kg. 

«Bastante manobrável e 
perfeitamente motorizada, 
a Burgman apresenta um 
comportamento bastante 
equilibrado! A 400 é suficientemente 
potente e prática para encontrar 
o seu lugar tanto no caos da 
circulação urbana, como numa 
autoestrada desobstruída.»

Guido Rulof 



Metallic Matt Black No.2 (YKV)

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

BURGMAN 
400
Cores



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



Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

Brilliant White (YUH)

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



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.

Top Case 

Proteção contra o vento 

Equipamentos elétricos 

Mala suave 

Estilo

Proteção 

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





* 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 BURGMAN 650 EXECUTIVE BURGMAN 400A

Motor Dois cilindros em linha, 4 tempos, refrigeração líquida, duas árvores de cames à cabeça. 
Injecção electrónica 

Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração líquida, duas árvores de cames à cabeça. Injecção 
electrónica

Cilindrada 638 cm3 399 cm3

Transmissão CVT CVT

Potência 41 kW (56 cv) / 7.000 r.p.m.† 23,5 kW (33 cv) / 7.000 r.p.m.† 

Binário 62 Nm / 5.000 r.p.m.† 35 Nm / 5.000 r.p.m.†

Consumo 4,7 L/100 km* —

Altura do assento 760 mm 750 mm

Peso em ordem de 
marcha 277 kg —

Suspensão dianteira Forquilha telescópica Forquilha telescópica

Suspensão traseira 2 amortecedores, reguláveis em pré-carga Monoamortecedor, sistema de acção progressiva, regulável em pré-carga

Travão dianteiro Dois discos de 260 mm de diâmetro Dois discos de 260 mm de diâmetro

Travão traseiro Disco de 250 mm de diâmetro Disco de 210 mm de diâmetro

Pneu dianteiro 120/70R1M/C 56H, sem câmara 120/70-15M/C 56S, sem câmara  

Pneu traseiro 160/60R14M/C 65H, sem câmara 150/70-13M/C 64S, sem câmara 

Depósito 15 L 13,5 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 AveiroSUZUKI 2WHEELS PORTUGAL
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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 » Suzuki aparece pela 
primeira vez.

1989 A grande estreia da 
Burgman 400.

2002 Lançamento da Burgman 
650.

2003 Apresentação da Concept 
Scooter: a G-Strider.

2007 Mais um novo protótipo 
de scooter: a Gemma.

2009 Uma estreia mundial: a 
Suzuki apresenta a primeira 
scooter movida a hidrogénio.

2017 A Suzuki revela a nova 
Burgman 400.

suzuki-racing.com


