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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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A aventura é uma 
aventura… em moto !
A história da V-Strom está repleta de modelos competitivos e 
também acessíveis. Para vários motociclistas, a Suzuki abriu 
assim o acesso à aventura em todas as suas formas! 

Antecedentes… Foi em 2002 que a Suzuki 
comercializou a sua primeira V-Strom, equipada 
nessa altura com um motor de 1000 cc. Até esse 
momento, a Suzuki tinha criado um standard que 
simbolizava totalmente o espírito de aventura e 
toda uma geração de máquinas de aventureiros.
Em 2003, a versão 650 chega ao mercado

de modo a seduzir um vasto leque de 
utilizadores que procuravam uma máquina tão 
confortável para os trajetos casa-trabalho como 
para longas viagens de férias ou de fins-de-
semana. Seguiu-se uma (r)evolução importante 

em 2006, com a chegada de um sistema de 
travagem ABS opcional…

O camaleão da estrada

Depois, em 2012, aquando do 10.º aniversário 
da V-Strom, a Suzuki decide voltar a analisar 
uma vez mais a sua estratégia, melhorando 
notoriamente «o desempenho na estrada, a 
suavidade na cidade, mas também, e sobretudo, 
o conforto de condução», explica Stefan Everts, 
especialista da marca e várias vezes campeão 
do mundo de motocross. «A partir desse 
momento, cada evolução foi numa direção 
correta. Esse é o motivo pelo qual esta moto se 
tornou uma referência absoluta no âmbito da 
aventura!», especifica ainda.

Além disso, quer a pretenda levar por um 
caminho sinuoso, fazer quilómetros até um 
destino longínquo (aliás são oferecidas várias 
opções de turismo) ou simplesmente fazer 
algumas compras, o comportamento da V-Strom 
nunca dececiona. Uma posição de condução 
bastante cómoda, um bom assento, uma 
proteção contra o vento bastante correta (com 
um para-brisas ajustável em três posições) e, 
sobretudo, as excelentes suspensões de longo 
curso tornam a Suzuki num verdadeiro camaleão 
capaz de se adaptar a todas as situações. Uma 
máquina que pretende ser o seu melhor 
passaporte para a aventura… ao virar da esquina 
ou do outro lado do mundo !

O seu design com a respetiva dianteira tão característica 
está claramente inspirado na DR-Z que vimos em 
ação durante o rali Paris-Dakar em 1988.



Tem vontade de partilhar a sua paixão e as suas emoções? 

Descobrimos um calendário que pode utilizar apenas com um 
clique: http://fmp-live.pt/mototurismo-eventos/. Mas sobretudo, 
visite o nosso website totalmente renovado: 
www.suzukimoto.pt

V-Strom, a especialista de (fora da) estrada e urbana

Ao longo da sua curta existência, a V-Strom já estabeleceu uma 
sólida reputação num segmento que não é nada fácil. Cada 
V-Strom da Suzuki garante o compromisso ideal entre a utilização 
em estrada, urbana ou fora da estrada.

Além disso, a maneabilidade, a eficácia, o carácter ou
o conforto também devem satisfazer os aventureiros rigorosos e 
os condutores que procuram sensações amenas.
Uma aposta ganha em toda a linha!

Quando as especificações técnicas não encorajavam mais do 
que um engenheiro, a Suzuki V-Strom conseguiu satisfazer 
completamente os adeptos de todos os tipos de aventura e em 
todos os terrenos.



A gama Aventura 
da Suzuki 
analisada por 
um profissional

Com 101 vitórias em grandes prémios e dez títulos mundiais conquistados ao longo de uma carreira incomparável, Stefan Everts acumulou 
tantas taças como louvores no espaço do motocross mundial. E o facto de já se ter retirado não impede que o piloto de Limburgo 
continue a tratar dos astros da disciplina desde que se tornou no chefe da Suzuki World MXGP-Team. O que o torna, naturalmente, 
num interlocutor privilegiado para dissecar a profunda relação entre a Suzuki e a dimensão de "aventura" da moto…

«Para mim, a moto sempre foi sinónimo de 
aventura e de aventuras», sublinha Stefan com 
humor. E, de acordo com o nosso campeão, a 
gama Suzuki prestou-se sempre a percursos 
fora do normal.
«Os nossos modelos sempre misturaram 
perfeitamente várias características essenciais: 
são ao mesmo tempo desportivos e divertidos 
para utilizar, reivindicando uma identidade 
própria. E além disso, com a Suzuki, a perfeição 
e o perfecionismo «made in Japan» não são um 
mito. Mas sim uma realidade em cada momento. 
E sabem o que é o melhor? Tudo isto não 

impede que estas motos sejam extremamente 
rápidas.»

Everts percebeu isso desde o momento em que 
se sentou em cima de uma moto Suzuki. «Iniciei 
a minhaexploração da marca com uma Intruder 
800. E nesse momento já tive a minha primeira 
excelente surpresa: mesmo tratando-se de uma 
moto bastante pesada, com cerca de 300 quilos, 
o seu centro de gravidade bastante baixo fazia 
com que a sua massa não era de todo 
penalizadora.
Em suma, esta moto estava particularmente bem 
pensada.» E Stefan não parou por aqui com os 
elogios sobre os seguintes modelos que lhe 
passaram pelas mãos: as V-Strom 650 e 1000. 
«Estas também são motos que podemos utilizar 

para ir de viagem ou mesmo para ir para o 
escritório. Fantástico!»

«E avançar de forma progressiva…»

O Stefan confessa que adora as motos «que 
incitam à descoberta e à aventura».
 
No entanto, o ilustre campeão aconselha
alguma calma. «Mesmo que a V-Strom 1000 
seja, evidentemente, bastante tentadora devido 

aos seus desempenhos e à sua excelente 
relação sempre começar com uma 650», 
explica. «E depois poderá passar para uma 
1000.» Que é também ela uma companhia ideal 
para os seus passeios. Porque, como dizia o 
outro, a aventura é… a aventura!«Uma vez que se assimile 

a altura da máquina, 
apenas terá alegrias»



« Motos ideais 
para ir de 
viagem ou para 
o escritório… »
Stefan Everts



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!





V-STROM 
1000 & 1000XT
Uma potência generosa que lhe permite 
subir montanhas, sozinho ou com um 
passageiro, ao mesmo tempo que lhe 
proporciona prazer graças ao seu carácter 
desportivo. No auge da tecnologia, a moto 
reúne todos os argumentos que lhe irão 
convencer. Confortável em estrada e em 
caminhos, a V-STROM 1000XT combina 
os aspetos premium de uma moto 
adaptada às realidades das condições da 
estrada para lhe permitir realizar todas as 
aventuras.
V-STROM 1000XT: tudo aquilo que precisa.
  



ABS adaptável 
As pinças radiais Tokico de 4 êmbolos, os 
dois discos dianteiros de 310 mm e o 
disco traseiro de 210 mm proporcionam 
uma travagem potente que permanece 
sob controlo. O ABS Bosch foi melhorado 
de modo a tornar-se o ABS adaptável 
graças a uma Unidade de Medição de 
Inércia de 5 eixos (IMU). Através da 
combinação das informações da posição 
da moto com a velocidade de rotação 
das rodas dianteira e traseira, os pilotos 
irão beneficiar de uma excelente 
estabilidade, não só durante as travagens 
em linha reta, mas igualmente aquando 
das travagens em curvas.  

Potência irresistível
A V-STROM 1000XT é propulsionada por 
um potente motor em V a 90 graus. A 
potência e a disponibilidade deste motor 
permitem generosas acelerações. A 
potência máxima de 100 cv a 8000 rpm 
proporcionar-lhe-á uma experiência de 
condução inédita, enquanto o binário de 
101 Nm fornecido a apenas 4000 rpm 
garante uma ampla faixa de utilização. 
Além disso, o avançado sistema 
eletrónico de controlo do motor ajuda a 
reduzir as perdas e o consumo de 
combustível.

Sistema de controlo de 
tração Suzuki
O sistema permite que o piloto controle 
o acelerador com mais confiança em 
condições difíceis. O sistema de 
controlo de tração analisa 
continuamente a velocidade das rodas, 
a posição do acelerador, a velocidade 
aplicada e adapta a potência do motor 
através do sistema de injeção. O 
controlo de tração possui dois modos 
que diferem ao nível da intervenção, e 
pode ser desativado.

Quadro perfeitamente 
equilibrado 
A V-STROM 1000 possui um quadro 
compacto de alumínio que garante uma 
condução agradável, mas igualmente um 
comportamento desportivo e rigoroso. O 
quadro também contribui para a redução 
do consumo de combustível graças à 
sua leve estrutura. A moto é segura e 
estável a alta velocidade, mesmo com 
malas e um passageiro. 

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

A gama
V-STROM 1000 Carácter 

desportivo 
pronunciado



Um padrão para a Aventura 
Ao reduzir o impacto do vento nas mãos, o conforto do 
piloto é cuidado durante períodos de tempo frio ou 
chuvoso. As proteções para as mãos, que 
anteriormente eram opcionais, são agora de série para 
uma condução com todo o conforto. Este conforto e a 
precisão do controlo ainda podem ser aumentados 
através da instalação dos punhos aquecidos opcionais 
para longos percursos em condições difíceis. O 
resguardo inferior também é de série e atribui um belo 
acabamento.       

Design robusto
Ao adicionar o conceito de “design robusto”
ao já existente conceito de “selvagem”, a nova V-Strom 
1000XT possui agora um novo ecrã. A parte superior do 
depósito apresenta uma linha diferente e pontiaguda, 
mas exprimindo plenamente o ADN da DR-BIG. A cor 
amarela da DR-Z presta homenagem às atividades de 
motocross da Suzuki.  

Fluxo de ar otimizado
O eficiente ecrã regulável da V-Strom 1000XT utiliza um 
mecanismo com lingueta que permite ao piloto 
escolher facilmente entre 3 posições. A posição ideal 
pode ser escolhida ao pressionar simplesmente o 
ecrãcom uma mão, mesmo com luvas. O ecrã possui 
uma melhor conceção com mais 49 mm do que o 
anterior e uma curvatura mais ligeira na parte superior, 
o que resulta numa melhor circulação do ar, menos 
turbulência, menos ruído no capacete e proporciona 
uma melhor visão. 

V-STROM 
1000XT



Champion Yellow No.2 (YU1)

Glass Sparkle Black (YVB)

Pearl Glacier White (YWW)

Cores

V-STROM 
1000XT

A V-STROM 1000XT e a V-STROM 1000 são apresentadas com acessórios opcionais 
disponíveis por um custo adicional.

«Adoro conduzir esta moto, e estou 
impressionado pelo seu carácter 
desportivo», refere Everts. Em suma, 
este modelo apresenta-se com todos 
os argumentos de uma máquina 
pensada à medida para todo o tipo 
de aventuras. As noções de agilidade, 
naturalidade e eficácia foram as 
orientações para o seu desenvolvimento 
no Japão e a nível mundial!

Stefan Everts



Posição confortável
A posição correta e descontraída proporciona uma 
sensação de confiança ao piloto, tanto em cidade 
como em longos percursos. O assento oferece um 
excelente conforto ao piloto e ao seu passageiro, e 
está suficientemente baixo para que seja possível tocar 
facilmente no solo com os pés. 

Sistema de controlo de tração Suzuki
O sistema permite que o piloto controle o acelerador 
com mais confiança em condições difíceis. Este analisa 
continuamente a velocidade de rotação das rodas, a 
posição do acelerador, a velocidade aplicada e adapta a 
potência do motor através do sistema de entrada de ar 
e de injeção. O sistema de controlo de tração possui 
dois níveis e pode ser desativado. Os modos 1 e 2 
diferem ao nível da intervenção.
 

Esta 1000 ABS é o exemplo perfeito 
de que a V-Strom é antes de nada 
uma moto de estrada, preparada 
para todas as distâncias, sozinho 
ou com um passageiro. O seu 
novo aspeto, com o motor repleto 
de binário, ciclística mais rígida e 
travões eficazes, permite proezas 
inimagináveis. E para os eternos 
nostálgicos que me perguntam 
se: «A V-Strom não era melhor 
antes?», eu respondo: «Para ser 
sincero, não necessariamente!»

Stefan Everts

V-STROM 
1000



Champion Yellow No.2 (YU1)

Glass Sparkle Black (YVB)

Pearl Glacier White (YWW)

Cores

V-STROM 
1000

V-STROM 650 & V-STROM 1000. Modelos apresentados com acessórios opcionais 
disponíveis por um custo adicional

Terá o controlo sobre tudo em qualquer momento. Compacta 
e leve, a generosa V-Twin oferecer-lhe-á sempre a potência 
ajustada sob quaisquer condições. O ruído e a energia
do motor de 1037 cc são irresistíveis, mesmo com um passageiro. 
A V-Strom 1000 é o equilíbrio ideal entre conforto, facilidade
de condução, potência e adrenalina.

Promessa de 
proezas



V-STROM 
1000



Traveller
V-Strom 1000 Special Edition

Modelos apresentados com acessórios
opcionais disponíveis por um custo adicional.

V-Strom 1000 Traveller
A Traveller, com um acabamento notável, sugere um vasto conjunto de acessórios.

• Top Case de 35 litros, placa de fixação incluída.
• Conjunto completo de malas laterais (55 litros): 26 litros 

(direita) e 29 litros (esquerda). 
• Função de chave única: 1 chave é suficiente para a ignição e 

para as malas (malas laterais e top case).

• Descanso central: um acessório bastante prático e estável 
para estacionar a sua V-Strom em plena segurança ou facilitar 
a manutenção.

• Barra de acessórios preta mate. Realça o aspeto de Aventura. 
Igualmente necessária para os faróis de nevoeiro LED 
opcionais.



V-STROM 
650 & 650XT





Modelos apresentados com acessórios opcionais disponíveis por um 
custo adicional.

V-STROM 
650 & 650XT
A derradeira arma para o dia-a-dia. Para 
deslocações diárias ou ocasionais, para 
longas viagens, em condições excelentes 
ou difíceis, a V-Strom 650XT é a ferramenta 
que está à procura.

A polivalência definitiva



Modelos apresentados com acessórios opcionais disponíveis por um 
custo adicional.

Depósito estreito, 20 litros de 
capacidade 
O depósito é agora mais estreito, mas 
continua a ter uma capacidade de 20 lt de 
combustível, o que permite manter o 
conforto e a autonomia. Ao eliminar os 
plásticos nas partes laterais do depósito, este 
ficou mais estreito e mais prático para fixar 
os sacos magnéticos. 

Design otimizado do ecrã 
O ecrã foi reformulado para melhorar o fluxo 
de ar e permitir uma redução da turbulência 
devido ao vento. 

Um V-Twin eficaz
O V-Twin DOHC de 645 cc é um motor 
emblemático da Suzuki. Para a nova 650, o 
motor foi revisto para ter ainda mais binário 
desde as rotações inferiores às intermédias.     
O motor possui igualmente novos elementos 
tecnológicos, assim como um novo 
revestimento dos êmbolos e a melhoria de 
60 componentes de modo a obter uma 
melhor potência numa vasta gama de 
rotações, mantendo mesmo assim o carácter 
único do motor V-Twin.

NOVO ESCAPE 
O novo tubo de escape da V-Strom 650 é 
mais leve e está mais próximo do centro de 
gravidade, o que contribui para uma 
excelente maneabilidade da moto e permite 
a instalação de malas. Os novos catalisadores 
cumprem as normas EURO4 e permitem um 
aumento da potência.

Clareza e visibilidade 
O novo painel de instrumentos inclui um ecrã 
digital com velocímetro e indicação da 
velocidade engrenada, e também inclui o 
conta-quilómetros, 2 parciais, relógio, 
indicador do nível de combustível, 
temperatura do líquido de arrefecimento e 
ambiente, tensão da bateria, autonomia, 
consumo médio e instantâneo, assim como 
os modos do controlo de tração. Além disso, 
os indicadores LED exibem informações 
sobre o ponto-morto, os faróis, uma avaria, o 
ABS, o modo do controlo de tração e a 
temperatura da água. 

Sistema de controlo de tração 
Suzuki
Dando continuidade ao controlo de tração da 
V-Strom 1000XT, a nova V-Strom 650XT está 
agora equipada com a melhor tecnologia. 
Este sistema analisa continuamente a 
velocidade das rodas dianteira e traseira, a 
posição do acelerador e a velocidade 
aplicada graças a vários sensores, e ajusta a 

potência do motor através de intervenções 
na injeção. O controlo de tração pode ser 
regulado em 2 modos diferentes ou pode ser 
desativado. 

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

A gama 
V-STROM 650



Conforto permanente
O assento cumpre os mais altos padrões da V-Strom. 
Oferece uma ampla superfície plana e confortável, e a 
parte dianteira do mesmo é estreita para que o piloto 
possa pousar os pés no solo com facilidade. A parte do 
assento para o passageiro também foi desenvolvida para 
oferecer um excelente conforto. 

Equipemento XT
A V-Strom 650XT está equipada com proteções para as 
mãos de série de modo a otimizar o conforto do piloto. O 
resguardo do motor está igualmente montado de série para 
reforçar o lado aventureiro da moto. 

Robusta e prática 
Desenhado em torno do conceito de robustez, o novo 
modelo ostenta um aspeto moderno. As novas linhas 
exprimem plenamente o ADN das DR BIG e das DR-Z de 
competição no deserto.
A cor amarela presta homenagem às atividades de 
motocross da Suzuki.

V-STROM 650XT & V-STROM 650. Modelos 
apresentados com acessórios opcionais 
disponíveis por um custo adicional.

Modelo apresentado com acessórios opcionais 
disponíveis por um custo adicional.

V-STROM 
650XT



Champion Yellow No.2 (YU1)

Glass Sparkle Black (YVB)

Pearl Glacier White (YWW)

Cores

V-STROM 
650XT

Modelo apresentado com acessórios 
opcionais disponíveis por um custo adicional.
 

«Não surpreende que encontremos na 
XT as mesmas qualidades que criaram 
a boa reputação do modelo original, 
com total comodidade», comenta 
Stefan Everts. «Segura, moderada e 
confortável, esta moto irá adaptar-se 
perfeitamente a todos os tipos de uso: 
trajetos casa-trabalho, passeio dominical, 
partida para férias e ainda um pouco de 
todo-o-terreno. É o (bom) princípio do 
lado suíço na versão de duas rodas!»

Stefan Everts 



V-STROM 650
Quaisquer que sejam as suas ambições, a V-Strom 
650 conseguirá estar à altura e irá satisfazer todas 
as suas exigências. Por vezes, irá estimular o seu 
sentido e, por vezes, irá contentar-se em fazer o que 
esperamos dela. A V-Strom 650, uma fantástica força 
tranquila.

Robusta e prática



Champion Yellow No.2 (YU1)

Glass Sparkle Black (YVB)

Pearl Glacier White (YWW)

Cores

V-STROM 
650

Modelo apresentado com acessórios opcionais 
disponíveis por um custo adicional.

Belo e devidamente moderno, este modelo 
apresenta igualmente um comportamento 
dinâmico mais rigoroso, principalmente em 
estradas pequenas. «Em suma - continua 
Everts - a 650 é uma excelente aquisição. E, 
além do seu progresso estético em relação 
aos anteriores modelos, a motorização 
é o que realmente impressiona»

Stefan Everts





Traveller
V-Strom 650 Special Edition

Modelo apresentado com acessórios opcionais 
disponíveis por um custo adicional. 

V-Strom 650 Traveller
A Traveller, com um acabamento notável, oferece um vasto conjunto de acessórios.

• Top Case de 35 litros, placa de fixação incluída.
• Conjunto completo de malas laterais (55 litros): 26 litros 

(direita) e 29 litros (esquerda). 
• Função de chave única: 1 chave é suficiente para a ignição e 

para as malas (malas laterais e top case).

• Descanso central: um acessório bastante prático e estável 
para estacionar a sua V-Strom em plena segurança ou facilitar 
a manutenção.

• Barra de acessórios preta mate. Realça o aspeto de Aventura 
Igualmente necessária para os faróis de nevoeiro LED 
opcionais.

• Proteção do cárter em material sintético. Concede um aspeto 
aventureiro à V-Strom e protege o bloco do motor.

• Proteja as suas mãos contra os ramos, as pedras, o mau 
tempo e o vento. Um dos elementos essenciais da sua 
V-Strom.



Inicialmente prevista apenas para 
o mercado asiático, a V-Strom 
250 será, por fim, também 
comercializada na Europa. Uma 
boa notícia para os entusiastas 
da aventura e os pilotos de 
maior renome, que apreciam 
particularmente este tipo de motos! 
Além da sua maneabilidade, 
também cabe destacar, 
evidentemente, o ABS de série, 
essencial nos dias de hoje para 
misturar o prazer da condução e 
a segurança em cada momento.

Stefan Everts

V-STROM 250
A escolha de um estilo de vida que diz muito 
da sua personalidade e dos seus desejos de 
horizontes longínquos. Uma moto de estrada 
polivalente bastante habilidosa e irresistível. 
Muito mais do que um meio de transporte 
ousado. Acelerações determinadas, uma 
elegância inquestionável, aspetos práticos 
inteligentes e proporções favoráveis.
A V-Strom 250.

Maneabilidade impecável



Pearl Nebular Black (YAY) /
Solid Dazzling Cool Yellow (YWT)

CoresSólida e inteligente
A V-Strom 250 ABS alarga a grande família das 
motos de aventura que construíram a reputação 
da Suzuki. O seu design “Solid and Smart” 
transmite confiança e robustez ao mesmo tempo 
que um sentimento de conforto natural. O seu 
estilo é diretamente registado na linha das 
famosas Suzuki DR-Z e DR Big, e certamente das 
atuais V-Strom 650 e 1000. 

Longo alcance
O escudo metálico que rodeia o farol dianteiro 
apresenta um acabamento anodizado. O conjunto 
é eficaz e o design parece inspirar-se nos faróis
de “longo alcance” do mundo dos 4x4 e SUV.
O farol traseiro inclui díodos emissores de luz 
(LED). Embora seja compacto, o ecrã com formas 
elaboradas em túnel de vento garante que o piloto 
esteja confortável uma vez que lhe garante 
protecção contra os elementos.

Conforto
O assento idealmente forrado é uma vantagem em 
viagens longas. O corte ergonómico da parte 
dianteira do assento garante que o condutor 
pouse bem os pés no solo. O passageiro é tratado 
com este mesmo cuidado para estar cómodo: as 
sólidas pegas asseguram-lhe um suporte estável e 
ergonómico. Na sua extensão, o suporte da top 
case suporta 8,5 quilos de bagagem. E a estrutura 
da zona do assento integra, de origem, fixações 
que se destinam às malas laterais (opcionais).

Twin paralelo
A Suzuki V-Strom 250 ABS possui um twin paralelo 
de 248 cm3 alimentado por injeção eletrónica. Os 
engenheiros da Suzuki trabalharam para maximizar 
o seu binário em baixas e médias rotações, 
especialmente graças à escolha de um perfil da 
distribuição que favorece as acelerações em 
velocidades intermédias. A nova forma das válvulas 
de admissão otimiza o fornecimento de mistura 

fresca, de modo a garantir o melhor rendimento e 
a assegurar a conformidade com as normas Euro 
4. Graças ao seu grande depósito de 17 litros, a 
V-Strom 250 ABS percorre mais de 500 km sem 
parar.

ABS compacto
A V-Strom 250 possui um sistema de travagem 
antibloqueio ABS de série. A unidade central Bosch 
particularmente compacta e leve não influencia de 
modo algum o comportamento. As pinças Nissin 
estão complementadas por discos de tipo “pétala” 
de 290 mm na dianteira e 240 mm na traseira. O 
estilo e a eficácia reunidos para sua segurança.

Instrumentos LCD
Tal como as V-Strom com cilindradas superiores (650 
e 1000), a 250 possui uma instrumentação LCD 
bastante completa que reúne as principais 
informações: velocidade instantânea, rotação do 
motor, relógio, indicador da mudança engrenada, 
nível de combustível, totalizadores quilométricos e 
parciais, indicadores da autonomia, sem esquecer o 
consumo e uma luz de aviso de manutenção. 
Também possui uma tomada de 12V que garante a 
alimentação de acessórios eletrónicos.

Rodas de 10 raios
A V-Strom 250 ABS possui rodas de 17 polegadas 
com 10 raios de design desportivo e moderno. 
Estão cobertas por pneus IRC RX-01 com 
dimensões 110/80-17 (dianteira) e 140/70-17 
(traseira) que garantem uma excelente aderência 
em todos os pavimentos.

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

Pearl Nebular Black (YAY)



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.

Bagagem

Aspetos práticos

Conforto

Proteção

Elétrico

Visibilidade e iluminação

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





* 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 V-STROM 1000XT V-STROM 1000 V-STROM 650XT V-STROM 650 V-STROM 250

Motor Dois cilindros em V a 90˚, 4 tempos,
refrigeração líquida, DOHC 

Dois cilindros em V a 90˚, 4 tempos,
refrigeração líquida, DOHC 

Dois cilindros em V a 90˚, 4 tempos,
refrigeração líquida, DOHC 

Dois cilindros em V a 90˚, 4 tempos,
refrigeração líquida, DOHC 

Dois cilindros em linha,
4 tempos, refrigeração líquida, SOHC

Cilindrada 1037 cm3  1037 cm3  645 cm3  645 cm3  248 cm3 

Transmissão 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

Potência 74 kW (101 cv) / 8.000 rpm† 74 kW (101 cv) / 8.000 rpm† 52,2 kW (71 cv) / 8.800 rpm† 52,2 kW (71 cv) / 8.800 rpm† 18,4 kW (25 cv) / 8.000 rpm†

Binário 101 Nm / 4.000 rpm† 101 Nm / 4.000 rpm† 62 Nm / 6.500 rpm† 62 Nm / 6.500 rpm† 23,4 Nm / 6.500 rpm† 

Consumo -* -* 4,1 l/100km 4,1 l/100km —

Altura do assento 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm —

Peso em ordem de marcha 228 kg 228 kg 216 kg 213 kg —

Suspensão dianteira Telescópica invertida Telescópica invertida Telescópica Telescópica Telescópica

Suspensão traseira Mono-amortecedor regulável Mono-amortecedor regulável Mono-amortecedor regulável Mono-amortecedor,
regulável em pré-carga Mono-amortecedor

Travão dianteiro Dois discos 310mm Dois discos 310mm Dois discos 310mm Dois discos 310mm Disco 290 mm

Travão traseiro Disco 250 mm Disco 250 mm Disco 250 mm Disco 250 mm Disco 240 mm

Pneu dianteiro 110/80R19M/C 59V tubeless 110/80R19M/C 59V tubeless 110/80R19M/C 59V, tubeless 110/80R19M/C 59V, tubeless 110/80R17M/C 57H, tubeless 

Pneu traseiro 150/70R17M/C 69V tubeless 150/70R17M/C 69V tubeless 150/70R17M/C 69V, tubeless 150/70R17M/C 69V, tubeless 140/70R17M/C 66H, tubeless 

Depósito 20 L 20 L 20 L 20 L 17 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 Aveiro
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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 sua 
primeira bicicleta motorizada, 
a «Power Free».

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

1971 Joël Robert mantém o seu 
título de Campeão do Mundo 
de Motocross em 250 cc! 

1988 Lançamento da DR BIG, 
estamos em plena exaltação 
do Paris-Dakar.

2007 O belga Steve Ramon 
conquista o Campeonato do 
Mundo de motocross MX1.

2012 A Suzuki lança a segunda 
geração da V-Strom 650 ABS.

2013 A Suzuki lança a segunda 
geração da V-Strom 1000 ABS.

2017 A Suzuki revela a nova 
V-Strom 650 (XT) e a V-Strom 
1000 (XT).

suzuki-racing.com
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