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 Always wear a helmet, eye protection and protective clothing.       Enjoy riding safely.
 Read your Owner’s Manual carefully.                                            Never ride under the influence of alcohol or other drugs.
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HISTÓRIA DA SUZUKI  História evoluiu com clientes no mundo inteiro .

1909 1952 1958 1962 1965

Michio Suzuki abre a "Suzuki Loom 
Works" na pequena aldeia costeira de 
Hamamatsu, província de Shizuoka, no 
Japão. A nova fábrica faz teares para a 
indústria massiva de algodão do Japão. A 
intenção de Michio é simples: construir 
melhores teares mais ergonômico que 
tudo o que está disponível atualmente.

A Suzuki constrói sua primeira bicicleta 
motorizada, a " Power Free". Projetada 
para ser barata e fácil de manter, utiliza 
um motor 36cc, de dois tempos com o 
formato de uma bicicleta convencional. 
Sistema de engrenagem da roda dentada 
dupla exclusivas da Power Free permite 
aos ciclistas pedalar sem ajuda do motor, 
ou para viajar completamente sob próprio 
poder do motor.

O atual e famoso 'S' Suzuki faz sua 
primeira aparição .

Campeões do mundo! Piloto da Alemanha 
Oriental, Ernst Degner, leva primeira 
vitória TT da Suzuki ao vencer a corrida de 
50cc . Ele passa a vencer o campeonato 
mundial de 50cc no mesmo ano dando a 
Suzuki seu primeiro título mundial. Mais 
cinco títulos 50cc seguiram nos próximos 
seis anos.

Hugh Anderson ganha seu quarto título 
mundial, desta vez na categoria de 125cc.
O T20 sensacional Super Six realmente 
coloca a Suzuki no mapa internacional. 
Uma 250cc, dois tempos com um cambio 
de seis velocidades, dois tempos em V 
com 250 cc e chegando a 160 km/h, o 
T20 é um enorme sucesso de vendas.
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Suzuk i  Re inventa  a  GSX-R750 em 
1996. Este é o ponto chave do modelo 
GSX-R750 com o chass i  de  dup la 
longarina recém-equipado em vez do 
chassi berço duplo. Fielmente traçando 
a máquina GP RGV - Γ, as dimensões 
básicas com distância entre eixos 
encurtada gera dirigibilidade suave, com 
um surpreendente peso leve de 179 kg.

Suzuki quebra o molde mais uma vez com o 
lançamento da GSX1300R Hayabusa. O atual 
motor refrigerado a água DOHC  de 4 cilindros 
em linha de 1298cc, que impulsionou a 
Hayabusa representou a real confiança 
da engenharia da Suzuki. Características 
mais notáveis   da Hayabusa era seu design 
aerodinâmico e sua excelente estabilidade 
do desempenho do motor e pilotagem em  
ampla velocidade na pista.

Kenny  Robe r t s  J r .  g anha  2  anos 
consecutivos no GP da Malásia, segunda 
etapa da temporada. Com um total de 
quatro vitórias, Roberts Jr. torna-se o 
Campeão do Mundo de GP500, o que 
para Suzuki é o sexto título mundial, e o 
primeiro em sete anos.

Um ano  i ne squec í ve l ,  que  v i u  o 
lançamento da moto esportiva final - a 
Suzuki GSX- R1000. A mais recente adição 
à família GSX-R teve o mesmo impacto 
que o original no seu lançamento em 
1985 e reescreveu os livros de regras 
sobre o desempenho, peso, manuseio 
e estilo. Logo indicava que ia dorminar 
au tód romos  e  em ce r imôn ias  de 
premiação ao redor do mundo .

Suzuki define um novo padrão de moto 
esportiva, mais uma vez, com a introdução da 
GSX-R1000 2005. Ela foi de volta para o topo 
na linha de motos superbike. A GSX-R1000  
de Superbike, incluindo Campeonato Mundial 
de Superbike em 2005. As razões para o 
domínio da Suzuki GSX-R1000 são simples. 
Ótima pilotagem, ergonomia estilo radical e 
100% de utilização de sua potência.
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Joel Robert mantém o título mundial de 
motocross 250cc. Roger De Coster torna-
se Campeão Mundial de Motocross na 
classe de 500cc em sua Suzuki RN71.

Barry Sheene ganha o seu primeiro título 
mundial 500cc com sua  Suzuki RG500. 
A moto lendária levou os seis primeiros 
lugares do campeonato.
Enquanto isso, a GS750 - primeira grande 
moto de quatro cilindros da Suzuki é 
lançada.

Da Itália Marco Lucchinelli ganha o 
campeonato mundial de 500cc na sua 
RG500 .
Suzuki surpreende mundo do ciclismo 
com a sua futurista GSX1100S Katana. 
Estilo agressivo da moto e excelente 
desempenho torná-lo um grande sucesso 
de vendas. 

A moto que mudou a cara do motociclismo 
chega. Suzuki GSX -R750 será sempre 
lembrada como a primeira réplica de 
máquina de corrida. Entregando 100 hp de 
potência, ela criou uma nova categoria de 
motos de desempenho.
A GSX -R750 atingiu a primeira e seguda 
posição no Campeonato Mundial de 
Endurance, na corrida de estreia.

Kevin Schwantz ganha o campeonato 
mundial de 500cc na RGV-γ500 e garante 
que o seu nome será sempre lembrado 
entre os grandes de todos os tempos. 

2008 2009 2012 2013 2014

A Suzuki B-King, uma moto naked com 
atitude, exibida pela primeira vez como um 
modelo conceito em 2001. Suzuki lança 
a sua primeira moto de motocross com 
injeção eletrônica a RM- Z450 . No mesmo 
ano, lança a nova Suzuki GSX-R600 e 750.  
Suzuki apresenta 2ª geração da Hayabusa 
1300 .

A nova GSX-R1000 é lançada. Nos Estados 
Unidos, o Suzuki Mat Mladin atinge o seu 
sétimo Campeonato de Superbike AMA 
pilotando GSX-R1000. 

A produção em série total de GSX-R atinge 1 
milhão de unidades. Desde a introdução, em 
1985, o nome da GSX-R se tornou sinônimo 
de moto esportiva de alta performance.
Suzuki lança segunda geração V-Strom 
650ABS. V -Strom 650 sempre foi o modelo 
mais vendido em sua categoria, introduzido 
pela primeira vez em 2004. Para melhorar 
ainda mais a sua performance na corrida e 
conforto de pilotagem, com motor 645cc V 
-Twin melhorou o desempenho de baixa e 
média potência, acompanhado da redução 
de consumo de combustível, economia e 
desempenho ambiental.

O Endurance Racing Team Suzuki (SERT) 
ganhou seu quarto título e o 13º no geral 
na categoria world endurance. 

Suzuki introduziu a V -Strom 1000 ABS 
como a primeira motocicleta da Suzuki 
com o sistema de controle de tração.
Suzuki anunciou seu retorno na MotoGP 
, a série FIM Estrada Corrida Grand Prix a 
partir da temporada 2015.



A TECNOLOGIA SUZUKI ESTÁ
LOGO ATRÁS DE VOCÊ

TECNOLOGIA
Motocicleta Suzuki oferece grande variedade de tecnologias avançadas - que não só oferecem 
alta performance, excitação e satisfação, mas aumentar o seu conforto e conveniência em todos 
os passeios a dia. Sua experiência de condução será ainda mais reforçada com estas tecnologias 
avançadas .
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SDTV - Corpo de injeção com dupla 
borboleta.
Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) sistema de injeção eletrônica digital. 
No sistema SDTV o corpo de injeção possui em cada duto de admissão 
2 borboletas, sendo que a primeira borboleta é controlada pelo piloto 
através do acelerador e a segunda é controlada pela ECM (módulo) com 
base em diversos sinais eletrônicos como a rotação do morot (RPM), 
marcha engatada e a posição da abertura da borboleta primária. A 
borboleta secundária abre e fecha de modo qa manter o fluxo da idela de 
ar na admissão, garantindo alta eficiencia da combustão, assim resultando 
em uma resposta linear a aceleração, aumentando o toque na faixa de 
baixa para média.

SCEM
Suzuki Composite Eletrochemical material (SCEM) deposição eletrôquimica 
de material composto, é um material e processo exclusivo da Suzuki 
importado da tecnologia de pistas de corrida, trata-se de uma cobertura 
de "Cromo Duro" aplicada as paredes dos cilindros do motor a base 
de niquel-silico-carboneto que proporciona rápida transferência de 
calor e mínima entre pistão e cilindro, para uma soberba durabilidade e 
resistência a abrasão.

SRAD – Ram Air System
O sistema SRAD (Suzuki Ram Air Direct) com tomadas de ar 
minuciosamente posicionadas próximas a linha central de carenagem 
frontal. Esta posição oferece ótima eficiencia de admissão que resulta em 
aumento da potência do motor em alta velocidade.

* a tecnologia SRAD é usada na GSX-R750, GSX-R1000 e Hayabusa.

Sistema de Controle de Tração
O sistema de controle de tração Suzuki continuamente monitora a velocidade da roda 
dianteira e da roda traseira, a posição do acelerador, a rotação do motor e a marcha 
engatada e, rapidamente reduz a saída de potência do motor quando o deslizamento das 
rodas é detectado. A saída de potência do motor é controlada pelo gerenciamento do tempo 
de ignição e entrega de fluxo de ar para garantir suavidade na operação de controle de 
tração. Como resultado o piloto pode desfrutar de longas distâncias mais confortavelmente, 
com menos estresse e fadiga.

SCAS
Suzuki Clutch Assist System (SCAS) - Sistema de embreagem assistida 
- um sistema de limitador de torque reverso ajuda a fazer as reduções 
de marchas mais suaves, auxilia o piloto a manter controle durante as 
desacelerações. Comando em angulo no cubo da embreagem diminuem a 
for

S-DMS
O sistema Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS). Seletor de modo de 
pilotagem, ese sistema permite que o piloto selecione um dos três 
modos de pilotagem com diferentes mapas de controle de injeção e 
ignição (2 mapas no caso da GSX-R750 e B-King), ajustando a entrega de 
potência de acordo com a preferância do piloto em diversas condições 
de pilotagem como pistas, estradas estreitas e sinuosas. Selecionando 
ou trocando entre os modos através de um seletor localizado no guidão 
(Sobre o tanque na B-king), o modo de pilotagem selecionado é mostrado 
no lado direito do contagiros. Esta função ajuda o piloto a desfrutar da 
atuação e uma ampla faixa de condições de pilotagem

* A tecnologia é usada em GSX- R1000 , 750, 600 e Hayabusa .

Configurações
Suzuki Exhaust Tuning System (SET), através de um servo motor a válvula 
de borboleta dentro do escape é controlada de modo a ajustar o fluxo de 
saída de gases de acordo com a rotação do motor. em baixas rotações, a 
borboleta abre progressivamente conforme a rotação do motor aumenta 
reduzindo a pressão reversa e aumentando a potência nas faixas de média 
e alta rotação.

Sistema de freios anti-travamento
Sistema de freios anti-travamento, um sisitema eletrônico de controle 
anti-travamento dos freios (ABS) proporciona estável força de frenagem 
sob várias condições de superfície. O sistema ajuda a evitar que a roda 
não trave quando uma mudança repentina na superfície da estrada 
de rodagem ocorre durante a frenagem ou quando força excessiva de 
frenagem é aplicada. O sistema monitora a velocidade das rodas 50 vezes 
por volta da roda, e controla a potência de frenagem de acordo com a 
tração disponível.

*Dependendo da superfície da estrada de rodagem, como molhada, solta 
ou desigual, a distância de frenagem para um veículo equipado com ABS 
pode ser maior do que um veículo sem ABS.

O ABS não pode prevenir deslizamento da roda causado por frenagem em 
curvas. Por favor, dirija cuidadosamente e não confie excessivamente no 

sistema ABS.
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Azul Triton Metálico (YSF)

Azul Triton Metálico /Branco Perolado Glacial (AGQ)

Motor
SRAD, 4 tempos, 4 cilindros em linha 
com 16 válvulas, DOHC, refrigeração 
líquida

Cilindrada 999 cm3 

Diâmetro x Curso 74,5 x 57,3

Potência Máxima 185 hp (métrico) a 11.500 rpm

Torque Máximo  11,90 kgf.m a 10.000 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.045 mm

Largura Total 705 mm

Altura Total 1.130 mm

Altura do Assento 810 mm

*MVOM 203 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

BPF, Telescópica invertida de 
amortecimento hidráulico, totalmente 
ajustável
Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, ajustável

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante com 
pinças BREMBO

Disco Ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
190/50ZR17M/C(73W) Sem câmara

Tanque 17,5 litros

Criadas a partir do mesmo DNA
Construída para dominar as pistas de corrida e ser livre nas estrada. Desde 1985, a GSX -R tem sido continuamente refinada para entregar novos níveis de desempenho e agilidade. Criadas a partir do mesmo DNA das 
motos de MotoGP , a GSX- R1000 se baseia fortemente na experiência de corrida da Suzuki. Comemorando o retorno da Suzuki para as corridas de MotoGP em 2015, a nova GSX- R1000 está disponível na mesma cor para 
expressar o espírito e a paixão por corridas.

Azul Triton Metálico (YSF)

GSX-R1000/ABS
(GSX-R1000/A)

NOVA

Preto Brilhante Refletivo / Cinza Fosco Metálico (AR4)

Azul Triton Metálico/Branco Glacial Perolizado (AJP) Vermelho Perolizado Miragem/Preto Fosco Metálico (JSP)
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Verdadeiramente sua própria classe
Experimente uma combinação de tirar o fôlego de excelente desempenho do motor, ágil dirigibilidade, tamanho compacto e peso leve. Experimente a GSX-R750 a versão mais recente da original GSX -R, a melhor escolha 
para os pilotos que apreciam o motor estado de arte de750cm³ combinado com a compacidade de um Supersport 600cm³.

Suzuki Seletor de modo de pilotagem(S-
DMS)

Amortecedor de direção eletrônico

Azul Triton Metálico (YSF)

Cinza Perolizado Lunar / Branco Perolizado Tonificado 
(A19) 

GSX-R750

Vermelho Perolizado Miragem / Branco 
Perolizado Tonificado (ASV)

Motor SRAD, 4 tempos, 4 cilindros em linha com 
16 válvulas, DOHC, refrigeração líquida

Cilindrada 750 cm3 

Diâmetro x Curso 70,0 x 48,7

Potência Máxima 150 hp (métrico) a 13.200 rpm

Torque Máximo  8,80 kgf.m a 11.200 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.030 mm

Largura Total 710 mm

Altura Total 1.135 mm

Altura do Assento 810 mm

*MVOM 190 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

BPF, Telescópica invertida de 
amortecimento hidráulico, totalmente 
ajustável
Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, ajustável

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante com 
pinças BREMBO

Disco Ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
180/50ZR17M/C(73W) Sem câmara

Tanque 17 litros

Painel de instrumento Pedaleiras ajustáveis



ULTIMATE

SPORT
Hayabusa9
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Estilo em curto tempo, ultimate Sport
Na virada do século 20 Suzuki surpreendeu o mundo com a introdução da Hayabusa. Durante a última década, a motocicleta tem evoluído mantendo seu fiel conceito - o auge de motocicletas de alta performance. Seu 
poder sensacional, velocidade, suave de pilotagem e presença imponenete continuam a fascinar tanto os proprietários quanto os curiosos. Porque a Hayabusa é  e sempre será a moto ultimate sport.

Freio ABS com pinças dianteiras Brembo Motor DOHC de 1340 cm3 

Azul Perolizado Vigor / Prata Místico Metálico (ASU)

Cinza Metálico Trovão / Preto Brilhante Refletivo (AA3)

Branco Perolizado Tonificado / Prata Místico Metálico (ARA)

Hayabusa 
(GSX1300RA)

Motor SRAD, 4 tempos, 4 cilindros em linha com 
16 válvulas, DOHC, refrigeração líquida

Cilindrada 1.340 cm3 

Diâmetro x Curso 81,0 x 65,0

Potência Máxima 197 hp (métrico) a 9.500 rpm

Torque Máximo  15,81 kgf.m a 7.200 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.190 mm

Largura Total 735 mm

Altura Total 1.165 mm

Altura do Assento 805 mm

*MVOM 266 kg

Suspensão Dianteira

                 
                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico, mola helicoidal, totalmente 
ajustável

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, ajustável

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante com 
pinças BREMBO

Disco Ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
190/50ZR17M/C(73W) Sem câmara

Tanque 21 litros

Vermelho Doce Ousado/Preto Brilhante Refletivo (AV4)

Painel completo Lanterna traseira em LED



STREET
GSX-S1000ABS / GSX-S1000FABS / 

GSR750/A/ZA / INAZUMA / GLADIUS/ABS / Bandit 

650A / Bandit 650S ABS / GSX1250FA / 

GSX650F/FA / B-King / GSR150i/ YES SE / GS120/ 

GSR125/S
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A Pura Roadster Sport
A partir do DNA de uma lenda supersport vem a pura roadster esportiva. A GSX-S1000. Uma motocicleta construída para emoção no mundo real. Herdando o motor genuíno e principais  componentes do GSXR1000, está máquina 
emocionante coloca a sensação de desempenho da campeã mundial em suas mãos. 

Faróis dianteiros Painel completo em LCD

GSX-S1000ABS
(GSX-S1000A)

NOVA

Preto Brilhante Refletivo/ Doce Vermelho Ousado (AV4) Cinza Fosco Metálico (PGZ)

Azul Triton Metálico (YSF)

Motor  4 tempos, 4 cilindros, refrigeração líquida, 
DOHC

Cilindrada 999 cm3 

Diâmetro x Curso 73,04 x 59

Potência Máxima 145 hp (métrico) a 10.000 rpm

Torque Máximo  10,80 kgf.m a 9.500 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.115 mm

Largura Total 795 mm

Altura Total 1.080 mm

Altura do Assento 815 mm

*MVOM 190 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

BPF, Telescópica invertida de 
amortecimento hidráulico, totalmente 
ajustável
Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, ajustável

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco 

Disco 

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
190/50ZR17M/C(73W) Sem câmara

Tanque 17 litros

Sistema de controle de tração

STREET
GSX-S1000ABS / GSX-S1000FABS / 

GSR750/A/ZA / INAZUMA / GLADIUS/ABS / Bandit 

650A / Bandit 650S ABS / GSX1250FA / 

GSX650F/FA / B-King / GSR150i/ YES SE / GS120/ 

GSR125/S
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GSX-S1000FABS
(GSX-S1000FA)

A frente da categoria Sport Bike
A partir do DNA de uma lenda super esportiva vem outra variação da pura roadster esportiva. Sob a compacta carenagem desta máquina emocionante estão o motor genuíno e principais componentes da GSX-R1000 
mundialmente imbatível. Tudo em um pacote confortável construído para sério prazer em dirigir nas pistas. Caia na estrada com o desempenho lendário. Ir além da moto esportiva.

999cm3 motor de refrigeração líquida

NOVA

Preto Brilhante Refletivo / Doce Vermelho Ousado(AV4) Cinza Fosco Metálico (PGZ)

Azul Triton Metálico (YSF)

Motor  4 tempos, 4 cilindros, refrigeração líquida, 
DOHC

Cilindrada 999 cm3 

Diâmetro x Curso 73,04 x 59

Potência Máxima 145 hp (métrico) a 10.000 rpm

Torque Máximo  10,80 kgf.m a 9.500 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.115 mm

Largura Total 795 mm

Altura Total 1.080 mm

Altura do Assento 815 mm

*MVOM 190 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

BPF, Telescópica invertida de 
amortecimento hidráulico, totalmente 
ajustável
Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, ajustável

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco 

Disco 

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
190/50ZR17M/C(73W) Sem câmara

Tanque 17 litros
Sistema de controle de tração



Preto Brilhante Refletivo(YAY)Vermelho Doce Cardinal (PDD)
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O relâmpago que hoje vai te eletrizar
Bem projetada e fabricada com atenção, a Inazuma vai definir tanto o tempo, quanto o piloto. Inazuma em japonês significa o relâmpago que cai numa tempestade de trovão, que oferece estilo eletrizante substancialmente 
acessível. Seu design, conjunto balanceado e motor confiável de 250 cm³ proporcionam uma ampla gama de estilos de pilotagem.

Motor SOHC, 2 cilindros, 4 tempos 
refrigerado a água.

Painel de Instrumentos

Azul Triton Metélico / Branco Perolado Glacial (AGQ)

INAZUMA 

Motor 2 cilindros com 4 válvulas, SOHC, 
refrigeração líquida, injeção eletrônica

Cilindrada 248 cm3 

Diâmetro x Curso 53,5 x 55,26 mm

Potência Máxima 24,5 hp (métrico) a 8.500 rpm

Torque Máximo  2,24 kgf.m a 6.500 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.145 mm

Largura Total 760 mm

Altura Total 1.075 mm

Altura do Assento 780 mm

*MVOM 182 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada,com amortecedor 
hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco ventilado

Disco ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

110/80ZR17M/C(58W) Sem câmara
140/70ZR17M/C(66W) Sem câmara

Tanque 13,3 litros
Sistema  de escape cromado composto 

de 2 saídas, uma de cada lado.
Farol esportivo



Versatilidade e potência, o seu novo estilo
A flexibilidade é disponível somente a partir de uma motocicleta de desempenho confiável, projetada através da aplicação de tecnologia moderna. Essa é a máquina com um desempenho vigoroso, com uma gama de 
opções que proporcionará a você novas e diferentes possibilidades. Bem-vindo ao mundo dos novos estilos de pilotagem.
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Assento com dois tons e 785 mm de 
altura

Painel de instrumentos funcional

Preto Brilhante Refletivo / Prata Metálico Fosco (AA3)

Azul Perolizado Vigor / Branco Glacial Perolizado (AJP)

GLADIUS/ABS 

Preto Metálico Fosco No.2 / 
Preto Brilhante Refletivo (KGL)

  
Motor 4 tempos, 2 cilindros em V-twin 90º, 8 

válvulas, DOHC, refrigeração líquida

Cilindrada 645 cm3 

Diâmetro x Curso 81,0 x 62,6 mm

Potência Máxima 72 hp (métrico) a 8.400 rpm

Torque Máximo  6,53 kgf.m a 6.400 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.130 mm

Largura Total 760 mm

Altura Total 1.090 mm

Altura do Assento 785 mm

*MVOM 202 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada,com amortecedor 
hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo Disco Ventilado Flutuante

Disco ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
160/60ZR17M/C(69W) Sem câmara

Tanque 14,5 litros
Freio dianteiro de Disco Duplo



Azul Triton Metálico (YSF) 
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Azul Metálico Vigor / Branco Perolizado Glacial (AGQ)
GSR750ZA

Preto Metalizado Fosco No.2 (YKV)

Estilo ousado com alto desempenho
A máxima experiência proporcionada pela combinação do potente motor 750 cc, derivado da GSX-R750 - a dona das pistas, extremamente potente, ágil, compactio e leve. Aperfeiçoa a agilidade em curvas alcançando a 
melhor relação pesoXpotência.

Branco Glacial Perolizado (AJX)

GSR750/A/ZA 

Motor  4 tempos, 4 cilindros, refrigeração líquida, 
DOHC

Cilindrada 749 cm3 

Diâmetro x Curso 72,0 x 46,0 mm

Potência Máxima 106 hp (métrico) a 10.000 rpm

Torque Máximo  8,16 kgf.m a 9.000 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.115 mm

Largura Total 785 mm

Altura Total 1.060 mm

Altura do Assento 815 mm

*MVOM 210 kg / 213 kg(ABS)

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico.

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante

Disco ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
180/55ZR17M/C(73W) Sem câmara

Tanque 17,5 litros

Branco Glacial Perolizado (YWW)Preto Brilhante Refletivo (YVB)



Motor  4 tempos, 4 cilindros com 16 válvulas, 
refrigeração líquida, DOHC

Cilindrada 656 cm3 

Diâmetro x Curso 65,5 X 48,7 mm

Potência Máxima 85 hp (métrico) a 10.500 rpm

Torque Máximo 6,27 kgf.m a 8.900 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.145 mm

Largura Total 780 mm

Altura Total 1230 mm 

Altura do Assento 790/810 mm ajustável

*MVOM 25 0  kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante

Disco Ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
160/60ZR17M/C(69W) Sem câmara

Tanque 19 litros

Motor  4 tempos, 4 cilindros com 16 válvulas, 
refrigeração líquida, DOHC

Cilindrada 656 cm3 

Diâmetro x Curso 65,5 X 48,7 mm

Potência Máxima 85 hp (métrico) a 10.500 rpm

Torque Máximo 6,27 kgf.m a 8.900 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.145 mm

Largura Total 780 mm

Altura Total 1085/1095 mm ajustável

Altura do Assento 790/810 mm ajustável

*MVOM 240 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante

Disco Ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
160/60ZR17M/C(69W) Sem câmara

Tanque 19 litros

Alta Tecnologia
Desempenho e satisfação são adjetivos facilmente encontrados na Bandit 650S. O motor desta máquina garante uma operação 
suave, com baixo ruído e menor vibração. A posição de pilotagem proporciona conforto para o piloto e garupa em longas viagens, 
apresentando bastante flexibilidade na cidade.

Branca Perolada Mirage (YPA)  Laranja Metálico Fox (YUK)

Bandit 650S/SA
(GSF650S/SA) 

Preto Nebular Perolado (YAY)

ABS* (apenas apra Bandit 650SA) Paniel de instrumentos
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Branco Mirage Perolado (YPA)

Preto Nebular Perolado (YAY)

Alta Tecnologia
Com um design impecável, a Bandit 650 fornece extremo conforto para longas viagens.

Cavalete Central Painel de instrumentos funcional

Laranja Metálico Fox (YUK)

Bandit 650A 
(GSF650/A)



Motor  4 tempos, 4 cilindros com 16 válvulas, 
refrigeração líquida, DOHC

Cilindrada 1255 cm3 

Diâmetro x Curso 79,0 X 64,0 mm

Potência Máxima 98 hp (métrico) a 7.500 rpm

Torque Máximo 11,01 kgf.m a 3.700 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.130 mm

Largura Total 790 mm

Altura Total 1245 mm 

Altura do Assento 805/825 mm 

*MVOM 257 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante ABS de 
série

Disco Ventilado ABS de série

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
180/55ZR17M/C(73W) Sem câmara

Tanque 19 litros

Motor  4 tempos, 4 cilindros com 16 válvulas, 
refrigeração líquida, DOHC

Cilindrada 656 cm3 

Diâmetro x Curso 65,5 X 48,7 mm

Potência Máxima 85 hp (métrico) a 10.500 rpm

Torque Máximo 6,27 kgf.m a 8.900 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.130 mm

Largura Total 760 mm

Altura Total 1235 mm 

Altura do Assento 790 mm 

*MVOM 241 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante 

Disco Ventilado 

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
160/60ZR17M/C(69W) Sem câmara

Tanque 19 litros
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Uma esportiva para o dia a dia
Esta máquina oferece o motor com 656 cm³, 4 cilindros, injeção eletrônica de combustível, refrigeração líquida, construída para 
uma máxima potência, excelente economia de combustível e rápida resposta de aceleração.

SDTV Painel de instrumentos funcional

Azul Metálico Triton/ Branco Vitrificado (GLR)

GSX650F/FA

Preto Brilhante Vitrificado (YVB)

20 milímetros de altura do assento 
ajustável

Painel de instrumentos funcional

 Preto Brilhante Vitrificado (6UX)

Pronta para passeio
Você que faz o seu melhor trabalho, que necessita aproveitar ao máximo o tempo livre e quer definir uma rota através das 
melhores pistas, tudo o que você precisa está na GSX1250FA.

Cinza Perolado Lunar (YWC) Branco Glacial Perolado (YWW)

GSX1250FA



Motor  4 tempos, 4 cilindros com 16 válvulas, 
refrigeração líquida, DOHC

Cilindrada 1340 cm3 

Diâmetro x Curso 81,0 X 65,0 mm

Potência Máxima 184 hp (métrico) a 9.500 rpm

Torque Máximo 14,89 kgf.m a 7.200 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.220 mm

Largura Total 800 mm

Altura Total 1085 mm 

Altura do Assento 805mm 

*MVOM 255 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, 
totalmente ajustável.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado flutuante 

Disco Ventilado 

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70ZR17M/C(58W) Sem câmara
200/50ZR17M/C(75W) Sem câmara

Tanque 16,5 litros

Poder. Estilo. A primeira e única.
Uma motocicleta com personalidade forte e musculosa. 
Com genuíno DNA de alto desempenho Suzuki. B-king: a primeira e única!

Branco Perolado Miragem (YPA)

B-KING

GSR 150i Estilo único para um passeio dinâmico
Com admirável design, linhas fortes e velozes, a Suzuki GSR150i chega repleta de inovações e tecnologia. É a única da 
categoria que possui 6 marchas.

Motor  4 tempos, 1 cilindro com 2 válvulas, OHC, 
refrigeração a ar

Cilindrada 149,5 cm3 

Diâmetro x Curso 57,0 X 58,6 mm

Potência Máxima 12 hp (métrico) a 9.000 rpm

Torque Máximo 1,08 kgf.m a 6.000 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.055 mm

Largura Total 730 mm

Altura Total 1620 mm 

Altura do Assento 730 mm 

*MVOM 132 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada com amortecedores 
hidráulicos

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Pressurizados a gás. Disco ventilado.

Tambor

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

2.75-18M/C (52P) Sem câmara
90/90-18M/C(57P) Sem câmara

Tanque 14 litros

Prata

Pedaleiras do piloto articuladasDisplay do painel em LCD

Amarela Preta Vermelha

Preto Sólido/Preto Metálico Fosco nº2 (CRU) Cinza Metélico/Prata Metálico Mistico (ETT)

Painel de instrumentos 
completo

Chave de ignição, comandos do 
painel e do S-DMS integrados 

ao tanque de combustível

Escapamentos integrados a 
carenagem traseira
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Yes SE
A mais completa da série de categoria
A qualidade e economia da YES acrescidos de diferenciadas cores e grafismos. Motor  4 tempos, 1 cilindro com 2 válvulas, OHC, 

refrigeração a ar

Cilindrada 125 cm3 

Diâmetro x Curso 57,0 X 48,8 mm

Potência Máxima 12 hp (métrico) a 9.000 rpm

Torque Máximo 1,14 kgf.m a 6.000 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 1.945 mm

Largura Total 730 mm

Altura Total 1265 mm 

Altura do Assento 735 mm 

*MVOM 128 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada com amortecedores 
hidráulicos

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco Ventilado

Tambor

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

2.75-18M/C (42P) Sem câmara
90/90-18M/C(57P) Sem câmara

Tanque 14 litros

GS120 Locomoção básica e avançada
Pronta para atender as necessidades diárias e de passeio de forma eficiente, econômica e confortável. Um moderno projeto 
que garante baixo custo de manutenção e fácil pilotagem. 

Motor  4 tempos, monocilindro, SOHC, arrefecido 
a ar

Cilindrada 113 cm3 

Diâmetro x Curso 51,0 X 55,2 mm

Potência Máxima 8,43 hp (métrico) a 8.000 rpm

Torque Máximo 0,88 kgf.m a 5.500 rpm

Transmissão 4 velocidades

Comprimento Total 1.900 mm

Largura Total 750 mm

Altura Total 1050 mm 

Altura do Assento 766 mm 

*MVOM 107 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada com amortecedores 
hidráulicos mola helicoidal.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Tambor

Tambor

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

2.50-17 (38P)
2,75-17 (47P)

Tanque 9,2 litros

Vermelha

Painel de instrumentos com 
indicador de marcha

Motor de 113 cm³

Azul Branca

Preta

Prata

Motor OHCEscapamento

Vermelha Preta Azul

Cinza
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GSR 125 Desenho moderno, incomparável e ótimo desempenho
A GSR125 vem completa de fábrica, possui motor de 4 tempos, OHC, monocilindro refrigerado a ar, com sistema de eixo 
balanceador secundário que resulta em menor ruído, menor vibração, garantindo um equilíbrio entre potência, amplo torque 
e perfeita resposta.

Motor  4 tempos, 1 cilindro com 2 válvulas, OHC, 
refrigeração a ar

Cilindrada 125 cm3 

Diâmetro x Curso 57,0 X 48,8 mm

Potência Máxima 10,8 hp (métrico) a 9.000 rpm

Torque Máximo 0,95 kgf.m a 6.000 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 2.055 mm

Largura Total 730 mm

Altura Total 1020 mm 

Altura do Assento 735 mm 

*MVOM 132 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada com amortecedores 
hidráulicos pressurizados a gás.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco Ventilado

Tambor

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

80/80-18M/C (42P) Sem câmara
90/90-18M/C(57W) Sem câmara

Tanque 14 litros

GSR 125S Drible o trânsito e chegue mais rápido
A GSR125 na versão "S" vem completa de fábrica, possui rodas de ligaleve de alumínio com fino acabamento, motor de 
quatro tempos, OHC, moocilindro refrigerado a ar, com sistema de eixo balanceador secundário que resulta em menor 
vibração, menor ruído, garantindo um equilíbrio entre potência e rápida reposta. 

Motor  4 tempos, 1 cilindro com 2 válvulas, OHC, 
refrigeração a ar

Cilindrada 125 cm3 

Diâmetro x Curso 57,0 X 48,8 mm

Potência Máxima 10,8 hp (métrico) a 9.000 rpm

Torque Máximo 0,95 kgf.m a 6.000 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 2.055 mm

Largura Total 730 mm

Altura Total 1090 mm 

Altura do Assento 735 mm 

*MVOM 134 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada com amortecedores 
hidráulicos pressurizados a gás.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco Ventilado

Tambor

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

80/80-18M/C (42P) Sem câmara
90/90-18M/C(57P                ) Sem câmara

Tanque 14 litros

Vermelha

Tampa bocal de abastecimento 
articulada

Suspensão a gás

Prata Amarela Preta

Amarela

Suspensão traseira a gásMotor com controle anti-vibração

Preta Vermelha Prata
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SPORT 
ADVENTURE

TOURER
V-Strom 1000 ABS / V-Strom 650 ABS / 

V-Strom 650XT ABS

22

Image includes optional accessories.



Aventura completa. Sem compromisso.
Imagine a maneira mais emocionante para cruzar o planeta em duas rodas. Você terá o poder e a durabilidade para enfrentar montanhas e estradas. E a inspiração para explorar lugares desconhecidos. Dia após dia, 
você sentirá a leveza confortável em seus pés, pronto para avançar. Seus equipamentos de bagagem serão facilmente instalados. Você saberá que poderá confirar na tecnologia. É a hora de explorar o desconhecido. 
Apresentamos a mais atualizada motocicleta touring para qualquer estrada: A V-Strom 1000 ABS.

1037cm3 motor

Sisitema de controle de tração

Painel de instrumentos multi função

Pára-brisas ajustável

Branco Glacial Perolado (YWW) Preto Brilhante Vitrificado (YVB)

V-Strom 1000 ABS
(DL1000A) 

Motor 4 tempos, 2 cilindros V-Twin 90º com 8 
válvulas, DOHC, refrigeração líquida 

Cilindrada 1.037 cm3 

Diâmetro x Curso 100,0 x 66,0 mm

Potência Máxima 101 hp (métrico) a 8.000 rpm

Torque Máximo  10,50 kgf.m a 4.000 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.285 mm

Largura Total 865 mm

Altura Total 1.410 mm

Altura do Assento 850 mm

*MVOM 228 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, com 
ajuste de pré carga da mola remoto.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco, ventilado flutuante com 
sistema ABS

Disco ventilado com sistema ABS

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

110/80R19M/C(59V) Sem câmara
140/70R17M/C(69V) Sem câmara

Tanque 20 litros

   

23

Doce vermelho Ousado (YYG)
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3 possibilidades de ajuste do pára brisas

645cm3 motor

Painel de Instrumentos Funcional

Suporte de Bagagem

Tempo para verdadeiras aventuras
O espírito de aventrua nos convida a conhecer novos destinos, novas tecnologias, novas paisagens, sons com mais prazer, mais excitação e maior conforto. As estradas tornam-se o ponto de partida. A vista da cidade vai ficando para trás. 
O ar fresco chega de todos os lados. Um novo horizonte se abre.

Vermelho Doce Ousado (YYG)

Cinza Metálico Fosco (PGZ) Branco Perolado Tonificado (RB5)

Azul Triton Metálico (YSF)

V-Strom 650 ABS 
(DL650A) 

Motor 4 tempos, 2 cilindros V-Twin 90º com 8 
válvulas, DOHC, refrigeração líquida 

Cilindrada 645 cm3 

Diâmetro x Curso 81,0 x 62,6 mm

Potência Máxima 69 hp (métrico) a 8.800 rpm

Torque Máximo  6,12 kgf.m a 6.400 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.290 mm

Largura Total 835 mm

Altura Total 1.405mm

Altura do Assento 835 mm

*MVOM 214 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, com 
ajuste de pré carga da mola remoto.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco, ventilado flutuante com 
sistema ABS

Disco ventilado com sistema ABS

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

110/80R19M/C(59H) Sem câmara
140/70R17M/C(69H) Sem câmara

Tanque 20 litros

   



Branco Perolado Tonificado (RB5)

Azul Triton Metálico (YSF) Doce Vermelho Ousado (YYG)

3 ajustes para o pára brisas

645cm3 motor refrigerado a água

Roda Raiada de alumínio

Suporte de Bagagem

Escape para qualquer lugar
Na Terra a estrada nunca termina. Do asfalto para trilha. Praia a passagem da montanha. Corredor de estrada distante. Cada viagem é uma fuga para a liberdade. Vá a qualquer lugar. Ir além. Na V-Strom 650XT a jornada está 
apenas começando.

Cinza Metálico Fosco (PGZ)

V-Strom 650XT ABS 
(DL650XA) 

NOVA

Image includes optional accessories.

Motor 4 tempos, 2 cilindros V-Twin 90º com 8 
válvulas, DOHC, refrigeração líquida 

Cilindrada 645 cm3 

Diâmetro x Curso 81,0 x 62,6 mm

Potência Máxima 69 hp (métrico) a 8.800 rpm

Torque Máximo  6,12 kgf.m a 6.400 rpm

Transmissão 6 velocidades

Comprimento Total 2.290 mm

Largura Total 835 mm

Altura Total 1.405mm

Altura do Assento 835 mm

*MVOM 215 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, com 
ajuste de pré carga da mola remoto.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco, ventilado flutuante com 
sistema ABS

Disco ventilado com sistema ABS

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

110/80R19M/C(59H) Sem câmara
140/70R17M/C(69H) Sem câmara

Tanque 20 litros
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CRUISER
Boulevard M1800R/Boulevard M1500/Boulevard M1500R

Boukevard M800/ Boulevard M800R



BOULEVARD M1800R/ BOSS

Painel de instrumentos completo Motor DOHC de 1.783 cm³

Alto estilo com alta performance
O som da performance, a batida do grande motor em V. Um chassi avançado construído para viajar em cruserios sem esforço, por toda as cidades e estados. SUZUKI 
BOULEVARD M1800R. Uma incomparável combinação da mais recente tecnologia de potência em uma estradeira de estilo empolgante.

Motor 4 tempos, 2 cilindros com 8 válvulas, 
DOHC, refrigeração líquida

Cilindrada 1.783 cm3 

Diâmetro x Curso 112,0 x 90,5 mm

Potência Máxima 125 hp (métrico) a 6.200 rpm

Torque Máximo  16,31 kgf.m a 3.200 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 2.480 mm

Largura Total 875 mm

Altura Total 1.130mm

Altura do Assento 705 mm

*MVOM 347 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico.

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco , ventilado flutuante.

Disco ventilado.

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

130/70R18M/C(63V) Sem câmara
240/40R18M/C(79V) Sem câmara

Tanque 19,5 litros

   

Preto Brilhante Refletivo (YVB) Prata Místico Metálico / Cinza 
Metálico Trovão (GDV)

Branco Perolado /Preto Brilhante 
Refletivo(AR5)
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Preto Brilhante Refletivo (YVB) Prata Místico Metálico / Cinza 
Metálico Trovão (GDV)

Vermelho Doce Ousado / Preto 
Brilhante Refletivo (AV4)Branco Perolado /Preto Brilhante 

Refletivo(AR5)

Vermelho Doce Ousado / Preto Brilhante Refletivo (AV4)
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A Combinação entre estilo e tecnologia
A Boulevard M1500 oferece um apurado conjunto de potência, estilo e alta performance podendo-se desfrutar de um passeio 
prazeroso aliado a grandes emoções.

Estilo clássico e ousado.
Com o seu potente motor, oferece conforto durante a pilotagem podendo-se desfrutar de um passeio prazeroso.

Painel de instrumentos Chrome luz traseira de LED

Preto Perolizado Nebular (YAY)

Vermelho Escuro Cereja (YMK)

Preto Perolizado Nebular (YAY)

Vermelho Escuro Cereja (YMK)

BOULEVARD M1500

BOULEVARD M1500R

Motor 4 tempos, 2 cilindros V-Twin 45º com 8 
válvulas, OHC, refrigeração líquida

Cilindrada 1.462 cm3 

Diâmetro x Curso 96,0 x 101,0 mm

Potência Máxima 80 hp (métrico) a 4.800 rpm

Torque Máximo  12,80 kgf.m a 2.700 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 2.410 mm

Largura Total 870 mm

Altura Total 1.100 mm

Altura do Assento 716 mm

*MVOM 328 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico.

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco, ventilado flutuante.

Disco ventilado.

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70R18M/C(59W) Sem câmara
200/50R17M/C(75W) Sem câmara

Tanque 18 litros

   

Motor 4 tempos, 2 cilindros V-Twin 45º com 8 
válvulas, OHC, refrigeração líquida

Cilindrada 1.462 cm3 

Diâmetro x Curso 96,0 x 101,0 mm

Potência Máxima 80 hp (métrico) a 4.800 rpm

Torque Máximo  12,80 kgf.m a 2.700 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 2.410 mm

Largura Total 870 mm

Altura Total 1.100 mm

Altura do Assento 716 mm

*MVOM 328 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico.

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco, ventilado flutuante.

Disco ventilado.

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70R18M/C(59W) Sem câmara
200/50R17M/C(75W) Sem câmara

Tanque 18 litros

   

Painel de instrumentos Chrome luz traseira de LED



Sofisticação, alta tecnologia e ótima performance
Uma custom com o melhor da tecnologia Suzuki. A motocicleta oferece um conjunto de potência, design e pilotagem confortável, propiciando 
prazerosas e longas viagens.

Alta tecnologia em um design único
Uma custom com o melhor da tecnologia Suzuki, com pilotagem confortável e potência.

Motor de 805 cm³

Painel de instrumentos completo

Painel de instrumentos

Motor de 805 cm²

Preto Brilhante Refletivo (YVB)
Branco Perolado Glacial (YWW)

BOULEVARD M800                        

BOULEVARD M800R

Motor 4 tempos, 2 cilindros v-Twin 45º com 8 
válvulas, OHC, refrigeração líquida

Cilindrada 805 cm3 

Diâmetro x Curso 83,0 x 74,4 mm

Potência Máxima 53 hp (métrico) a 6.000 rpm

Torque Máximo  7,04 kgf.m a 4.000 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 2.420 mm

Largura Total 890 mm

Altura Total 1.105 mm

Altura do Assento 700 mm

*MVOM 269 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico.

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco Ventilado.

Tambor.

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

130/90R16M/C(67W) Sem câmara
170/80R15M/C(77W) Sem câmara

Tanque 15,5 litros

   

Motor 4 tempos, 2 cilindros v-Twin 45º com 8 
válvulas, OHC, refrigeração líquida

Cilindrada 805 cm3 

Diâmetro x Curso 83,0 x 74,4 mm

Potência Máxima 53 hp (métrico) a 6.000 rpm

Torque Máximo  7,04 kgf.m a 4.000 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 2.420 mm

Largura Total 890 mm

Altura Total 1.105 mm

Altura do Assento 700 mm

*MVOM 269 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico.

Balança articulada, tipo link de 
monoamortecimento hidráulico.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco.

Tambor.

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

130/90R16M/C(67W) Sem câmara
170/80R15M/C(77W) Sem câmara

Tanque 15,5 litros

   

Preto Brilhante Refletivo (YVB)

Branco Perolado Glacial (YWW)29
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O clássico também pode ser completo
Além de ser sinônimo de credibilidade e economia, a Intruder ainda apresenta muitas novidades, e continua com todo o charme e beleza do modelo custom. A moto oferece ótima posição de pilotagem, além do assento ergonômico, que contruibui para que o piloto e 
passageiro aproveitem ao máximo os passeios.

Farol

Preta (541)

INTRUDER 125ED

Branca (901)

Emblema

Bagajeiro prático Painel de isntrumentos completo

Motor 4 tempos, monocilindro, 2 válvulas, OHC, 
refrigerado a ar

Cilindrada 125 cm3 

Diâmetro x Curso 57,0x 48,8 mm

Potência Máxima 11 hp (métrico) a 9.000 rpm

Torque Máximo  0,98 kgf.m a 7.000 rpm

Transmissão 5 velocidades

Comprimento Total 1.945 mm

Largura Total 815 mm

Altura Total 1.110 mm

Altura do Assento 735 mm

*MVOM 113 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica  de amortecimento hidráulico, 
mola helicoidal.

Balança articulada com amortecedores 
hidráulicos, mola helicoidal, com ajustes 
de pré carga da mola.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco ventilado

Tambor

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

2,75-18M/C(42P) Sem câmara
3,50-16M/C(58P) Sem câmara

Tanque 10,3 litros

   
Cinza (818)

Vermelha (129)



SCOOTER
Burgman 125i/ Burgman 400/ Burgman650 executive
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Excelente rendimento e agilidade no trânsito
Especialmente projetada com um despojado visual e um enorme compartimento sob o assento, cabendo um capacete (verifique o modelo do capacete, 
alguns não podem ser acondicionados no compartimento). Desenhada para oferecer conforto com um amplo assento e construída para performance com 
uma suave aceleração.

Branca (YZL)

Laranja (OJS)

Vermelha (YRN)Cinza (YYK)

Preta (YJK)

Motor  4 tempos, monocilindrico com 2 válvulas, 
OHC, refrigeração la ar forçado

Cilindrada 124cm3 

Diâmetro x Curso 53,3 x 55,2 mm

Potência Máxima 9 hp (métrico) a 7.500 rpm

Torque Máximo  0,95 kgf.m a 6.000 rpm

Transmissão Variável automática CVT

Comprimento Total 1,840 mm

Largura Total 650 mm

Altura Total 1.100 mm

Altura do Assento 730 mm

*MVOM 111 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico, 
mola helicoidal.

Monoamortecimento hidráulico, mola 
helicoidal.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Disco Ventilado

Tambor

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

90/90-10(50J) Sem câmara
100/90-10(56J) Sem câmara

Tanque 6 litros

   

Painel Shutter Key

Porta Luvas no painel Amplo porta capacete*
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*Verifique o modelo do capacete. Alguns não 
podem ser acondicionados no compartimento 

BURGMAN i 
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Olhando para o futuro no luxo
O nome Burgman é sinônimo de luxo sobre duas rodas. Agora abre o caminho para um novo 
BURGMAN 650 Executive, o controle nunca chegou com tanta liberdade, o poder nunca fluiu com 
tanta facilidade e cada movimento é suave e gracioso. É emocionante pilotar um Burgman 650 
Executive, a facilidade com que você acelera e manobra em torno do tráfego com toda confiança e 
conforto te deixa relaxado e o capacita a pegar uma estrada e ir muito mais longe.

Preto Metálico Fosco (YKV) Branco Perolado (RB5)Painel de instrumentos Faróis com luzes de posição em LED

Cinza Fosco Metálico (PGZ)

BURGMAN 650 Executive 

Motor  Motor 4 tempos, DOHC, com 638 cm³, 2 
cilindros, refrigeração líquida

Cilindrada 638 cm3 

Diâmetro x Curso 75,5 x 71,3 mm

Potência Máxima 55 hp (métrico) a 7.000 rpm

Torque Máximo  6,32 kgf.m a 5.000 rpm

Transmissão Automática e manual (SECVT)

Comprimento Total 2.260 mm

Largura Total 810 mm

Altura Total 1.435 mm

Altura do Assento 750 mm

*MVOM 269 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica invertida de amortecimento 
hidráulico, mola helicoidal.

Balança oscilante de amortecimento 
hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de 
pré carga da mola.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo disco ventilado com ABS

Disco ventilado com ABS

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/70R15M/C(56H) Sem câmara
160/60R14M/C(65H) Sem câmara

Tanque 15 litros

   



34Chave de ignição protegida Amplo porta-luvas para itens pessoais

Para aqueles que gostam das melhores coisas da vida
O Burgman 400 é um scooter desenvolvido para aqueles que apreciam o que há de melhor na categoria scooter. Sua combinação inigualável de conforto, design e 
desempenho oferece tudo o que deseja para o seu estilo de vida.

Cinza Metálico (YHG)

Preto Perolado Nebular (YAY) Branco Perolado Mirage (YPA)

BURGMAN 400

Motor  4 tempos, monocilindrico com 4 válvulas, 
DOHC, refrigeração líquida

Cilindrada 400 cm3 

Diâmetro x Curso 81,0 x 77,6 mm

Potência Máxima 34 hp (métrico) a 7.300 rpm

Torque Máximo  3,70 kgf.m a 5.800 rpm

Transmissão Automática CVT

Comprimento Total 2.270 mm

Largura Total 760 mm

Altura Total 1.385 mm

Altura do Assento 710 mm

*MVOM 216 kg

Suspensão Dianteira

                 Traseira

Telescópica de amortecimento hidráulico, 
mola helicoidal.

Balança articulada tipo link de 
monoamortecimento hidráulico, mola 
helicoidal, com ajustes de pré carga da mola.

Freio          Dianteiro

                  Traseiro

Duplo Disco Ventilado

Disco Ventilado

Pneu          Dianteiro
                 Traseiro

120/80R14M/C(58S) Sem câmara
150/70R13M/C(64S) Sem câmara

Tanque 13,5 litros

   







SUZUKI 
PEÇAS GENUÍNAS
Cada motocicleta Suzuki é construída com peças genuínas. Elas têm o design e especificações adaptadas para cada tipo 
específico de motocicleta.
Cada parte passa por padrões rigorosos e testes da Suzuki para garantir performance, qualidade, durabilidade, segurança 
e conforto. Nós recomendamos que você escolha Suzuki peças genuínas quando você precisa reparar sua motocicleta. 
Cada peça genuína é a combinação perfeita para sua moto Suzuki. Ao escolher Suzuki peças genuínas, você pode manter 
a sua Suzuki com grande condição. 



VAI! SUZUKI!!!
Desde a nossa primeira vitória em 1962, nós continuamos a desenvolver a nossa gama de 

motocicletas.

Para 2015, a Suzuki está retornando às suas raízes e vai mais uma vez competir no MotoGP.

Estamos empenhados em alcançar os melhores resultados no mais alto nível do motociclismo.

Um novo desafio começa. VAI! SUZUKI !!!
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