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The beauty of naked aggression
Geboren op het racecircuit, uit bewezen winnaars-DNA en opgegroeid op straat. Daardoor evolueert de
nieuwe GSX-S1000 tot een nog strakker en aansprekender model, dat de aandacht trekt en de straten
domineert. Het draait allemaal om indrukwekkende prestaties, vertrouwenwekkende beheersbaarheid,
rijgemak en een onverslaanbaar uiterlijk. Wie kon vermoeden dat pure agressie zo mooi kon zijn?
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Messcherp en
klaar voor actie
Minimalistisch kuipwerk met scherpe, omhoog opzwepende
lijnen omlijsten de verticaal georiënteerde, hexagonale
LED-koplampen en creëren het compacte gezicht van een
radicaal nieuw design. De scherpe lijnen vervolgen hun weg
langs de contrasterende vormen van de massieve benzinetank
en versterken het atletische gevoel van dit nieuwe model.
Het is het agressieve profiel van een streetfighter, die een
potentieel van prestaties uitstraalt, terwijl hij tevens een oog
voor detail tentoonspreidt, dat is gefocust op het bieden van
een ongeëvenaarde rijsensatie.
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Benzinetank van 19 liter

De inhoud van de nieuwe, stijlvolle benzinetank is vergroot tot 19 liter voor minder tankstops,
zonder dat het formaat van zijn verschijning is veranderd.

Gescheiden zadels voor rijder
en passagier

Het nieuwe rijderszadel is ontworpen
voor comfortabel en sportief rijden. Het
biedt meer steun aan de achterzijde, veel
bewegingsvrijheid en is voorzien van een
bekleding die veel grip biedt. Het gescheiden
duozadel is voorzien van een handriem voor
de passagier.
Ontwerpschets
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Via de geavanceerde elektronische systemen van het Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) kun je de
rijkarakteristieken aanpassen, zodat ze perfect aansluiten bij jouw rijstijl, je rijervaring en de rijomstandigheden.
Hierdoor is de GSX-S1000 voorspelbaarder, beter te controleren en minder vermoeiend om te rijden in dagelijks
gebruik en tijdens langere trips. Het draagt bovendien bij tot een spannendere, vertrouwenwekkendere en
prettigere rijbeleving.

De GSX-S1000 biedt vrije keuze tussen drie verschillende motorkarakteristieken. Ze leveren alle
drie hetzelfde topvermogen, maar bieden verschillende niveaus van gasrespons en koppelafgifte
tijdens het accelereren. Hierdoor kun je de competenties van de GSX-S1000 als een superieure
sportmotor maximaal benutten en tegelijkertijd je totale rijsensatie optimaliseren, omdat de
motor je de flexibiliteit geeft om de prioriteit te leggen op sportiviteit of stabiliteit. Zo past de
GSX-S1000 altijd precies bij jouw gewenste rijstijl of bij het veranderende weer, de wegen of
andere rijomstandigheden.

Motorvermogen

De schoonheid van intelligente
assistentiesystemen

Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)

A B

Biedt de scherpste gasrespons wanneer je
het gas opendraait. De koppelkarakteristiek is
Modus A afgestemd op een opwindede acceleratie als
(Actief) je flink gas geeft, bijvoorbeeld als je deelneemt
aan een circuitdag of wanneer je bij goed weer
een sportieve trip maakt op kronkelende wegen.

C

Gasklepopening
Vermogensafgifte conform modus

Geeft een gelijkmatigere gasrespons en een
meer lineaire vermogensafgifte wanneer je het
Modus B gas opendraait. De instellingen zijn gekozen
(Basis) voor een brede range aan omstandigheden en
rijstijlen en bieden een uitstekende controle in
het dagelijks verkeer.
Biedt een nog soepelere gasrespons en een
zeer vriendelijke koppelkarakteristiek, waarbij
het vermogen in een directe, lineaire manier
Modus C
toeneemt als het gas wordt geopend. Deze
(Comfort)
modus komt van pas op natte of gladde
oppervlakken en zelfs wanneer je lekker
ontspannen naar huis wilt rijden na een lange rit.

Vijf standen Suzuki Traction Control System (STCS)

STCS meet de wielsnelheid, het toerental, de gasstand en de gekozen
versnelling om bij verlies van tractie in te grijpen. Het systeem voorkomt
doorslippen van het achterwiel en verbetert zo de stabiliteit voor
maximale controle en minder vermoeidheid. Met vijf standen sluit deze
verbeterde versie van STCS nog beter aan op diverse rijomstandigheden,
rijstijlen en ervaringsniveaus. Hoe hoger het nummer van de gekozen
stand, hoe sneller het systeem ingrijpt. Desgewenst kan het systeem
ook volledig worden uitgeschakeld.
Zie voor de volledige uitleg van de veiligheidssystemen, en het juiste gebruik ervan,
het instructieboekje.
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Bi-directional Quick Shift System

Dankzij dit bijzondere, tot de standaarduitrusting behorende systeem kun je snel
en gemakkelijk op- of terugschakelen, zonder dat je de koppeling of het gas
hoeft te bedienen. Wanneer dit systeem wordt geactiveerd, onderbreekt het de
vermogensafgifte precies lang genoeg om soepel en praktisch ononderbroken
te accelereren tijdens het opschakelen. Tijdens het terugschakelen opent
het systeem de gaskleppen net lang genoeg om het motortoerental af te
stemmen op de volgende, lagere overbrengingsverhouding. Het resultaat van
deze automatische hands-free tussengasfunctie werkt naadloos samen met
de motorremwerking en zorgt voor een zeer bevredigende ervaring tijdens het
terugschakelen. Bi-directional Quick Shift werkt eveneens samen met SDMS
voor nog meer rijplezier met een meer lineair gevoel.

Elektronische gasklep
Gasklep-positiesensor
Benzine-injector

Suzuki Easy Start System

Met Suzuki Easy Start kun je de motor met slechts één druk op
de knop starten, zonder dat je de koppeling hoeft in te trekken.
Voorwaarde is dat de transmissie in zijn vrij staat. Omdat je
deze functie dagelijks gebruikt, draagt deze functie bij aan een
prettige en probleemloze rijervaring.

Koppelingsschakelaar
ECU

Dashboard

Bobine

Krukas-positiesensor
Schakelsensor

Overbrengingssensor

Ride-by-wire elektronisch gasklepsysteem

Dit nieuwe systeem voor de gasklepbediening maakt gebruik van een 32-bits
ECU, die zorgt voor een zeer exacte dosering van het motorvermogen in
relatie tot de input van de gashendel. Door de exactere sturing van dit systeem
kan het ook beter communiceren met de SDMS-modi. Het resultaat is een
lineaire vermogensafgifte, die perfect reageert op jouw intenties, en een sterk
verbeterde gasdosering, of je nu in druk verkeer rijdt of dat je een sportieve rit
over de buitenwegen maakt.

Low RPM Assist

Het Low RPM Assist gebruikt TI-ISC (Throttle-body Integrated Idle Speed Control)
om het toerental van de motor iets te verhogen wanneer je een staande start
maakt of met lage snelheid rijdt. Dankzij een update werkt het systeem perfect
samen met het Suzuki Clutch Assist System (SCAS). Dat zorgt voor soepelere,
gemakkelijkere starts en voorkomt het afslaan van de motor, terwijl het systeem
ook stop-en-go-verkeer ondersteunt.
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De schoonheid van
absolute prestaties

Een motorblok dat de straat zal domineren

De GSX-S1000 heeft alles in huis voor een opwindende rijervaring en is
de ideale naked bike voor de hedendaagse rijomgeving. De kracht komt
van een vloeistofgekoelde, high-performance 999cc DOHC-viercilinderin-lijn viertaktmotor, die het winnaars-DNA van de superbikes heeft
geërfd. Deze op straatgebruik afgestemde krachtbron is gebaseerd op
die van de GSX-R1000, waarbij decennialang knowhow is verzameld
tijdens de ontwikkeling van een motorblok dat talloze overwinningen
in diverse raceklasses wist te behalen. Waaronder de geavanceerde
technologieën die voor de MotoGP-racers zijn ontwikkeld.
De vermogensafgifte is in zijn geheel verbeterd en profiteert vooral
van een sterker lage- en middentoerengebied, dat je in het dagelijks
verkeer het meeste gebruikt. Een bredere, soepelere koppelkromme
biedt een gestegen cumulatieve koppelproductie. Dit merk je aan een
overvloed van vermogen in het hele gebruiksgebied van de motor, die
vooral uitblinkt in het middentoerengebied en de hoge toerenrange. En
dat alles terwijl de motor ook voldoet aan de Euro 5 emissienormen
mede door een aangepaste uitlaat. Vernieuwde nokprofielen op de inen uitlaatnokkenas geven een verlaagde kleplift, die een betere balans
en meer controleerbaarheid over een breed toerentalgebied, terwijl het
eveneens voor verbeterde emissiewaarden zorgt.
Aanpassingen aan de interne structuur van
het nieuwe luchtfilterhuis verbeteren de
vermogensafgifte. Een andere boring en
elektronische bediening van het gasklephuis
zorgen voor een precieze gasrespons
bij ieder toerental en een geweldige
vermogenskarakteristiek.

Nieuw uitlaatsysteem
Het 4-2-1 uitlaatsysteem is geheel nieuw ontworpen. Zijn
strakke, scherpe looks en zijn opwindende geluid zijn behouden,
terwijl de uitlaat is getuned om aan de Euro 5 emissienormen te
voldoen en om het gehele prestatieniveau te optimaliseren, terwijl
het daarnaast voor een prettige sound zorgt. De lay-out achter het
spruitstuk is herzien met onder meer een nieuwe kamerstructuur en
een tweede katalysator in de resonantiekamer. De structuur van de
verbindingspijpjes tussen de cilinderparen verbetert de prestaties van
het secundair-lucht-systeem, dat de katalysator beter in staat stelt
de uitlaatgassen te zuiveren. De collector is nu
marginaal langer, het Suzuki Exhaust Tuning (SET)systeem is daardoor iets anders gepositioneerd.
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Suzuki Clutch Assist System (SCAS)

De slipperkoppeling zorgt ervoor dat je soepeler decelereert
doordat de koppeling het effect van de motorrem opvangt wanneer
je terugschakelt. Dit systeem is uitgebreid met een nieuwe,
zelfbekrachtigende functie, die de koppelingsplaten sterker op
elkaar drukt tijdens het accelereren. Daardoor kunnen er lichtere
koppelingsveren worden verbruikt en vraagt de koppelingshendel
beduidend minder kracht, wat tot minder vermoeidheid in de hand zorgt
in druk verkeer of tijdens lange ritten.
Nokbedieningsdiagram Suzuki Clutch Assist System
Punt drukversterking

Punt slipopwekking

Vermogen (kW)

Vorig model
Nieuw model

Slipfunctie

Koppel (Nm)

Bekrachtingingsfunctie

Motortoerental (t.p.m.)
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De schoonheid van
wendbaarheid en stabiliteit
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Een rijwielgedeelte voor puur rijplezier
Wanneer je naar het rijwielgedeelte kijkt, weet je al hoe wendbaar,
controleerbaar en leuk de GSX-S1000 is om mee te rijden. Elk aspect
onderstreept dat deze motor is gefocust op optimale wendbaarheid
en controle, of nu in de stad rijdt, bochtige bergwegen doorkruist of
met de GSX-S1000 deelneemt aan een circuitdag.
Het rijwielgedeelte vormt een compact, lichtgewicht pakket dat de
GSX-S1000 verbluffend wendbaar, voorspelbaar en gewillig maakt
voor een high-performance sportmotor uit de grote inhoudsklasse.
Zijn aluminium twin-spar-frame zorgt voor een lichtvoetig stuurgedrag
en uitstekend weggedrag, omdat de rechte hoofdbuizen voor een
perfecte combinatie tussen stijfheid en een laag gewicht zorgen.
Voeg hierbij een riant uitgevoerde aluminium swingarm die zorgt voor
een optimaal wegcontact waarmee je met alle vertrouwen het gas
kunt opendraaien.
Een nieuw, conisch gevormd stuur met een bredere grip en een
gewijzigde bochthoek zorgt dat er minder stuurkracht nodig is, wat
voor een betere beheersbaarheid en verminderde vermoeidheid
zorgt. Dit stuur combineert met het nieuwe, voor een sportieve rijstijl
ontworpen zadel, alsmede met het slanke kuipwerk en de slanke
kniezone tot een comfortabele, rechte zitpositie.

Prestatiegerichte vering

De ø43mm KYB Upside-Down-voorvork garandeert een soepel en
sportief weggedrag. De voorvork heeft een veerweg van 120 mm en
biedt zowel instelbare veervoorspanning als instelbare in- en uitgaande
demping. De achterschokdemper wordt via een linksysteem bediend
en is voorzien van instelbare veervoorspanning en instelbare uitgaande
demping. Dit systeem reageert efficiënt op diverse wegoppervlakken en
zorgt voor een wendbaar en stabiel gevoel bij een veerweg van 130 mm.
De veerkarakteristieken zijn uitgebreid getest en specifiek afgestemd
op de gewijzigde interne structuur
van de banden. Ze zorgen voor
een lichtvoetig weggedrag en een
verbeterde wendbaarheid bij het
insturen van bochten.

Stelschroeven voorvering

Voorvork

High-performance wielen en banden

De gegoten aluminium wielen hebben de goede, sportieve looks en
de stijve structuur door een lichtgewicht zesspaaks-design. Ze zijn
voorzien van nieuwe Dunlop Sportmax Roadsport 2 radiaalbanden,
waarvan de interne structuur speciaal is ontworpen voor optimale
prestaties op de GSX-S1000. Het geoptimaliseerde profiel en de nieuwe
compound garanderen veel grip in
natte omstandigheden, een korte
opwarmtijd en een gelijkmatige
slijtage. De combinatie van
deze wielen en banden werkt
harmonieus samen met de veeren dempingskaraktistieken van de
voor- en achtervering voor een
uitmuntende grip en stabiliteit en
voor een lichtvoetig stuurgedrag,
dat voor sportieve prestaties
vereist is.
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De schoonheid van helder zicht

Van het geavanceerde, functionele en esthetische design van de LED-verlichting voor en achter tot de riante
hoeveelheid informatie en de unieke presentatie daarvan op het LCD-scherm in het dashboard, alles aan de GSX-S1000
is ontworpen om boven de concurrentie uit te stijgen.

LED-koplampen en -positielichten
Het radicale design van de nieuwe, compacte, verticaal
georiënteerde LED-koplampunit met zijn hexagonaal gevormde
koplampen en het enkele LED-positielicht daarboven creëert
een fris, nieuw gezicht. Het is een lichte, trendy look die het
agressieve profiel en de gretigheid om te presteren van de
nieuwe GSX-S1000 onderstrepen.

LED-knipperlichten en LED-achterlicht
De nieuwe LED-knipperlichten zijn aan de voorzijde in een
dunne, staafvormige behuizingen ondergebracht, die vanuit de
bovenste kroonplaat naar buiten steken en zo bijdragen aan de
geavanceerde styling van de GSX-S1000. Het slanke design van de
nieuwe LED-knipperlichten achter en het vlakke LED-achterlicht
passen perfect bij de slanke achtersectie en integreren zo fraai
in de unieke, geavanceerde vormgeving van deze motorfiets. De
nieuwe LED-knipperlichten verbeteren de zichtbaarheid en de
duurzaamheid ten opzichte van de vorige generatie.

Volledig LCD-dashboard
Het strak vormgegeven en blauw verlichte LCD-dashboard
toont de volgende informatie: snelheidsmeter, toerenteller,
kilometerteller, twee tripmeters (A, B), ingeschakelde
versnelling, watertemperatuur, actieradius, rondentijd-modus,
gemiddeld brandstofverbruik, huidig brandstofverbruik,
Alle lampjes en indicatoren zijn verlicht op de
tractiecontrole-modus, SDMS-modus, Quick Shift (Aan/
foto, ter illustratie.
Uit), brandstofmeter, klok, accuspanning, toerenbegrenzer
en service-waarschuwingen. Rond het scherm zijn LED-waarschuwingslampjes geplaatst voor:
knipperlichten, grootlicht, neutraalstand, motorstoring, hoofdwaarschuwing, ABS, tractiecontrole,
lage accuspanning, koelwatertemperatuur en de oliedruk.
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De schoonheid van je eigen, persoonlijke touch
Maak jouw motor nog aantrekkelijker met de riante range aan originele accessoires, die Suzuki voor jouw GSX-S1000 heeft ontwikkeld. Er is genoeg om uit te kiezen, of je nu
gaat voor accessoires die jouw esthetische voorkeuren onderstrepen of voor onderdelen die de functionaliteit verhogen en je persoonlijke rijervaring verbeteren.

Dashboard windscherm
Verbetert de windbescherming.

Duozitcover
Verhoogt het sportieve imago.

Gefreesde remhendel (geanodiseerd)
Gefreesde koppelingshendel (geanodiseerd)
Deze zwart geanodiseerde rem en koppelingshendel, gefreesd van
hoogwaardig aluminium en gedecoreerd met het GSX-S-logo, verhogen de
sportieve uitstraling van de motor.

Frame sliders
Voorkomen schade bij een eventuele
valpartij.
Handvatverwarming
Stuurgewichten
Remhendel-protector
Koppelingshendel-protector
Gekleurde Brembo-remklauwen
Vooras-sliders
Achteras-sliders
Carbonfiber voorspatbord
Carbonfiber achterspatbord

Luxe buddyseat
Met vernieuwd GSX-S logo.

Carbonfiber dynamodeksel
Carbonfiber koppelingsdeksel
Carbonfiber starmotorcover
Textiel tanktas (groot)*
Textiel tanktas (klein)**
Montagering voor tanktas
Tankpad A
Tankpad B

Beschermfolie voor benzinetank
(transparant)
Beschermfolie voor benzinetank
(zwart)
Wielstickers A
Wielstickers B
Wielstickers C
Velgstickers

* Max. snelheid: 130 km/uur (gebruik alléén bij snelheden lager dan 130 km/uur).
** Max. belading: 2,5 kg.
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De schoonheid van
totale controle
De GSX-S1000 is een echte streetfighter.
Hij levert indrukwekkende sportprestaties.
Hij biedt superieure wendbaarheid,
beheersbaarheid en rijgemak.
Het staat allemaal tot jouw beschikking.
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KLEUREN

QT7: Grijs

YVB: Zwart

YSF: Blauw

SPECIFICATIES
Rijbewijscategorie

A

Totale lengte (mm)

2.115

Totale breedte (mm)

810

Totale hoogte (mm)

1.080

Wielbasis (mm)

1.460

Grondspeling (mm)

140

Zithoogte (mm)

810

Rijklaar gewicht (kg)

214

Motortype

4-takt, 4-cilinder, vloeistofgekoeld, DOHC

Cilinderinhoud (cm3)

999

Boring x slag (mm)

73,4 x 59,0

Compressieverhouding

12,2 : 1

Brandstoftoevoer

Benzine-injectie

Startsysteem

Elektrisch

Smeersysteem

Wet sump

Transmissie
Vering

6 versnellingen, constant mesh
Voor

Hydraulisch gedempte upside-down voorvork, schroefveren

Achter

Hydraulisch gedempte monoschokdemper met schroefveer en linksysteem

Balhoofdhoek / naloop (° / mm)
Remmen
Banden

25 / 100
Voor

Dubbele remschijf

Achter

Remschijf

Voor

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Achter

190/50ZR17M/C (73W), tubeless

Ontsteking

Elektronische transistorontsteking

Inhoud brandstoftank (l)

19,0

Inhoud carter (l)

3,4
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Kijk voor de dichtstbijzijnde Suzuki-motordealer op www.suzuki.nl.
Suzuki Klantenservice
T 0800 4789854 (0800 4SUZUKI)
(gratis, op werkdagen van 09.00 -17.00 uur)
E klantenservice@suzuki.nl
Importeur: B.V. NIMAG - Postbus 77 - 4130 EB Vianen
© 2021 B.V. NIMAG, Vianen. Gehele of gedeeltelijke
verveelvoudiging en/of openbaarmaking, in welke vorm dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG is verboden.
De getoonde modellen in deze brochure kunnen afwijken van de
werkelijke uitvoering en voorzien zijn van accessoires. Kleuren
kunnen onder invloed van het drukproces afwijken van de
werkelijkheid. Neem contact op met je Suzuki-dealer over de in
Nederland te leveren modellen en kleuren.

Suzuki Motor Corporation is een toonaangevende producent
van auto’s, motorfietsen en buitenboordmotoren die over de
hele wereld worden verkocht.

