


שהכרת.  מה  מכל  לשכוח  לך  יגרום  הבאלנו  על  אחד  מבט 
התרגשות חדשה שתתפוס לך את הלב ותגרום לך לתחושה של 

עונג שישנה את דעתך על מה שמכונית יכולה להיות בשבילך.
חיים  לדרך אל  יוצא  בתוך הבאלנו, אתה  לדרך  יוצא  כשאתה 

מרגשים ומרתקים.

תיהנו מריגושים חדשים
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מבלי  המכונית  של  בסגנונה  חדש  עיצוב  לשלב  רצינו 
צללית  הנופך האישי שלה. הבאלנו משלבת  לאבד את 
נמוכה ורחבה לקבלת יציבות יוצאת דופן עם גוף מחוטב 
בעל עקומות הזורמות באופן דינמי. אל תופתעו אם לא 

תצליחו להסיר ממנה את העיניים.

עיצוב חדשני מוקפד
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למרחב.  השאיפה  את  לזנוח  לנו  גרמה  לא  בסגנון  ההתמקדות 
הבאלנו מציעה את נפח תא הנוסעים הטוב בקטגוריה* שלה, שפע 
של מקום למבוגרים ותא אחסון נדיב למטען יעניקו לכם תחושה 

של נוחות רבה שתהפוך כל נסיעה לכיף.

מרחב פנימי ללא תחרות

התמונה להמחשה בלבד* הגדרת האצ׳בק מסגמנט B׳ בסוזוקי: דגם האצ׳בק באורך כולל של 3,700 עד 4,100 מ״מ. מחקר פנימי של סוזוקי מנובמבר 2015.
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הופכת  גם  היא  הכלל,  מן  יוצאים  מביצועים  יותר  מציעה  הבאלנו 
כל נהיגה לחוויה. כדי להשיג ביצועי נהיגה מעולים כאלו, הבאלנו 
משלבת מערכת הנעה חדשה ומרכב קל יותר מהדור החדש, הכל 
על מנת לספק לכם חוויית נהיגה שתגרום לכם לרצות לנהוג עוד 

ועוד ועוד...

חוויית נהיגה כיפית
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בקרת שליטה מגלגל ההגה - למערכת 
בקרת שיוט )בדגם GLX אוטומט(

Bluetooth®* -ו MP3 / מערכת אודיו דיסק מתגי הפעלה למזגן אוויר 
מקורי )בדגם GLS ידני(

מתגי הפעלה לבקרת אקלים 
דיגיטלית )בדגם GLX אוטומט(

 מחוון תצרוכת 
דלק ממוצעת

 מחוון הספק 
ומומנט המנוע

מחוון מהירות 
ממוצעת

מחוון חיישני 
נסיעה לאחור

מחוון זמן נסיעה, מרחק 
נסיעה ומד טווח נסיעה 

)משוער(

לוח מחוונים מתקדם, 
מסוגנן וידידותי לנהג

בדגם GLX אוטומט

*Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth® SIG, Inc.התמונה להמחשה בלבד

כל המחוונים בתמונה בצד שמאל מתייחסים לדגם GLX אוטומט

עמדת הנהג המושלמת

11 10



בבאלנו  ביותר  המושכים  הדברים  אחד 
הוא חלל המטען הגדול והשימושי שלה, 
– שימושים  במגוון  הצרכים  על   העונה 

מקניות יומיומיות ועד טיולים משפחתיים. 
משטח המטען הופך את האחסון ליעיל 
וכיסוי אזור המטען מבטיח פרטיות בתא 

הנוסעים.

קשה להאמין עד כמה החלל הפנימי מרווח בהתחשב בגוף הרכב שאורכו 
לרגליים  מרחב  של  שפע  מציעים  האחוריים  המושבים  מ"מ.   3,995
מירבית.  בנוחות  ולנסוע  יכולים להתרווח  מבוגרים  כך שגם  ולכתפיים, 
תוספת של תאים לאחסון פריטים קטנים ובקבוקים הופכת את החלל 

הפנימי קל עוד יותר לשימוש.

תא נוסעים נוח ותאי אחסון נוחים 
לשימוש לנסיעות ארוכות ומהנות

חלל תא המטען הגדול - 
ללא תחרות

מחזיק בקבוקים בדלת הרכבכיס אחסון בגב המושב הקדמיחלל אחסון צדי לנהג מגש עם מחיצה נשלפת בקונסולה המרכזית  תא אחסון בין המושבים הקדמיים בדגם GLX אוטומט
ושקע שירות 12v לנוסעים במושב האחורי

תא כפפות

התמונה להמחשה בלבד

ים של נוחות ומרחב

13 12



התמונה להמחשה בלבדהתמונה להמחשה בלבד 1415



מנוע ה-1.2ל׳  DUALJET החדש, משלב 
ייחודית  כפולה  הזרקה  מערכת 
יעילותה של בעירת הדלק  לשיפור 
גם   – גבוה  הנעה  הספק  ולהשגת 
טבעית.  אוויר  שאיבת  עם  במנוע 
ביצועי דלק  ה-DUALJET מציע  מנוע 

משופרים וחסכוניים ביותר.

מנוע 1.2 ל׳ 
DUALJET החדש 

תיבת 5 הילוכים ידנית תיבת הילוכים 
אוטומטית רציפה

DUALJET

התמונה להמחשה בלבד

רמה גבוהה של ביצועים ויעילות בצריכת הדלק
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את  מפזרת  ורציפות  חלקות  עקומות  בעל  מרכב  של  המושלמת  הצורה  המרכב שלה.  בהתפתחות  עצום  לזינוק  הביא  הבאלנו  פיתוח 
האנרגיה ומגבירה את הקשיחות תוך הקלת המשקל על ידי ביטול חלקים מיותרים. המרכב מהדור החדש מביא פונקציות רכב בסיסיות, 

כמו שיוט, פנייה ועצירה לשלב ההתפתחות הבא.

שיאים חדשים במצבי שיוט, פנייה ועצירה.
מרכב מהדור החדש השואף לשלמות

מערכת המתלים המכווננת היטב מאפשרת לשמור על 
קו נסיעה מיטבי במהלך הפנייה ועל תחושת יציבות 
מתגובה  תיהנה  פשוט  אתה  גבוהה.  כביש  ואחיזת 

מהירה ומנהיגה מלהיבה.

מערכת מתלים התורמת ליציבות בנהיגה

רמה גבוהה של ביצועים
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והנוסע,  הנהג  למושבי  אוויר  בכריות  שימוש  עושה  הבאלנו 
SRS), במטרה  (כולן מסוג  וילון  ובכריות  צדיות  אוויר  בכריות 
לתא  נוספת  הגנה  הרכב.  למשתמשי  מעולה  הגנה  להבטיח 
גוף  למבנה  הודות  קיימת  התנגשות  של  במקרה  הנוסעים 

הסופג ומפזר זעזועים ביעילות – מלפנים, מהצד ומאחור.

* כריות האוויר מוצגות מנופחות למטרות המחשה בלבד.

גוף קל וסופג זעזועים מסוג TECT ומערכת שש 
כריות אוויר להגנה על משתמשי הרכב

תכונות בטיחות מתקדמות 
לתמיכה בנהג במקרה הצורך

*®ESP מערכת בקרת יציבות
מנטרת   ESP®*-ה מערכת  אחיזה,  מאבדים  הגלגלים  אם 
באופן אוטומטי את מומנט המנוע ואת הבלמים כדי למנוע 

את החלקת הגלגלים ועוזרת לנהג לשמור על השליטה.

Daimler AG הוא סימן מסחרי רשום של ESP®*

הגנה להולכי רגל

כוח בלימה

כוח בלימה

מומנט 
המנוע 
מופחת

ESP® ללא
ESP® עם

התמונה להמחשה בלבד
*  המידע לגבי מערכת המובילאיי התקבל מחברת ®MOBILEYE ובאחריותה. מפרט מערכת המובילאיי עשוי להשתנות מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.

ניתן לכייל את המערכת באופן ידני

רמת בטיחות גבוהה – הנאה גבוהה יותר בנהיגה

2021



פורצים דרכים חדשות
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