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Ομιλία Παγκόσμιας Πρεμιέρας του νέου S-Cross.
Toshihiro Suzuki, Πρόεδρος Suzuki Motor Corporation

Γεια σας. Είμαι ο Toshihiro Suzuki, Πρόεδρος της Suzuki Motor Corporation. Σας ευχαριστώ για την 
παρουσία σας στην παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του S-CROSS. Προτού σας παρουσιάσω το νέο 
μοντέλο, θα ήθελα να αναφερθώ στην τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας μας. 
Το προηγούμενο έτος γιορτάσαμε τα 100 χρόνια λειτουργίας της Suzuki. Όπως γνωρίζετε, λόγω της 
πανδημίας της νόσου COVID-19, η παγκόσμια οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Παρατηρήσαμε 
μείωση στις πωλήσεις και στα κέρδη το 2020, αλλά εν μέρει χάρη στην νέα ανάγκη που δημιουργήθηκε για
μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα, κατορθώσαμε να πουλήσουμε σχεδόν 2,6 εκατομμύρια οχήματα σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Από όλους εμάς στη Suzuki, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου 
για τη στήριξη από τους πελάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα 66 χρόνια που έχουν περάσει από την 
έναρξη των δραστηριοτήτων μας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας το 1955, έχουμε διαθέσει σχεδόν 
75 εκατομμύρια οχήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στις καθημερινές
τους μετακινήσεις. 

Στο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό μας πλάνο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο, ανακοινώσαμε ότι θα 
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των πελατών μας σε ολόκληρο τον 
κόσμο, ενώ θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις ενέργειες μας για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα. Στην Ευρώπη, η οποία κατέχει ηγετική θέση στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος, 
όλα τα επιβατικά μας αυτοκίνητα είναι υβριδικά, ενώ σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τη γκάμα με τα πλήρως 
υβριδικά οχήματα από το επόμενο έτος. Επιπλέον, έως το 2025, σκοπεύουμε να κυκλοφορήσουμε 
ηλεκτρικά οχήματα. 

Τώρα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το νέο S-CROSS. 
Τα SUV της Suzuki, υποστηριζόμενα από την μακρόχρονη ιστορία ανάπτυξης, είναι δημοφιλή σε ολόκληρο
τον κόσμο. Περισσότερα από 50 χρόνια πριν, κυκλοφορήσαμε το Jimny, ένα πραγματικό off road όχημα, 
και συνεχίσαμε τη δεκαετία του 1980 με την κυκλοφορία του Vitara, του πρώτου compact SUV. Τη δεκαετία
του 2000, παρουσιάσαμε το SX4, ένα πρωτοπόρο όχημα στην κατηγορία των crossover, η οποία 
επεκτείνει τις δυνατότητες των SUV. Το 2017, κυκλοφόρησε το Ignis, ένα ultra compact SUV που 
προσέφερε στους πελάτες μας σιγουριά αλλά και μια δόση διασκέδασης στις καθημερινές οδηγικές τους 
ανάγκες. 
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στα SUV, δημιουργήσαμε το νέο S-CROSS θέλοντας 
το όχημα αυτό να χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό δυναμικής SUV σχεδίασης και άνεσης. Οι οδηγικές
επιδόσεις και η ασφάλεια ενισχύονται χάρη στην τεχνολογία τετρακίνησης Suzuki ALLGRIP, ενώ η οθόνη 
του ηχοσυστήματος παρέχει στον οδηγό πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών. 
Το νέο S-CROSS κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της Suzuki Magyar στην Ουγγαρία, ένα από τα 
βασικά εργοστάσια της εταιρείας μας. Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν στην Ευρώπη στο τέλος αυτού του 
έτους και θα επεκταθούν στη Λατινική Αμερική, την Ωκεανία και την Ασία. Η Ευρωπαϊκή έκδοση θα 
διαθέτει το ήπιο υβριδικό σύστημα, ενώ το strong hybrid μοντέλο θα κυκλοφορήσει στο δεύτερο μισό του 
επόμενου έτους, για να συνεισφέρει στις παγκόσμιες προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος. 
Σκοπεύουμε επίσης, να προσθέσουμε στο μοντέλο αυτό υπηρεσίες συνδεσιμότητας (connected services) 
για την εξασφάλιση μεγαλύτερης πρακτικότητας και άνεσης στους πελάτες μας. 
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Το νέο S-CROSS θα προσφέρει στον οδηγό τη δυνατότητα να αποτελεί μέρος ενός νέου κόσμου 
δυνατοτήτων ενώ παράλληλα θα απολαμβάνει τις μετακινήσεις του ξέγνοιαστά. Και τώρα, ας ρίξουμε μια 
ματιά στο νέο S-CROSS. 

Shigeru Aoyama, Chief Engineer 

Γεια σας. Είμαι ο Shigeru Aoyama, Επικεφαλής Μηχανικός υπεύθυνος για το νέο S-CROSS. Είμαι πολύ 
υπερήφανος που θα σας παρουσιάσω αυτό το μοντέλο, του οποίου ηγήθηκα της κατασκευής. 
Γεμάτο αυτοπεποίθηση, με προηγμένα συστήματα ασφαλείας και απαράμιλλες επιδόσεις.  Το νέο S-
CROSS είναι ένα SUV που κατέχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Η σχεδίαση
του αποπνέει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία από κάθε του πλευρά. Στο μπροστινό μέρος 
υπάρχει μια μεγάλη εντυπωσιακή μάσκα μαύρου γυαλιστερού χρώματος και δυναμικοί προβολείς που 
δημιουργούν ακόμα μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Τα μπροστινά φώτα θέσης, τα οποία διαθέτουν και 
λειτουργία φώτων ημέρας, είναι εξοπλισμένα με LED υψηλής φωτεινότητας 3 σημείων, για να 
υπογραμμίζουν την παρουσία του οχήματος στο δρόμο. Τα φώτα και το καπό έχουν τοποθετηθεί πιο ψηλά,
με στόχο την μετατόπιση του κέντρου βάρους ψηλότερα και τη βελτίωση της εμφάνισης του οχήματος, έτσι 
ώστε να συνάδει με τον χαρακτήρα ενός δυναμικού SUV. 
Στα πλάγια υπάρχουν τα τετραγωνισμένα προστατευτικά φρύδια των θόλων των εμπρόσθιων και πίσω 
τροχών που ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα του οχήματος, ενώ οι πλευρικές γραμμές του αμαξώματος 
φανερώνουν μια ισχυρή, αλλά και ήρεμη δύναμη. 
Όπως και στο μπροστινό μέρος, τα πίσω φώτα και οι προφυλακτήρες έχουν ανυψωθεί από το έδαφος για 
να δημιουργείται μια αίσθηση δυναμισμού. Άλλες πινελιές, όπως οι λεπτομέρειες ασημί χρώματος στο 
μπροστινό και στο πίσω μέρος, αλλά και οι ενσωματωμένες ράγες οροφής, συμπληρώνουν  μια έντονη 
πρώτη εντύπωση που δύσκολα ξεχνιέται. Μια ακόμα χαρακτηριστική λεπτομέρεια του νέου S-CROSS είναι
ο συνδυασμός των προβολέων LED υψηλής φωτεινότητας 3 σημείων και των πίσω φώτων. 

Το εσωτερικό του οχήματος χαρακτηρίζεται από τρισδιάστατη σχεδίαση που ταιριάζει στον χαρακτήρα 
ενός δυναμικού SUV. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί μια μεγάλη, πολυλειτουργική οθόνη ηχοσυστήματος 
HD 9 ιντσών, η οποία, εκτός από το ότι είναι συμβατή με το Apple CarPlay και το Android Auto, προσφέρει 
και λειτουργίες υποστήριξης της οδήγησης, όπως πληροφορίες για το όχημα και εικόνες από τις κάμερες. 
Τόσο η σχεδίαση του εσωτερικού όσο και η σχεδίαση του εξωτερικού προσφέρουν στον οδηγό μια 
αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας. 

Ο χαρακτηρισμός "προηγμένο" αναφέρεται στην τεχνολογία ελέγχου. Το σύστημα τετρακίνησης, το οποίο 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του DNA της Suzuki, δεν λείπει από το νέο S-CROSS και πιο συγκεκριμένα το 
σύστημα ALLGRIP Select. Ένας επιλογέας επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει μια λειτουργία οδήγησης 
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να δώσει προτεραιότητα στην 
εξοικονόμηση καυσίμου ή να επιλέξει την οδήγηση σε χιονισμένους δρόμους, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
επιτευχθεί η μέγιστη οδηγική απόδοση σε πληθώρα οδικών συνθηκών. Όσο για τον κινητήρα, το ήπια 
υβριδικό σύστημα 48 V SHVS περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό στην Ευρώπη και σε ορισμένες 
άλλες αγορές. Εκτός από το ότι συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου, υποστηρίζει 
και την επιτάχυνση προσθέτοντας ροπή από την ηλεκτρογεννήτρια στη ροπή του κινητήρα ανάλογα με τη 
λειτουργία του πεντάλ του γκαζιού. Μαζί με την εξαιρετική απόδοση χειρισμού της Suzuki, το σύστημα 
αυτό προσφέρει μια απολαυστική οδηγική εμπειρία. 
Εκτός από τις λειτουργίες υποστήριξης της οδήγησης, όπως η λειτουργία αυτόνομης πέδησης σε 
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, η αναγνώριση οδικών σημάτων κυκλοφορίας, το σύστημα αποφυγής 
αλλαγής λωρίδας και το σύστημα Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go, το νέο S-CROSS 
διαθέτει και βελτιωμένες λειτουργίες υποβοήθησης στάθμευσης, όπως η πανοραμική κάμερα 360 μοιρών 
και το σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Πληθώρα αισθητήρων και 
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καμερών συμπληρώνουν το οπτικό πεδίο του οδηγού και υποστηρίζουν την ασφάλεια που είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία μιας αίσθησης άνεσης κατά την οδήγηση με επιβάτες τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα. 

Τέλος, ο χαρακτηρισμός "ευέλικτο" για το νέο S-CROSS αναφέρεται στο πρακτικό και άνετο εσωτερικό του 
οχήματος. Το νέο S-CROSS δημιουργήθηκε έτσι ώστε να είναι πρακτικό σε διάφορες περιστάσεις, από τις 
καθημερινές μετακινήσεις, τις αποδράσεις στη φύση έως τα μεγάλα ταξίδια. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία
της Suzuki στη μεγιστοποίηση του ωφέλιμου χώρου σε ένα μικρό αμάξωμα, το νέο S-CROSS προσφέρει 
άνεση σε έως και πέντε ενήλικες και 430 L ευέλικτου χώρου αποσκευών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
διάφορους τρόπους. Τώρα μπορείτε να πάρετε μαζί σας ό,τι θέλετε για να απολαύσετε το ταξίδι σας στο 
έπακρο. Εκτός από την πρακτικότητα, δώσαμε επίσης σημασία στην απόλαυση της διαδρομής, με 
χαρακτηριστικά όπως η πανοραμική ηλιοροφή που προσφέρει μια μοναδική αίσθηση άνεσης χώρου, χάρη
στο μεγάλο άνοιγμά της. Το νέο S-CROSS είναι ένα SUV που προσφέρει άνεση και πρακτικότητα στον 
οδηγό αλλά και στους επιβάτες. 
Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Suzuki, στόχος μας είναι η κυκλοφορία strong hybrid μοντέλων και 
λειτουργιών συνδεσιμότητας (connected services) στο δεύτερο μισό του επόμενου έτους. Με το νέο S-
CROSS, έχουμε επιτύχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ δυναμικής σχεδίασης, προηγμένης τεχνολογίας και
ευέλικτων λειτουργιών, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε μοναδικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες με 
την οικογένειά σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 
Σας ευχαριστούμε πολύ. 

Πρόεδρος της Suzuki, Κλείσιμο 

Ευχαριστούμε, κ. Aoyama. 
Πώς σας φάνηκε το νέο S-CROSS; Ελπίζουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά το νέο S-
CROSS σε μια έκθεση αυτοκινήτων Suzuki κι ότι αυτή η συνάντηση θα σας δημιουργήσει την επιθυμία να 
ξεκινήσετε για νέες περιπέτειες μαζί του. 

Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα.


