
THE MASTER OF ADVENTURE
De Suzuki V-Strom 650 zet de norm in het middensegment van de dual 

purpose machines. Met zijn ultieme zitcomfort, zijn pittige en levendige 

650 cc V-twin, zijn sublieme wendbaarheid en zijn uitgebreide bagage 

mogelijkheden is de term multi purpose beter op zijn plaats.

Avontuur in alle richtingen
Met een fantastisch zitcomfort, een ruime actieradius en de perfecte windbescherming van het in drie 
standen instelbare windscherm komen de verste bestemmingen binnen bereik. De V-Strom 650 is prima 
te gebruiken voor de dagelijkse woon werkrit, een vakantietrip of een sportieve rit over de Hollandse 
dijken. Met de vriendelijke, 71 pk sterke V-twin en het wendbare rijwielgedeelte ligt rijplezier overal voor 
het oprapen! De Suzuki V-Strom 650 is leverbaar in een A2 uitvoering met 35 kW vermogen.

Geavanceerde tractiecontrole
De Suzuki V-Strom 650 is standaard voorzien 
van de modernste assistentiesystemen zoals 
low RPM assist, Easy start systeem en ABS. 
Ook is hij voorzien van een state of the art 
tractiecontrolesysteem, dat het doorslippen van 
het achterwiel voorkomt.

Motorblok
De V-Strom 650 dankt veel van zijn populariteit 
aan het vriendelijke, maar opwindende karakter 
van de 645 cc V-twin . Het is een juweeltje van een 
blok, zowel qua karakter als qua techniek.

Rijwielgedeelte
Op het gebied van stuureigenschappen en 
stabiliteit zet de V-Strom 650XTA de norm in 
zijn klasse. Een van de redenen daarvoor is het 
hoogwaardige, aluminium twin spar frame, dat 
zeer licht is en over een optimale stijfheidsbalans 
beschikt.

Styling
De V-Strom 650 is gemaakt voor het avontuur. 
Dat is terug te vinden in elk detail en zeker in 
het design, dat een moderne interpretatie is van 
de lijnen van de legendarische DR800, ook wel 
Dr. Big genoemd. Zeer herkenbaar is de snavel, 
waarboven het grootlicht en het dimlicht verticaal 
boven elkaar zijn geplaatst.

YU1: Yellow (XT)

YUH: White (XT)

CFR: Pearl Vigor Blue /
Metallic Mat Sword
Silver (XT)

YVB: Glass Sparkle
Black (XT)

YUH: White (A)

YKY: Pearl Vigor Blue (A)

YVB: Glass Sparkle
Black (A)



9

8
Accessoire Packs Technische specificaties

7

7

6

6

5

5

3

3

21

1

VERMOGEN PK/T.P.M. 71 / 8.800

KOPPEL NM/T.P.M. 62 / 6.300

VOORBAND 110/80R19M/C (59V)

ACHTERBAND 150/70R17M/C (69V)

INHOUD BRANDSTOF TANK L 20

GEWICHT KG 216

LENGTE MM 2.275

BREEDTE MM 910

HOOGTE MM 1.405

WIELBASIS MM 1.560

GRONDSPELING MM 170

ZITHOOGTE MM 835

CILINDERS 2

CILINDERINHOUD CC 645

MOTORTYPE
4 takt, vloeistofgekoeld, DOHC,  

90˚ V-twin

BORING X SLAG MM 81,0 x 62,6

TRANSMISSIE 6 versnellingen

COMPRESSIE 12,2 : 1

VOORWIELOPHANGING Telescopisch, schroefveren, oliegevuld

ACHTERWIELOPHANGING Swingarm, schroefveer, oliegevuld

RIJBEWIJS CATEGORIE A en A2

TOURING
PAKKET VOORDEELPRIJS: € 699,-

Het Touring Pack is bedoeld voor de Suzuki 
kilometervreters. Dit pakket biedt gemak bij stalling 
en onderhoud  
en een extra ruime topkoffer voor twee helmen.

1  GPS Houder

2  Topkofferset Touring (55 liter)

3  Middenbok

BLACK RHINO
PAKKET VOORDEELPRIJS: € 1.649,-

Met dit pakket kom je stoer voor de dag.  
Laat het avontuur maar komen!

3  Middenbok

5  Valbeugelset

6  Handvatverwarming 

 Zijkofferset Adventure (2x30 liter)

ADVENTURE
PAKKET VOORDEELPRIJS: € 2.599,-

Het Adventure Pack is er voor de stoere rijders die in 
alle omstandigheden comfortabel en veilig op iedere 
bestemming willen aankomen.

3  Middenbok

5  Valbeugelset

6  Handvatverwarming 

7  LED (mist)lampset

8  Zwart aluminium topkofferset (38 liter)

9  Zwart aluminium zijkofferset (2x37 liter)

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

© 2023 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.

Kosten accessoirepakketten zijn excl. eventuele montagekosten. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. De getoonde modellen
kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering en voorzien zijn van
accessoires. Kleuren kunnen onder invloed van het drukproces
afwijken van de werkelijkheid.

Kijk voor meer info over dit model of 

de dichtstbijzijnde Suzuki-motordealer 

op suzuki.nl of scan de QR code.


