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Kuralları o 
koyar.
BURGMAN.

İşte, iki tekerlekli lüksü tanımlayan model.

Burgman birçok jenerasyon motosiklet sürücüsü için motosiklet deneyimini 

yeniden tanımlamıştır. Performans ve konforu, bir zamanlar kimsenin hayal bile 

edemeyeceği şekilde tek bir gövdede birleştirmiştir.  

Tüm motosiklet sürücülerine keyif ve özgürlük zirveleri hakkında yeni fikirler 

sunmuştur.

Şimdi yeni Burgman 650ZA Executive'e yol açın.

Kontrol ve özgürlük hiç bu kadar uyumlu olmadı.

Güç hiç bu kadar güven vermedi.

Onun her hareketi akıcı ve zarif.

Artık caddeler sizin keşfinizi bekliyor.
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Not : Bu fotoğraf kompozisyonu bilgisayarda yapılmıştır.
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Güç veren his. 
Otoyolda, Burgman 650ZA Executive, kendine özgü bir stilde ilerler.

Elinizin altındaki yüksek güç, yolları dize getirir, mesafeleri kısaltır.

Heyecan vericidir. Ve heyecandan yaratıcılık doğar.

Trafikte ve ara sokaklarda hızlanma, yavaşlama ve manevra yapma kolaylığı 

sayesinde bütün yol bir güç gösterisine döner.

Güven veren ağırlığıyla yola oturması ve yolculuğun en ileri kilometrelerinde bile 

kendinizi zinde ve rahat hissetmenizi sağlayan lüks sürüş konforu ile Burgman 

650ZA Executive size daha uzaklara gitme gücünü verir.
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Tarz Sahibi Tasarım

Lüksün zirvesi
Burgman 650ZA Executive, bu 2 tekerlekli sanat eserinin üretiminde kullanılan kusursuz işçilik, akılcı teknoloji ve üstün 
kalite her açıdan gözler önüne sunuluyor. Gözleriniz muhteşem gövde hatlarını incelerken, çarpıcı bir güç ifadesi ve atik 
görüntüyü fark edecek. Güzel kıvrımlara sahip gövde sanatsal bir ışık ve gölge oyunu sunuyor.
Keskin farlar, Burgman 650ZA Executive'in orijinalliğini ve sofistikeliğini daha da vurguluyor.
Kumandalar ve göstergelerin akılcı ve net düzeni üst düzey konfor yaşatırken, her ayrıntı, Burgman 650ZA Executive 
kontrolünün tam anlamıyla elinizde olmasını sağlayacak şekilde biçimlendiriyor ve yerleştiriliyor.
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Görüş kalitesi
Yalın ve net tasarım.  
Burgman 650ZA Executive'de 
kumandalar ve göstergelerdeki 
simetri, sürücünün gördüğü ve 
dokunduğu her şeyin belirgin şekli 
ve rengiyle ortaya çıkıyor.

*Fotoğrafta gösterim amaçlı olarak tüm lambalar ve göstergeler yakılmıştır.

Keskin görünüm
İnce, keskin farlar Burgman 650ZA Executive'in gelişini haber veriyor ve yola odaklanıyor.
Parlak LED park lambaları ve dikiz aynalarındaki sinyaller görünürlüğü artırıyorlar. 

Arka taraftaki geliştirmeler
Parlak çift stop lambaları, üstün görünürlüğü Burgman 650ZA 
Executive'e özgü sofistike tarzla bir araya getiriliyor.
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Performans

Eco Drive Göstergesi
Burgman 650ZA Executive, çevresel etkileri azaltabilecek bir sürüş tarzını teşvik 
etmek üzere yeni bir Eco Drive göstergesine sahiptir. Araç, yakıt verimliliğine 
uygun biçimde kullanıldığında gösterge panelinde yer alan Eco Drive gösterge 
lambası yanacak ve böylece sürücülerin yakıt ekonomilerini geliştirebilecekleri 
teknikleri öğrenmelerine yardımcı olabilecektir*.
*Eco Drive Göstergesi otomatik olarak yakıt ekonomisini iyileştirmez ancak sürücülerin sürüş verimliliklerini geliştirmelerine ve yakıt 
tüketimlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Yakıt tüketimi, dur-kalkların sıklığı gibi trafik koşulları, gidilen mesafe, hızlanma oranı (gaz 
kullanımı), seçilen hız ve bakıma bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Haberiniz olsun
Bilgi güçtür, bu nedenle Burgman 650ZA Executive göstergeleri sürücüyü her konuda bilgilendirir. Hız ve devir 
göstergeleri için büyük, kolay okunabilir analog kadranlar, kilometre sayacı, seyahat sayacı, yakıt tüketim 
bilgisi, yakıt ölçer, soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi, termometre, saat, yağ seviye göstergesi, yağ değişimi 
göstergesi, sürüş modu göstergesi (sürüş modu ve güç modu için) ve vites konumu göstergesini (manuel 
mod için) içeren büyük dijital ekranla bütünleşiyor.
*Fotoğrafta gösterim amaçlı olarak tüm lambalar ve göstergeler yakılmıştır.
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Kusursuz denge
Bir boru çerçeve ve alüminyum alaşım salıncak, motor ve aktarım 
organlarını denge ve çeviklik sağlayacak bir şekilde konumlandırıyor. 
Çerçeve, sportif ve kontrollü bir sürüş için önceki Burgman’ların
1595 mm’lik aks açıklığına ve daha şık, sportif bir karoser için yeni
tasarımlı daha ince kuyruk bölümüne de sahip. Geniş tekerlek boşluğu 
(önde 110 mm ve arkada 100 mm) sürüşün akıcı olmasını sağlıyor.

Sade görünüm
Yeni bir görünüme sahip üçgen biçimli 
susturucu sayesinde egzoz sistemi 
şık bir görüntü sağlıyor ve Burgman 
650ZA Executive’in en katı emisyon 
düzenlemelerini bile karşılayabilecek bir 
tasarım sunuyor.

Daha yüksek bir performans sınıfı
Burgman 650ZA Executive istediğiniz kadar kontrol ve performansı bir arada sunuyor. Sıvı soğutmalı 
638 cm3'lük motor, ihtiyacınız olan tüm gücü üretiyor. Bilgisayarlı yakıt enjeksiyonu, Pulsed yardımcı 
HAVA enjeksiyon (PAIR) sistemi ve katalizörlü O2 besleme sistemi yakıt verimliliğini artırırken, 
emisyonları en düşük seviyeye çekiyor. 
Geliştirilmiş aktarım ayarları ve azaltılmış mekanik kayıplar, yakıt ekonomisini daha da iyileştiriyor; 
motor sürüş modunda bir önceki modelden %15 daha az* yakıt tüketiyor. Bu esnada, Suzuki Elektronik 
Kumandalı Sürekli Değişken Şanzıman (SECVT) üstün bir kontrol sağlıyor. Yalnızca gidon üzerindeki 
butonlara basarak üç farklı aktarım modu arasında seçim yapabilirsiniz: iki tam otomatik mod (Sürüş 
ve Güç) ve Manuel. Sürüş modu normal hızda verimliliği artırır ve kolay sürüş için akıcı, doğrusal ve 
neredeyse sarsıntısız güç aktarımı sağlar. Güç modu ise, gaz kolunu çevirdiğinizde daha fazla güç verir. 
Ve Manuel mod, benzersiz bir kontrol hissi için 5 vites arasında parmağınızla seçim yapabilmenizi sağlar.
SECVT’nin güncellenmiş tasarımı, %35 daha az sürüklenme yaratan yeni debriyaj plakalarını içerir.
*Dünya Motosiklet Test Parkuru’nda (WMTC) ölçülmüştür.

Not: Bu fotoğraflar bilgisayarda oluşturulmuştur.
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Ayarlanabilir konfor
Sele, uzun yolculuklarda bile iki kişilik konfor 
sunacak büyüklükte ve kalınlıktadır. Sürücü 
arkalığı, optimal destek için 50 mm ileri ve 
geri ayarlanabilir.

Donanım

Onda her şeye yer var
Burgman 650ZA Executive’de her şeye yer var. Büyük, 50 litrelik sele altı saklama bölmesi 
normal büyüklükte 2 kapalı kask için yeterlidir ve gece kolay kullanım için bir lambaya sahiptir. 
Bir kablolu kilit, bagajlara yer açmak üzere bölmenin dışına bir kask bağlamanıza imkan tanır. 
Gidonun altındaki 3 bölme, haritalar ve yolda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm eşyalar için size yer 
sağlar. Bunlardan birinde bir cep telefonunu şarj etmek için kullanabileceğiniz bir DC priz bulunur.
 
Not
• Gösterilen kasklar ve bagajdaki eşyalar yalnızca gösterim amaçlıdır.
• Belirli şekillerdeki kasklar sele altındaki bölmeye sığmayabilir.
• Sele altındaki bölmeye konacak eşyalar için ağırlık sınırı 10 kg’dır.
• Ön bölmeye konacak eşyalar için ağırlık sınırı 1.5 kg’dır.
• Saklama bölmelerini kırılabilecek, değerli, tehlikeli ya da ısıya hassas eşyalar için kullanmayın.

Elektrikli ön cam ve
yan aynalar
Ön cam, üstün rüzgar koruması ve açık bir 
yol görüşü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Sürücünün boyuna uyacak şekilde elektrikli 
olarak ayarlanabilir. Dar alanlara park 
ederken kolaylık olması amacıyla, dikiz 
aynaları tek bir tuşa dokunularak elektrikli 
olarak kapatılabilir.

Gelişmiş güvenlik
Burgman 650ZA Executive'inizin güvenliği 
bizim için çok önemli. Suzuki Gelişmiş 
İmmobilizer Sistemi (SAIS) yetkisiz 
kişilerin motoru çalıştırmalarını önlemek 
üzere kontak anahtarındaki bir elektronik 
tanımlama sistemini kullanır. Ayrıca kontak, 
yalnızca kontak anahtarıyla açılan manyetik 
bir kapakla korunur.
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Durdurma gücü
Tam daire şeklindeki disk frenler, güven veren bir durdurma 
gücü sağlar.
Ön frenler, daha tutarlı fren performansı sağlamak üzere yüzer 
diskli güncellenmiş bir tasarıma sahiptirler.

Bloke etmeden 
kontrol edebilme 
Bloke olmayan fren sistemi 
(ABS)*, fren uygulaması esnasında 
tekerleklerin bloke olmasını önleyerek 
sürücünün kontrolünü en yüksek 
seviyeye çıkarır.

ABS ünitesi, bir önceki modele kıyasla 
%55 daha hafiftir.
*ABS, duruş mesafesini kısaltan bir mekanizma değil frenleme 
amaçlı bir destek mekanizmasıdır. Virajlara ve kavşaklara 
girmeden önce hızınızı yeteri kadar azaltmayı unutmayın.

Park güvenliği
Bir fren kilit mandalı sürücünün 
içinin rahat olmasını sağlar. Mandal, 
ona ulaşmayı ve onu kullanmayı 
kolaylaştıran şık, yeni bir tasarıma 
sahiptir.

Fren Lüksün Zirvesi

Sıcak eller  
Burgman 650ZA Executive’in lükse verdiği 
önem sürücünün ellerine kadar uzanır. 
Gidon tutamakları sürücü tarafından kontrol 
edilebilen elektrikli ısıtıcılara sahiptir; ve 
sıcaklıklar düştüğünde bir sıcaklık kaynağı 
sağlar.

Koltuk ısıtıcısı 
Kontağın yanında bulunan bir düğmeye 
basıldığında, sürücü ve yolcu için elektrikli 
koltuk ısıtıcı çalışmaya başlar. Böylece soğuk 
kış günleri, yollarındaki en lüks Scooter’ı 
kullanırken konfordan taviz vermenizi 
gerektirmez.

Yolcu desteği
Konfor ve güvenlik hissi sunarak arka 
yolcuyu sıkıca destekleyen bir arkalık 
sayesinde harika bir sürüş deneyimi 
paylaşılabilir.

Not: Donanımlar yerel özelliklere göre farklılık gösterebilir.

Her sürüşte daha fazla lüks için, 3 üst 
sınıf özellikle sunulan Executive modelini 
seçin.
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Burgman 650ZA Executive

Toplam uzunluk  2270 mm (89.4 in)

Toplam genişlik  810 mm (31.9 in)

Toplam yükseklik  1430 mm (56.3 in)

Aks arası mesafe  1590 mm (62.6 in)

Zeminden yükseklik  120 mm (4.7 in)

Sele yüksekliği 755 mm (29.7 in)

Motor tipi 4-zamanlı, 2-silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC

Çap × Strok 75.5 mm × 71.3 mm (3.0 in × 2.8 in)

Hacim 638 cm3 (38.9 cu.in)

Sıkıştırma oranı 11.2 : 1

Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyonlu

Marş sistemi Elektrikli

Yağlama sistemi Islak karter

Şanzuman Otomatik - SECUT

Süspansiyon
Ön Ön teleskopik, helezon yay, yağ sıkıştırmalı

Arka Arka salıncak tipi, helezon yay, yağ sıkıştırmalı

Eğim / İz 26°10' / 106 mm

Frenler
Ön Disk, ikili disk

Arka Disk

Lastikler
Ön 120/70R15M/C 56H, tubeless

Arka 160/60R14M/C 65H, tubeless

Ateşleme sistemi Elektronik ateşleme (Transistörlü)

Yakıt deposu kapasitesi 15.0 L (4.0/3.3 US/lmp gal)

Yağ kapasitesi (Bakım) 3.4 L (3.6/3.0 US/lmp qt)

Modeller ve Renkler Özellikler*Aksesuarlar

Topcase

Yan vizör

Krom ön detay

Eşya çantası

Metalik Sedefli Beyaz (RB5) Metalik Gri (PGZ) Metalik Parlak Siyah (YVB)
*SUZUKI MOTOR CORPORATION, herhangi bir zamanda bildirim yapmaksızın tasarımı 

değiştirecek herhangi bir ekleme yapma veya Suzuki Orijinal Aksesuarları’nın 
üretimini durdurma hakkını saklı tutar. Bazı Suzuki Orijinal Aksesuarları, yerel 
standartlar ya da yasal gerekliliklere uygun olmayabilir. Lütfen sipariş verirken 
ayrıntıları yerel SUZUKİ YETKİLİ SATICISI'ndan kontrol edin. Gerçek renkler bu 
katalogda görünenlerden farklı olabilir.

NOT: Üretici haber vermeden ürünün özelliklerini değiştirebilir.
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Sınırlar hayal 
gücünüzün 
ötesinde.
Yollarda dolaşmak kesinlikle eğlencelidir.

Ama kalbinizin derinliklerinde motosiklet 

kullanmanızın asıl nedenini biliyorsunuz: özgürlük. 

Burgman 650ZA Executive özgürlüğe dokunmanızı 

sağlar.

İhtiyacınız olan tüm ilham ve 

özgürlük bu koltukta sizi bekliyor. 

Konforlu sürüş size rahatlamanızı ve hayallerinizin 

peşinden gitmenizi söylüyor.

Tek ihtiyacınız olan yol ve Burgman 650ZA Executive.

Sınırlar, hayalgücünüzün ötesinde.



Suzuki Otomobil Pazarlama ve Ticaret A.Ş. motosikletlerin model, fiyat, tasarım, teknik özellik, donanım ve renklerinde önceden haber vermeden değişiklik
yapma hakkını saklı tutar. Broşürdeki resimler standart ürüne dahil olmayan özel donanımlar içerebilir. Broşürdeki bazı bilgiler, broşürün baskı tarihinden sonra
değişmiş olabilir. Broşürde basılmış olan renkler sadece yaklaşık renklerdir. Resimleri konulmuş olan opsiyonel donanım ekstra ücret karşılığı edinilebilir. 
Motosikletler ile birlikte sağlanan ekipman hakkında ilave bilgi için Suzuki Yetkili Satıcıları ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.

Suzuki Otomobil Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
www.suzuki.com.tr
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