
AKCESORIA
GSR750/GSR750 ABS
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TURYSTYKA I KOMFORT:

WYRÓŻNIAJ SIĘ

1 OSŁONA WSKAŹNIKÓW
Niewielka i skuteczna osłona wskaźników, 
idealnie dopasowana do sportowych linii 
GSR750. Zwiększa ochronę przed wiatrem 
i warunkami pogodowymi nie tylko 
wysokich kierowców. Wymaga modyfikacji 
fabrycznej pokrywy reflektora.

Homologacja WVTA 
Nr ewid. 51800-08810-000
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OCHRONA I STYLIZACJA:

UŻYTECZNE I WARTOŚCIOWE  
DODATKI

2 OSŁONA PODSILNIKOWA
Wisienka na torcie! Polakierowana osłona 
podsilnikowa nadaje wyjątkowy, sportowy 
wygląd. I oczywiście łączy wysoką jakość 
z idealnym dopasowaniem.

Kolor czarny matowy 
Nr ewid. 990D0-08J70-YKV
Kolor biały 
Nr ewid. 990D0-08J70-YWW
Kolor niebieski 
Nr ewid. 990D0-08J70-YSF

3 SPOILER DOLNY
Krótka osłona spodu w kolorze czarnym, 
idealnie dopasowana do motocykla, 
uzupełniając sportowy wizerunek GSR. 
Nie nadaje się do montażu wraz z osłoną 
podsilnikową nr ewid. 990D0-08J70-YKV/-
YWW.

Kolor czarny z połyskiem 
Homologacja WVTA 
Nr ewid. 94400-08810-YVB
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4  OSŁONA SIEDZISKA 
POJEDYNCZEGO

Wzmacnia sportowy wizerunek  
i czyni twojego GSRa prawdziwym 
jednomiejscowcem.

Kolor czarny 
Nr ewid. 990D0-08JSC-YVB
Kolor biały 
Nr ewid. 990D0-08JSC-YWW

5 OSŁONA ŁAŃCUCHA
Aluminiowa, lakierowana proszkowo, 
z wygrawerowanym logo GSR750. 
Przeznaczona do motocykli z układem ABS  
i bez układu ABS. Nie nadaje się do montażu 
z fabryczną osłoną tylnego koła.

Nr ewid. 990D0-08J10-000

6 ZAŚLEPKA OTWORU RAMY
Wykończona w kolorze połyskliwej czerni  
i wykonana ze stopu aluminium,  
z wygrawerowanym logo GSR.

Nr ewid. 990D0-08JFP-000
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117  SAMOPRZYLEPNE PASKI 
OZDOBNE

Sportowe, czarne paski, które „przebiegają” 
przez cały motocykl. Kompletny zestaw.

Kolor czarny matowy 
Nr ewid. 990D0-08J03-PAD

OCHRONA I STYLIZACJA:

ŚMIAŁA STYLISTYKA  
TO WIĘKSZA EKSCYTACJA...
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8             ZESTAW GRAFICZNYCH 
NAKLEJEK OCHRONNYCH

Przeznaczony do GSR750 zestaw naklejek 
o wzorze imitującym włókno węglowe, 
podkreślających sportowy wygląd 
motocykla. Naklejki przeznaczone na 
spodnią część tyłu, pod siedzenie oraz pod 
zbiornik. W cel dopełnienia wykończenia  
w stylu włókna węglowego, można 
połączyć z naklejką ochronną na ramę,  
nr. ewid. 990D0-08J06-PAD.

Imitacja włókna węglowego  
z wykończeniem bez połysku 
Nr ewid. 990D0-08J02-PAD

9 NAKŁADKA NA STACYJKĘ
Imitująca wykonanie z włókna węglowego 
nakładka chroni oprawę wyłącznika 
zapłonu przed zarysowaniem i idealnie 
komponuje się z innymi akcesoriami  
w stylu włókna węglowego.

Imitacja włókna węglowego 
Nr ewid. 990D0-44G15-PAD

10             SAMOPRZYLEPNA 
NAKŁADKA NA ZBIORNIK 
PALIWA

Samoprzylepna nakładka na zbiornik paliwa 
stanowi jeden z elementów szerokiej oferty 
akcesoriów w stylu włókna węglowego. 
Nakładka opatrzona jest również logiem 
GSR750.

Imitacja włókna węglowego 
Nr ewid. 990D0-08J00-PAD

11             OSŁONA KORKA WLEWU 
PALIWA

Chroni korek wlewu paliwa przed 
zadrapaniem i dodaje motocyklowi klasy.

Imitacja włókna węglowego 
Nr ewid. 990D0-47H06-CRB
Czerń fortepianowa 
Nr ewid. 990D0-47H06-BLK

13             KOMPLET NAKLEJEK 
OCHRONNYCH NA RAMĘ

Komplet naklejek na obie strony motocykla, 
chroniących powierzchnie lakierowane ramy 
przed zarysowaniem butami. Podkreślają 
sportowy charakter i idealnie komponują się  
z samoprzylepnymi paskami ozdobnymi  
990D0-08J02-PAD oraz kompletem folii 
ochronnych na zbiornik paliwa  
990D0-08J01-CRB.

Imitacja włókna węglowego  
z wykończeniem bez połysku 
Nr ewid. 990D0-08J06-PAD

12             KOMPLET NAKLEJEK 
OCHRONNYCH NA PODNÓŻKI

Imitacja włókna węglowego 
Nr ewid. 990D0-08J05-PAD

OCHRONA I STYLIZACJA:

ŚMIAŁA STYLISTYKA  
TO WIĘKSZA EKSCYTACJA...
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14  KOMPLET BEZBARWNYCH 
NAKLEJEK OCHRONNYCH

Zestaw przezroczystych naklejek foliowych, 
chroniących powierzchnie lakierowane 
przedniej części motocykla przed żwirem, 
owadami lub zarysowaniem.

Komplet na przód 
Nr ewid. 990D0-08JFP-PAD

15  KOMPLET BEZBARWNYCH 
NAKLEJEK OCHRONNYCH

Wytrzymała i łatwa do zamocowania 
ochrona powierzchni lakierowanych. 
Zabezpiecza przed zarysowaniem butami 
lub bagażem, a także wieloma innymi 
uszkodzeniami. Nieodzowny element 
utrzymania wartości rynkowej motocykla.

Komplet na tył 
Nr ewid. 990D0-08JRP-PAD

16  KOMPLET NAKLEJEK 
OCHRONNYCH NA ZBIORNIK 
PALIWA

Zestaw 2 stylizowanych na włókno 
węglowe naklejek foliowych, chroniących 
zbiornik przez zarysowaniem. Dopasowane 
wyglądem do graficznych naklejek 
ochronnych 990D0-08J02-PAD.

Komplet na obie strony, 2 sztuki, 
imitacja włókna węglowego 
Nr ewid. 990D0-08J01-CRB

WIDZIEĆ I BYĆ WIDOCZNYM:

WZOROWY EKWIPUNEK
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 17  KOMPLET NAKLEJEK 
OCHRONNYCH NA ZBIORNIK 
PALIWA

Zestaw naklejek z bezbarwnej folii, niemal 
niewidocznych, łatwych do zamocowania.

Komplet na obie strony, 2 sztuki, 
bezbarwne 
Nr ewid. 990D0-08J01-PAD
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18  UCHWYT DO URZĄDZENIA 
NAWIGACYJNEGO

Przystosowany do większości 
motocyklowych urządzeń nawigacyjnych 
GARMIN® oraz TomTom®. W przypadku 
innych modeli, możliwość przystosowania 
uchwytu należy skonsultować  
z autoryzowanym przedstawicielem Suzuki.

Z mechanizmem szybkomocującym

Nr ewid. 990D0-08JNB-000
19 SAKWA TYLNA
Nowa, opracowana specjalnie dla modelu 
GSR750/ABS sakwa tylna, wykonana 
z trwałego materiału CORDURA®, o 
pojemności 15 litrów z możliwością 
powiększenia do 20 litrów, w zestawie 
z kompletem naklejek ochronnych 
na powierzchnie lakierowane. Torbę 
wewnętrzną należy zamawiać oddzielnie.

Nr ewid. 990D0-04190-000

TURYSTYKA I EKWIPUNEK:

PRAKTYCZNE DODATKI

TORBA WEWNĘTRZNA
Do sakwy tylnej 990D0-04190-000, chroni 
czawartość przed zamoknięciem.

Brak ilustracji  
Nr ewid. 990D0-04185-BAG

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu!
Dopuszczalne obciążenie sakwy wynosi 3 kg,  
a dopuszczalna prędkość jazdy z bagażem wynosi 130 km/h.
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important information for riding with luggage! 
Max. load is 3 kg per bag and max. speed 130 km/h.
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1  SAKWA MAGNETYCZNA NA 
ZBIORNIK PALIWA

Uniwersalna sakwa na zbiornik paliwa  
z mocnym mocowaniem magnetycznym, 
o pojemności 15 litrów z możliwością 
powiększenia do 22 litrów. Zawiera pasy do 
przenoszenia, pasy do zamocowania z tyłu, 
folię ochronną oraz zdejmowane boczne 
kieszenie wyposażone w pas biodrowy. 
Dołączony pokrowiec przeciwdeszczowy.

Duża 
Nr ewid. 990D0-04128-000

2  SAKWA MAGNETYCZNA NA 
ZBIORNIK PALIWA

Uniwersalna sakwa o pojemności 7 litrów, 
mocowana do zbiornika za pomocą silnych 
magnesów, z małym pokrowcem na telefon 
komórkowy na górze. Dołączony pokrowiec 
przeciwdeszczowy.

Mała 
Nr ewid. 990D0-04140-000

3  ŁADOWARKA DO AKUMULATORA 
MOTOCYKLOWEGO

Idealnie zadba o prawidłowy stan techniczny 
akumulatora. W pełni automatyczna ładowarka 
z funkcją diagnostyczną oraz zabezpieczeniem 
przed przeładowaniem. W zestawie przewód 
z pierścieniami umożliwiającymi trwałe 
zamocowanie do akumulatora motocykla lub 
skutera. 12 V, maks. 0,6 A.

Nr ewid. 99999-SMP2W-906

OPCJONALNY PRZEWÓD 
POŁĄCZENIOWY DO ŁADOWARKI
Przydatny w przypadku posiadania więcej niż 
jednego motocykla lub skutera.

Nr ewid. 990DO-OPTIM-CAB

4  APTECZKA PIERWSZEJ 
POMOCY

Obowiązkowa w niektórych krajach Europy.

Zestaw z kamizelką odblaskową 
Nr ewid. 990D0-FIRST-KIT
Zestaw bez kamizelki odblaskowej 
Nr ewid. 990D0-FIRST-AID

5  SPECJALNE NARZĘDZIE DO 
OBSŁUGI MOTOCYKLA

Do przedniej osi. 
19/24 mm 
Nr ewid. 990D0-TOOL1-924

6 PODKŁADKA POD NÓŻKĘ
Doskonała stateczność motocykla na 
miękkim lub nierównym podłożu!

Nr ewid. 990F0-23M50-001

CO JESZCZE?

PRAKTYCZNE  
I NIEZBĘDNE…

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu!
Dopuszczalne obciążenie sakwy wynosi 3 kg,  
a dopuszczalna prędkość jazdy z bagażem wynosi 130 km/h.
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7 STOJAK SERWISOWY
Pod tylne koło, z kompletem rolek.

Nr ewid. 990D0-STAND-015

KOMPLET ZAPASOWYCH 
ROLEK POD TYLNY WAHACZ

Nr ewid. 990D0-STAND-SET

8 NAKLEJKA NA KOŁO
Czarno-biała naklejka z logo „GSR750”, 
łatwa do zamocowania na obręczy koła. 
Zestaw przeznaczony na jedno koło. Można 
stosować w połączeniu z kolorowymi 
naklejkami na koło.

Komplet naklejek na jedno koło.

Nr ewid. 990D0-08JRW-PAD

9  NAKLEJKA NA OBRĘCZ 
KOŁA

Naklejka na jedno koło.

Dostępne kolory:
Niebieski  – BLU
Czerwony  – RD1
Fioletowy  – PUR1
Żółty  – YEL
Pomarańczowy  – ORA
Srebrny  – SLV
Biały  – WHT
Bordowy  – RD2
Nr ewid. 990D0-WHEEL-kolor

10  PLANDEKA NA MOTOCYKL 
NIEBIESKA

Nieprzemakalna plandeka z elastycznym 
obrzeżem, chroniąca motocykl przed 
zanieczyszczeniem spowodowanym 
opadami atmosferycznymi oraz kurzem  
i brudem.

Duża 
Nr ewid. 990D0-COVER-00L

11  PLANDEKA NA MOTOCYKL 
CZARNA

Nieprzemakalna plandeka wykonana z 
bardzo wytrzymałego poliestru, z otworami 
wentylacyjnymi umożliwiającymi przepływ 
powietrza. Miękkie wyłożenie dodatkowo 
chroni motocykl. Podwójne szwy, centralny 
ściągacz, duże przelotki zapewniające 
możliwość zabezpieczenia dostępu, dolny 
fragment odporny na wysokie temperatury.

Nr ewid. 990D0-RCGSX-00L

12 KOSZULKA GSR750
Bawełna

Rozmiary: M – XXL 
Nr ewid. 990F0-GSRT1-rozmiar

13 BRELOK SUZUKI
„Way of Life”

Nr ewid. 990F0-WAYOL-KEY

14 BRELOK GUMOWY GSR750

Nr ewid. 990F0-GSR75-KEY
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7  KiDNeY BeLt
<  Outer shell and lining made out of  

 textile fabric (100% polyester)
<  Windproof and breathable 
<  Back section reinforced and 

stabilising 
<  With wide velcro fastening 

and stretch panels for a 
customised fit

Available sizes:
s (70–80 cm), M (80–90 cm), L (90–100 cm), 
XL (100–110 cm), XXL (110–120 cm)

Black
P/N 990F0-sBeLt-size
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55

1 OCHRANIACZ PLECÓW
 Certyfikat CE (EN1621-2) 
  Elastyczny pas nerkowy, gwarantujący 
optymalne dopasowanie i kompaktową 
ochronę dolnej części pleców
  Paski o regulowanej długości
  Pasuje do tekstylnego i skórzanego 
ubrania motocyklowego, nie wymaga 
kurtki z kieszenią na ochraniacz

Dostępne rozmiary: L – XL 
L – na wzrost 165 do 175 cm 
Nr ewid. 990F0-PROTC-00L
XL – na wzrost 175 do 185 cm 
Nr ewid. 990F0-PROTC-0XL

2 GOLF
 Lorica® 
 Ciepły, miękki i oddychający 
 Zakrywa szyję i ramiona 
 Podwójna warstwa chroniąca szyję.

Rozmiar uniwersalny 
Kolor czarny 
Nr ewid. 990F0-SNECK-000

3  KURTKA TEKSTYLNA DO TURYSTYKI 
MOTOCYKLOWEJ

  Zewnętrzna warstwa z materiału AIRDURA® 500D, wzmocnienia 
w okolicach ramion i łokci z materiału DYNAX
 Podwójne, bezpieczne przeszycia
  Ochraniacze ramion i łokci z certyfikatem CE (EN1621-1), 
ochraniacze łokci regulowane
  Ochraniacz pleców z certyfikatem CE (EN1621-2, poziom 2)
  Wysokiej klasy membrana Z-Liner – nieprzemakalna, chroniąca 
przed wiatrem i oddychająca
 System wentylacji z przodu i z tyłu
 Wyjmowana wkładka TAFFETA – lekka i ciepła
 Dodatki odblaskowe 3M SCOTCHLITE™
  Kołnierz oraz zakończenia rękawów wykonane z neoprenu, 
wygodne i miękkie
 W zestawie golf 990F0-SNECK-000
  Wewnętrzna strona rękawów wykonana z elastycznego, wysoce 
rozciągliwego materiału
  Regulacja długości, obwodu w pasie oraz górnej i dolnej części 
rękawów
  Długi i krótki zamek błyskawiczny (umożliwiające połączenie 
kurtki ze spodniami Suzuki do turystyki motocyklowej oraz 
spodniami wielu innych producentów)

Dostępne rozmiary: XS – 4XL 
Kolor czarno-szary 
Nr ewid. 990F0-STEX1-rozmiar

4  SPODNIE TEKSTYLNE DO TURYSTYKI 
MOTOCYKLOWEJ

  Zewnętrzna warstwa z materiału AIRDURA® 500D, wzmocnienia 
w okolicach kolan z materiału DYNAX
  Podwójne, bezpieczne przeszycia
  Ochraniacze kolan z certyfikatem CE (EN1621-1), regulowane
  Wysokiej klasy membrana Z-Liner – nieprzemakalna, chroniąca 
przed wiatrem i oddychająca
  System wentylacji z przodu
  Wyjmowana wkładka TAFFETA – lekka i ciepła
  Dodatki odblaskowe 3M SCOTCHLITE™
  Spód z materiału antypoślizgowego
  Wysoce rozciągliwy materiał w okolicach kolan i krzyża
  Regulacja w pasie
  Antypoślizgowe i regulowane zakończenia nogawek
  Długi i krótki zamek błyskawiczny (umożliwiające połączenie 
spodni z kurtką Suzuki do turystyki motocyklowej oraz kurtkami 
wielu innych producentów)

Dostępne rozmiary: XS – 4XL 
Kolor czarny 
Nr ewid. 990F0-STEX4-rozmiar

FUNKCJONALNOŚĆ I SZYK:

ORYGINALNA ODZIEŻ 
MOTOCYKLOWA SUZUKI
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7  KiDNeY BeLt
<  Outer shell and lining made out of  

 textile fabric (100% polyester)
<  Windproof and breathable 
<  Back section reinforced and 

stabilising 
<  With wide velcro fastening 

and stretch panels for a 
customised fit

Available sizes:
s (70–80 cm), M (80–90 cm), L (90–100 cm), 
XL (100–110 cm), XXL (110–120 cm)

Black
P/N 990F0-sBeLt-size
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55 5 KURTKA TEKSTYLNA ENDURO
  Zewnętrzna warstwa z materiału AIRDURA® 500D, 
wzmocnienia w okolicach ramion i łokci z materiału DYNAX
  Podwójne, bezpieczne przeszycia
  Ochraniacze ramion i łokci z certyfikatem CE (EN1621-1), 
ochraniacze łokci regulowane
  Ochraniacz pleców z certyfikatem CE (EN1621-2, poziom 2)
  Odpinana kurtka wewnętrzna z wysokiej klasy membraną 
Z-Liner – nieprzemakalna, chroniąca przed wiatrem  
i oddychająca
  5 dużych, zapinanych na suwak otworów wentylacyjnych  
w rękawach, z przodu i z tyłu
  Paski odblaskowe 3M SCOTCHLITE™
  Kołnierz i mankiety wykonane z neoprenu, wygodne  
i miękkie
  Regulacja długości, obwodu w pasie oraz górnej i dolnej 
części rękawów
  Zapięcie w kroku chroni przed podwijaniem kurtki do góry
  Długi i krótki zamek błyskawiczny (umożliwiające połączenie 
kurtki ze spodniami Suzuki do turystyki motocyklowej oraz 
spodniami wielu innych producentów)

Dostępne rozmiary: XS – 4XL 
Kolor czarno-szary 
Nr ewid. 990F0-XTEX1-rozmiar

6 SPODNIE TEKSTYLNE ENDURO
  Zewnętrzna warstwa z materiału AIRDURA® 500D, 
wzmocnienia w okolicach kolan z materiału DYNAX
  Podwójne, bezpieczne przeszycia
  Regulowane ochraniacze kolan z certyfikatem CE (EN1621-1)
  Odpinane spodnie wewnętrzne z wysokiej klasy membraną 
Z-Liner – nieprzemakalne, chroniące przed wiatrem  
i oddychające
  2 duże, zapinane na suwak otwory wentylacyjne w górnej 
części nogawek
  Regulowane dolne odcinki nogawek, umożliwiające idealne 
dopasowanie ochraniaczy kolan
  4 zewnętrzne kieszenie, z suwakami
  Paski odblaskowe 3M SCOTCHLITE™
  Odporne na wysoką temperaturę wewnętrzne zakończenia 
nogawek (skórzane)
  Wysoce rozciągliwy materiał w okolicach kolan i krzyża
  Regulacja w pasie
  Długi i krótki zamek błyskawiczny (umożliwiające połączenie 
spodni z kurtką Suzuki do turystyki motocyklowej oraz 
kurtkami wielu innych producentów)

Dostępne rozmiary: XS – 4XL 
Kolor czarno-szary 
Nr ewid. 990F0-XTEX2-rozmiar

 PAS NERKOWY
  Materiał zewnętrzny i podszewka  
z tkaniny (100% poliester)
  Przeciwwiatrowy i oddychający
  Wzmocniona i stabilizująca część 
tylna
  Szerokie zapięcie na rzepy  
i elastyczne elementy umożliwiają 
indywidualne dopasowanie

Dostępne rozmiary:  
S (70 – 80 cm), M (80 – 90 cm),  
L (90 – 100 cm), XL (100 – 110 cm), 
XXL (110 – 120 cm) 
Kolor czarny 
Nr ewid. 990F0-SBELT-rozmiar

8 RĘKAWICE WYŚCIGOWE
  Materiał zewnętrzny: skóra koźlęca – 
wytrzymała i miękka
  Podszewka: KEVLAR® i poliester
  Ochraniacze, wypełnienia, poduszki 
żelowe
  Elementy wentylacyjne
  Regulowane strefy nadgarstków  
i mankietów z zapięciami na rzepy
  Welurowe wstawki (dłonie i końce 
palców)
  Ergonomiczny profil palców

Dostępne rozmiary: XS – XXL 
Nr ewid. 990F0-GLO40-rozmiar

9 RĘKAWICE TURYSTYCZNE
  Materiał zewnętrzny: AIRDURA® 500D 
i skóra koźlęca
  Podszewka: KEVLAR® i poliester
  Membrana Z-Liner – nieprzemakalna, 
chroniąca przed wiatrem  
i oddychająca
  Wyściółka ochronna
  Regulowane strefy nadgarstków  
i mankietów z zapięciami na rzepy

Dostępne rozmiary: XS – XXL 
Kolor czarny 
Nr ewid. 990F0-STEX6-rozmiar
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ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE SUZUKI
Swą wyjątkowość motocykl Suzuki zawdzięcza temu, że wszystkie jego części  
i podzespoły są idealnie dopasowane do siebie. W procesie produkcyjnym oryginalnych 
części zamiennych Suzuki najwyższym priorytetem jest bezkompromisowa jakość. 
Dobór odpowiednich materiałów, ścisłe przestrzeganie określonych norm oraz 
odpowiedni proces produkcyjny gwarantują osiągnięcie maksymalnej wytrzymałości 
przy możliwie najmniejszej masie.
Koszt i wysoka jakość idą w parze.
Zadbaj o to, aby Twój motocykl Suzuki pozostał autentycznym Suzuki.

ZAMÓW DLA SIEBIE KATALOG!

Pragniesz idealnie dopasowanego 
wyposażenia, nie tylko dla swojego 
motocykla, ale również dla siebie? 
Nic prostszego: wystarczy zamówić 
specjalny katalog towarów „Moda 
i nie tylko” u autoryzowanego 
przedstawiciela Suzuki.

Akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie do pojazdów Suzuki i podlegają 
takim samym wymogom jakościowym, jak pojazdy tej marki. Prosimy pamiętać, że jedynie 
oryginalne akcesoria poddane zostały odpowiednim testom i dopuszczone przez Suzuki. 
Wymagania, jakie muszą one spełniać, wyszczególnione są stosownych podręcznikach. 
Zainstalowanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych warunkach 
negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i 
w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy. Firma Suzuki nie ponosi 
odpowiedzialności za straty spowodowane korzystaniem z akcesoriów, które nie są jej 
oryginalnymi produktami. Rozprowadzane na naszym rynku produkty muszą spełniać 
wymogi wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i wzorniczych bez 
uprzedniej informacji. W celu zapoznania się z aktualnym cennikiem akcesoriów prosimy 
zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela Suzuki.

Informacje o pozostałych oryginalnych 
akcesoriach i dodatkach znaleźć 
można pod adresem: www.suzuki.pl

Autoryzowany przedstawiciel Suzuki: Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa
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