AKCESORIA
V-Strom 650 ABS
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TURYSTYKA I KOMFORT:

WIATR Z TYŁU? WIATR Z PRZODU?
TO TYLKO BRYZA!
1

1

REGULOWANA SZYBA
TURYSTYCZNA VARIO

Osłona czołowa z 7-stopniową regulacją
ogranicza opór powietrza, zwiększając
komfort jazdy nawet wysokich kierowców.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Bezbarwne szkło akrylowe, znak DOT,
Homologacja WVTA
Nr ewid. 990D0-11J50-CLE
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STYL I KOMFORT:

ZNAKOMITE SAMOPOCZUCIE
ZNAKOMITY WYGLĄD
2 RUROWA OSŁONA SILNIKA
Stylowa osłona rurowa doskonale
podkreśla niepowtarzalny turystyczny
charakter.

2

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Matowe wykończenie z tytanowosrebrzystym pokryciem proszkowym
Nr ewid. 990D0-11J00-030

3 OSŁONA PODSILNIKOWA
Stylowy element osłonowy, który nadaje
motocyklowi niepowtarzalny wygląd.

3

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Wytłoczka z tworzywa,
Homologacja WVTA
Nr ewid. 94400-11820-291
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4 OSŁONY DŁONI
Chroniąc dłonie przed wiatrem,
niekorzystnymi warunkami pogodowymi
i uderzeniami gałęzi, są jednym
z najniezbędniejszych akcesoriów do
V-Stroma. Łatwe do zamontowania.

4

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

PODGRZEWACZE
MANETEK

Nie ma złej pogody, gdy wyposażysz się
w najlepszy sprzęt. Bez względu na to,
jak jest zimno, podgrzewacze manetek
zapewnią odpowiednią ciepłotę
palcom podczas jazdy. Można wybierać
spośród pięciu zakresów intensywności
podgrzewania.

Nr ewid. 45100-11J60-KCJ

5

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

6

Nr ewid. 45100-11J50-KCJ

10

10 OSŁONA ŁAŃCUCHA
Elegancka osłona wykonana ze stopu
aluminium służy nie tylko ochronie,
ale również jest wpadającym w oko
atrakcyjnym dodatkiem.

Nr ewid. 57100-27831-000
6 PODNÓŻEK CENTRALNY
Zapewnia idealne i bezpieczne
podparcie dla motocykla.

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

Czarna,
aluminium lakierowane proszkowo,
z wygrawerowanym logo V-Strom
Nr ewid. 990D0-11J10-ALU

Czarny, lakierowany proszkowo,
Homologacja WVTA
Nr ewid. 42100-06860-000

SAMOPRZYLEPNA
NAKŁADKA NA ZBIORNIK
PALIWA

9
9 OBNIŻONE SIEDZISKO
Wysokość obniżona o ~20 mm. Z logo
V-Strom. Łatwe do wstawienia w miejsce
standardowego siedziska.

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

7

8

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

Nr ewid. 57300-27830-291
5

8 PODWYŻSZONE SIEDZISKO
Podwyższone o 20 mm w stosunku do
standardowego siedziska – bardzo wygodne
rozwiązanie dla wyższych kierowców. Z logo
V-Strom. Łatwe do wstawienia w miejsce
standardowego siedziska.

7

Ostre krawędzie mogą uszkodzić
powierzchnię – stylizowana na włókno
węglowe nakładka z logo V-Strom
pozwoli uniknąć zadrapań zbiornika.
Samoprzylepna, łatwa do zamocowania.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Nr ewid. 990D0-11JTP-000
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TURYSTYKA I BAGAŻ:

PRZESTRONNE
OPAKOWANIE

11
11

KUFER CENTRALNY „TOURING”,
42 LITRY

Kufer centralny ze wszystkimi niezbędnymi
elementami do zamontowania na motocyklu.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Nr ewid. 990D0-DLHUB-TOP

6
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KUFRY BOCZNE „TOURING”,
30/40 LITRÓW

Komplet kufrów bocznych (na prawą i lewą
stronę) ze wszystkimi niezbędnymi elementami
do zamontowania na motocyklu.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

13
13 KOMPLET KUFRÓW „TOURING”
Kompletny zestaw kufrów (centralny i oba
boczne) ze wszystkimi niezbędnymi elementami
do zamontowania na motocyklu.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Nr ewid. 990D0-DLHUB-TOT

Nr ewid. 990D0-DLHBS-IDE

Zestawienie poszczególnych elementów do montażu kufrów na ostatniej stronie.
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14

TORBY WEWNĘTRZNE „TOURING”
Z TKANINY

14

Torby wewnętrzne dodatkowo chronią cenne rzeczy
i ułatwiają przenoszenie bagażu po dotarciu do celu
podróży.
Nylonowa, kolor czarny
Do kufra centralnego „Touring”, 42 litry
Nr ewid. 990D0-TC42I-000
Do kufrów bocznych „Touring”, 30/40 litrów
Komplet 2 szt. (lewa i prawa strona)
Nr ewid. 990D0-SC00I-000

OPARCIE DO KUFRA CENTRALNEGO
„TOURING”
Zwiększa wygodę podróżowania na tylnym miejscu.
Ilustracja po prawej przedstawia zamontowane oparcie.
Nr ewid. 990D0-TC420-005

15 ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCE
Opcjonalne
śruby z blokadą antykradzieżową zabezpieczają
O
przed nieuprawnionym zdemontowaniem kufrów bocznych.
d
W komplecie 2 śruby antykradzieżowe z kluczykami. Łatwy
2
do zamontowania i wysoce zalecany element dodatkowego
h
wyposażenia.
V
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
P
Nr ewid. 990D0-11J00-071

15

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu!
Dopuszczalne obciążenie kufra centralnego oraz kufrów bocznych wynosi 3 kg,
a dopuszczalna prędkość jazdy z kufrem lub kuframi wynosi 130 km/h.
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TURYSTYKA
I BAGAŻ:
tourinG and
luGGaGe:

WYSTARCZY
JuSt Stow away.
ZAPAKOWAĆ

16
16

KUFER CENTRALNY „ALU-PRO”,
38 LITRÓW

Aluminiowy kufer centralny ze wszystkimi
niezbędnymi elementami do zamontowania na
motocyklu.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Nr ewid. 990D0-DLALU-TOP

8
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TORBA WEWNĘTRZNA „ALU-PRO”
Wyjmowane torby wewnętrzne, idealnie
dopasowane do kufrów „ALU-PRO”. W komplecie
pas naramienny, ułatwiający przenoszenie.
Brak ilustracji
Nylonowa, kolor czarny
Do kufra centralnego „Alu-Pro”, 38 litrów
Nr ewid. 990D0-ALTCi-038
Do kufra bocznego „Alu-Pro”, 45 litrów
Nr ewid. 990D0-ALSCI-045
Do kufra bocznego „Alu-Pro”, 37 litrów
Nr ewid. 990D0-ALSCI-037

OPARCIE DO KUFRA CENTRALNEGO
„ALU-PRO”
Oparcie mocowane do kufra centralnego
zdecydowanie zwiększa wygodę podróżowania
osoby towarzyszącej.
Brak ilustracji
Nr ewid. 990D0-ALTCO-005
19 NAKLEJKA „SUZUKI”
Zestaw naklejek na kufer centralny i kufry
boczne „Alu-Pro”.

19

Materiał EVOTEC, kolor srebrny
Nr ewid. 990D0-ALSTK-000

17
17

KUFRY BOCZNE „ALU-PRO”,
37/45 LITRÓW

Komplet aluminiowych kufrów bocznych
(na prawą i lewą stronę) ze wszystkimi
niezbędnymi elementami do zamontowania
na motocyklu.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

18
18 KOMPLET KUFRÓW „ALU-PRO”
Kompletny zestaw kufrów aluminiowych
(centralny i oba boczne) ze wszystkimi
niezbędnymi elementami do zamontowania na
motocyklu.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

20 ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCE
Szczegółowe informacje podane są na
stronie 7.

20

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Nr ewid. 990D0-11J00-071

Nr ewid. 990D0-DLALU-TOT

Nr ewid. 990D0-DLALS-IDE

Prosimy zapoznać się z zestawieniem na
ostatniej stronie katalogu.
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Widoczne na ilustracjach srebrne naklejki Suzuki nie są elementami
zestawów. Wymagają osobnego zamówienia.

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu!
Dopuszczalne obciążenie kufra centralnego oraz kufrów
bocznych wynosi 3 kg, a dopuszczalna prędkość jazdy
z kufrem lub kuframi wynosi 130 km/h.

9
12-03-28 22:15

10
6924_Access_VStrom_L2_RZ 10

12-03-28 22:15

TURYSTYKA I EKWIPUNEK:

PRAKTYCZNE DODATKI
22

21

22

UNIWERSALNY 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.

PRZEDŁUŻENIE RAMIENIA
LUSTERKA

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012

Wyżsi kierowcy z pewnością docenią
podwyższone (+30 mm) ustawienie
lusterek. Komplet 2 szt.

Nr ewid. 990D0-17HNB-000

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
Nr ewid. 990D0-11JME-000

23

21

23 GNIAZDO ELEKTRYCZNE
Pozwala podłączyć zabrane ze sobą
wyposażenie elektryczne, urządzenie
nawigacyjne lub ładowarkę telefonu
komórkowego. Gniazdo wyposażone we
wszystkie niezbędne elementy mocujące
i przewody umożliwiające podłączenie do
akumulatora.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
12 V, maks. 30 W
Nr ewid. 38800-09810-000

11
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CO JESZCZE?

PRAKTYCZNE
I NIEZBĘDNE…
1

SAKWA MAGNETYCZNA NA
ZBIORNIK PALIWA

Uniwersalna sakwa na zbiornik paliwa
z mocnym mocowaniem magnetycznym,
o pojemności 14 litrów z możliwością
powiększenia do 19 litrów. W zestawie
nieprzemakalna torba wewnętrzna oraz
pasy do przenoszenia.
Średnia
Nr ewid. 990D0-04170-000

2

3

1
2

SAKWA MAGNETYCZNA NA
ZBIORNIK PALIWA

3

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.

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

Duża
Nr ewid. 990D0-04128-000

Mała
Nr ewid. 990D0-04140-000

12
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4

ŁADOWARKA DO
AKUMULATORA
MOTOCYKLOWEGO

4

7

STOJAK SERWISOWY

7

Pod tylne koło, z kompletem rolek
Nr ewid. 990D0-STAND-015

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.

KOMPLET ZAPASOWYCH
ROLEK POD TYLNY
WAHACZ
Nr ewid. 990D0-STAND-SET

Nr ewid. 99999-SMP2W- 906

OPCJONALNY PRZEWÓD
POŁĄCZENIOWY DO ŁADOWARKI
Przydatny do drugiego motocykla bądź skutera
Suzuki.
Brak ilustracji

5

Nr ewid. 990DO-OPTIM-CAB
5

8

PLANDEKA NA
MOTOCYKL

8

Wytrzymała i odporna na warunki
atmosferyczne wykonana
z oddychającego materiału,
chroniąca zaparkowany motocykl
przed deszczem, kurzem
i zabrudzeniem przez ptaki.

MODUŁ ALARMU

Chroni motocykl przed intruzami.
W skład instalacji alarmowej wchodzi
atestowany immobilizer. Kompaktowy
układ ma własne podtrzymywanie zasilania
i nie ma możliwości jego wyłączenia
nawet po odcięciu głównego zasilania. Do
zamontowania wyłącznie za pomocą wiązki
elektrycznej dostarczanej wraz z dwoma
nadajnikami zdalnego sterowania.

Materiał zewnętrzny odporny
na promienie UV, wewnątrz
wyściółka filcowa
Nr ewid. 990D0-COVER-0XL

Nr ewid. 990D0-ALARM-000
Wiązka elektryczna do instalacji alarmowej w
nowym modelu V-Strom.
Nr ewid. 990D0-11J00-ALM
6

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

6

9

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-0XL
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OCHRONA I STYL:

BEZPIECZEŃSTWO
Z KLASĄ

1

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)

11

Dostępne rozmiary: XS – 4XL
Kolor czarno-szary
Nr ewid. 990F0-XTEX1-rozmiar
1

10
1

KOSZULKA V-STROM

100% bawełny czesanej, podwójne
przeszycia przy kołnierzyku i w pasie
w modnym kolorze antracytowym.
Dostępne rozmiary: S – XXL
Nr ewid. 990F0-DLTS1-rozmiar

14
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SPODNIE TEKSTYLNE ENDURO

12

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
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3

OCHRANIACZ PLECÓW

13

Ochraniacz pleców z certyfikatem 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
4

SPODNIE TEKSTYLNE ENDURO

14

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)
Kolor czarno
Nr ewid. 990F0-SBELT-rozmiar

4

RĘKAWICE TURYSTYCZNE

15

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

15
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ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE SUZUKI

ZAMÓW DLA SIEBIE KATALOG!

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.

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.

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.

Fashion
& More
2011

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA DO PRZEWOŻENIA BAGAŻU
Kufer

Stelaż

Zestaw montażowy

Komplet kluczyków

Kufer centralny „Touring” 42 litry
990D0-DLHUB-TOP

990D0-TC420-YUS

990D0-11J00-060

990D0-11J00-061

990D0-HBLOK-002

Kufry boczne „Touring” 30/40 litrów
990D0-DLHBS-IDE

990D0-SC000-YUS

990D0-11J00-065
990D0-11J00-060

990D0-11J00-066

990D0-HBLOK-006

Komplet kufrów „Touring”
990D0-DLHUB-TOT

990D0-TC420-YUS
990D0-SC000-YUS

990D0-11J00-060
990D0-11J00-065

990D0-11J00-061
990D0-11J00-066

990D0-HBLOK-008

Kufer centralny „Alu-Pro” 38 litrów
990D0-DLALU-TOP

990D0-ALTCE-038

990D0-11J00-060

990D0-11J00-062

990D0-ALLOK-0A2

Kufry boczne „Alu-Pro” 37/45 litrów
990D0-DLALS-IDE

990D0-ALSCE-000

990D0-11J00-065
990D0-11J00-060

990D0-11J00-067

990D0-ALLOK-0A4

Komplet kufrów „Alu-Pro”
990D0-DLALU-TOT

990D0-ALTCE-038
990D0-ALSCE-000

990D0-11J00-060
990D0-11J00-065

990D0-11J00-062
990D0-11J00-067

990D0-ALLOK-0A6

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.

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu!
Dopuszczalne obciążenie kufra centralnego oraz kufrów
bocznych wynosi 3 kg, a dopuszczalna prędkość jazdy
z kufrem lub kuframi wynosi 130 km/h.

Autoryzowany przedstawiciel Suzuki:

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

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