AKCESORIA
V-Strom 650 ABS
V-Strom 650XT ABS

TURYSTYKA I KOMFORT:

STAWIĆ CZOŁA WIATROWI.

1

1 | SZYBA TURYSTYCZNA VARIO

Spojler z 7-stopniową regulacją ogranicza napór powietrza, zwiększając komfort jazdy nawet wysokich
kierowców.
Bezbarwna, szkło akrylowe, homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11J50-CLE

2

3

TURYSTYKA I OCHRONA:

3 | RUROWA OSŁONA SILNIKA

5

Stylowa osłona rurowa doskonale
podkreśla niepowtarzalny, turystyczny
charakter motocykla.

OCHROŃ TO,
CO LUBISZ.

Lakierowana proszkowo, metaliczny
mat, tytanowo-srebrzysta
Homologacja WVTA

5 | ALUMINIOWA OSŁONA ŁAŃCUCHA2

Ta opcjonalna osłona łańcucha, wykonana
z aluminium, z wygrawerowanym logo V-Strom
podkreśla ducha przygody drzemiącego
w Twoim V-Strom 650.
Czarna, lakierowane proszkowo aluminium,
z logo V-Strom frezowanym metodą CNC

V-Strom 650 ABS, from model year 2012
V-Strom 650XT ABS, from model year 2015

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

990D0-11J00-031

990D0-11J10-ALU

Lakierowana proszkowo, czarny mat
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, from model year 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11J00-032

3

6

6 | OSŁONA SILNIKA

Stylowa osłona, nadająca Twojemu motocyklowi
wyjątkowy wygląd.
Czarna, ziarnista powierzchnia
z aluminiowymi wstawkami V-Strom
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
94400-11820-291

2
2 | DIODOWE KIERUNKOWSKAZY1

Nowoczesne kierunkowskazy z diodami LED.
W komplecie dwa przednie i dwa tylne
kierunkowskazy, wraz z przekaźnikiem
i oddzielnym wspornikiem.
Każdy kierunkowskaz wyposażony jest
w 8 jasnych diod LED o mocy łącznej 1,2 W.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
Informacja o numerze katalogowym
w przygotowaniu

4

4

4 | REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE W TECHNOLOGII LED2
Reflektory zostały opracowane przez Suzuki
i PIAA z wykorzystaniem technologii diodowej
w celu zapewnienia jak najlepszego
oświetlenia drogi. W komplecie zestaw
instalacyjny do montażu na akcesoryjnym
wsporniku. Każdy reflektor wyposażony jest
w dwa elementy LED o mocy łącznej 8 W
i światłości 3600 cd. Komplet zawiera włącznik
i wiązkę elektryczną. Montaż wymaga
zastosowania akcesoryjnego wspornika.
Komplet 2 szt.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
99000-990D2-203

1
2

Akcesorium w opracowaniu.
Tylko na kraje Europy.

5

15 | PODNÓŻEK CENTRALNY

9 | UNIWERSALNY UCHWYT DO URZĄDZENIA
NAWIGACYJNEGO

TURYSTYKA I KOMFORT:

STREFA KOMFORTU.

Żelowe wypełnienie siedziska tłumi
drgania i uderzenia, poprawiając komfort
jazdy zwłaszcza podczas długich
podróży.

Chroniąc dłonie przed wiatrem, niekorzystnymi
warunkami pogodowymi i uderzeniami gałęzi,
są jednym z najniezbędniejszych akcesoriów
do Twojego V-Stroma.
Łatwe w montażu.

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

990D0-17HNB-000

990A0-62000-000

42100-06861-000

990D0-11J20-000

9
10

12

15

12V, max. 30W

13

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
38800-09811-000

8

6

Nie ma złej pogody, gdy wyposażysz
swojego V-Stroma w najlepsze akcesoria
Dzięki pięciostopniowej regulacji, manetki
sprawią, że Twoje dłonie pozostaną ciepłe
bez względu na długość pokonywanej trasy.
Maks. pobór mocy - 17,2 W

16

13 | PODWYŻSZONE SIEDZISKO

Podwyższone o ok. 20 mm w stosunku do standardowego siedziska
– bardzo wygodne rozwiązanie dla
wyższych kierowców. Z logo
V-Strom.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

11

Czarne
45100-11J60-KCJ

11 | PRZEDŁUŻENIA RAMION LUSTEREK

Czarno-szare
45100-11J60-A28

Wyżsi kierowcy z pewnością
docenią możliwość montowania
lusterek w pozycji wyższej
o 51 mm i z regulacją boczną
w zakresie 40 mm.

8 | PODGRZEWANE MANETKI

Aluminium/stal nierdzewna
Homologacja WVTA

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
57300-27831-291

Lakierowany proszkowo, czarny mat
Homologacja WVTA

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

Zabierz ze sobą potrzebne urządzenia
elektryczne, podłącz przenośny system
nawigacji lub naładuj swój telefon
komórkowy. Gniazdo wyposażone jest
w wiązkę elektryczną oraz elementy
mocujące, umożliwiające podłączenie
do akumulatora.

7 | OSŁONY DŁONI

Zapewnia większą stabilność podczas
parkowania na miękkim lub nierównym
podłożu. Wykluczony montaż z podnóżkiem
centralnym (42100-06861-000).

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

10 | GNIAZDO ELEKTRYCZNE

7

Zapewnia stabilne i bezpieczne podparcie
dla Twojego V-Stroma 650. Ułatwia dostęp
do motocykla podczas standardowych
czynności obsługowych.

12 | ŻELOWE SIEDZISKO

Przystosowany do większości motocyklowych urządzeń tego typu. W celu
uzyskania szczegółowych informacji
należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Suzuki.

16 | POSZERZONA PODSTAWA NA PODNÓŻKA
BOCZNEGO1

Komplet 2 szt.,
homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11JME-010

14
14 | OBNIŻONE SIEDZISKO

Wysokość siedziska obniżona o ok. 20
mm. Z logo V-Strom.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

Czarne
45100-11J50-KCJ

57100-27832-000

Czarno-szare
45100-11J50-A28

1

Tylko na kraje Europy.

7

STYL I OCHRONA:

RAJ DLA TYCH, KTÓRZY
CENIĄ WŁASNY STYL.

19 | BEZBARWNA FOLIA OCHRONNA NA ZBIORNIK
PALIWA

22 | NAKLEJKI “SUZUKI” NA PRZEDNI WIDELEC

19

Czarna, ziarnista folia z logo Suzuki.

Przezroczysta folia antyodpryskowa
z logo Suzuki. Prawie niewidoczna.
Zabezpiecza zbiornik paliwa przed
zarysowaniami w okolicy kolan.

22+23

Komplet 2 szt.
990D0-11J05-PAD

Komplet 2 szt.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11J03-PAD

25
10

23 | NAKLEJKI NA OBRĘCZ KOŁA

Spersonalizuj wygląd motocykla za pomocą
czerwono-czarnych naklejek ozdobnych na koła,
z logo V-Strom.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

17

18
17 | SAMOPRZYLEPNA NAKŁADKA NA ZBIORNIK
PALIWA - IMITACJA WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Wykonana z żywicy, z logo V-Strom,
zabezpiecza zbiornik paliwa przed
zarysowaniami.

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11JTP-000

18 | SAMOPRZYLEPNA NAKŁADKA NA ZBIORNIK
PALIWA - CZARNA

Wykonana z czarnej, ziarnistej,
antyodpryskowej folii ochronnej. Zabezpiecza
zbiornik paliwa przed zarysowaniami.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11JTP-001

8

Komplet na przednie koło
990D0-31JF6-PAD
Komplet na tylne koło
990D0-31JR6-PAD

20 | BEZBARWNA FOLIA OCHRONNA NA ZBIORNIK
PALIWA
Przezroczysta folia antyodpryskowa
z motywem graficznym. Zabezpiecza
zbiornik paliwa przed zarysowaniami
w okolicy kolan.

21

Komplet 2 szt.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
Wzór czerwony
990D0-11JA3-PAD
Wzór czarny
990D0-11JB3-PAD

20

21 | NAKLEJKA OCHRONNA KORKA WLEWU PALIWA

Wykonana z czarnej, ziarnistej folii antyodpryskowej. Wykluczony montaż z mocowaniem
pierścieniowym sakwy (990D0-04105-000).

24 | NAKLEJKI OCHRONNE NA RAMĘ

Czarna, ziarnista folia antyodpryskowa, zabezpiecza przed zarysowaniem butami.

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

Komplet 2 szt.

990D0-04K04-PAD

V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
990D0-11JFP-BLK

24

25 | KOMPLET NAKLEJEK OZDOBNYCH

Naklejki do indywidualnej stylizacji Twojego
V-Stroma 650.
Komplet 6 szt.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
Wzór czerwony
990D0-11JA4-PAD
Wzór czarny
990D0-11JB4-PAD

9

TURYSTYKA I BAGAŻ:

30

ZAŁADUJ JESZCZE WIĘCEJ.

30 | SZYBKA BLOKADA ANTYKRADZIEŻOWA

Opcjonalne śruby zabezpieczające przed
zdemontowaniem odłączalnych stelaży kufrów
bocznych. W komplecie 2 szt. z kluczykami.
Bardzo wskazane i łatwe w montażu akcesorium.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11J00-071

29
29 | TEKSTYLNE TORBY WEWNĘTRZNE “TOURING”

Tekstylne torby wewnętrzne z paskiem na ramię,
które dodatkowo chronią Twój cenny ekwipunek
i umożliwiają jego wygodne przenoszenie gdy
będziesz już na miejscu.
Czarna, nylon
Do kufra centralnego “Touring”, 26 litrów
990D0-TC42I-000
Do kufrów bocznych “Touring”, 30/40 litrów
Komplet 2 szt. (prawa i lewa)
990D0-SC00I-000

26

27

26 | KOMPLETNY KUFER CENTRALNY “TOURING”, 42 LITRY
Kufer centralny wraz z elementami niezbędnymi
do montażu na motocyklu.

10

28

27 | KOMPLET KUFRÓW BOCZNYCH “TOURING”, 30/40 LITRÓW

Komplet 2 kufrów bocznych (prawy i lewy) wraz
z elementami niezbędnymi do montażu na motocyklu.

Homologacja WVTA

Homologacja WVTA

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

990D0-DLHUB-TOP

990D0-DLHBS-IDE

28 | KOMPLET KUFRÓW “TOURING”

Komplet 3 kufrów (centralny oraz boczne prawy i lewy) wraz z elementami niezbędnymi
do montażu na motocyklu.
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

31

31 | OPARCIE MONTOWANE DO KUFRA CENTRALNEGO “TOURING”
Zapewnia większy komfort jazdy pasażera.
Na ilustracji przedstawono oparcie zamontowane.
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-TC420-005

990D0-DLHUB-TOT

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu! Dopuszczalne obciążenie kufra centralnego/pojedynczego kufra bocznego - 3 kg, dopuszczalna prędkość z kufrem centralnym i/lub kuframi bocznymi - 130 km/h.

11

TURYSTYKA I BAGAŻ:

W RAZIE GDYBYŚ POTRZEBOWAŁ
WIĘCEJ MIEJSCA.
35

37
35| KOMPLETNY KUFER CENTRALNY
“ALU-PRO SILVER/BLACK”, 38 LITRÓW

Kufer centralny wraz z elementami niezbędnymi
do zamontowania na stelażu. Stelaż kufra
centralnego należy zamówić oddzielnie
(990D0-11J02-060 lub 990D0-11J01-060).
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-ALPRS-TOP

32

33
32 | KOMPLETNY KUFER CENTRALNY
“ALU-PRO BLACK”, 38 LITRÓW

Kufer centralny wraz z elementami
niezbędnymi do zamontowania na stelażu.
Stelaż kufra centralnego należy zamówić
oddzielnie (990D0-11J02-060 lub
990D0-11J01-060).

12

34

33 | KOMPLET KUFRÓW BOCZNYCH
“ALU-PRO BLACK”, 37 / 45 LITRÓW

Komplet 2 kufrów bocznych (prawy i lewy)
wraz z elementami niezbędnymi do zamontowania na stelażach. Zestaw stelaży kufrów
bocznych należy zamówić oddzielnie
(990D0-11J00-065 lub 990D0-11J01-065).

Homologacja WVTA

Homologacja WVTA

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

990D0-ALPRB-TOP

990D0-ALPRB-SID

34| KOMPLET KUFRÓW “ALU-PRO BLACK”

Komplet 3 kufrów (centralny oraz boczne - prawy
i lewy) wraz z elementami niezbędnymi do
zamontowania na stelażach. Stelaż kufra
centralnego (990D0-11J02-060 lub
990D0-11J01-060) oraz zestaw stelaży kufrów
bocznych (990D0-11J00-065 lub
990D0-11J01-065) należy zamówić oddzielnie.
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

36

37 | KOMPLET KUFRÓW BOCZNYCH
“ALU-PRO SILVER/BLACK”, 37 / 45 LITRÓW

Komplet 2 kufrów bocznych (prawy i lewy) wraz z elementami niezbędnymi do zamontowania na stelażach.
Zestaw stelaży kufrów bocznych należy zamówić
oddzielnie (990D0-11J00-065 lub 990D0-11J01-065).
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-ALPRS-SID

36 | KOMPLET KUFRÓW “ALU-PRO SILVER/BLACK”

Komplet 3 kufrów (centralny oraz boczne - prawy
i lewy) wraz z elementami niezbędnymi do
zamontowania na stelażach. Stelaż kufra
centralnego (990D0-11J02-060 lub
990D0-11J01-060) oraz zestaw stelaży kufrów
bocznych (990D0-11J00-065 lub
990D0-11J01-065) należy zamówić oddzielnie.
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-ALPRS-TOT

990D0-ALPRB-TOT

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu! Dopuszczalne obciążenie kufra centralnego/pojedynczego kufra bocznego - 3 kg, dopuszczalna prędkość z kufrem centralnym i/lub kuframi
bocznymi - 130 km/h.

13

39
39 | ZESTAW ODŁĄCZALNYCH STELAŻY KUFRÓW
BOCZNYCH

TURYSTYKA I KOMFORT:

PRZESTRZENI MASZ
POD DOSTATKIEM.

Stelaże lewego i prawego kufra bocznego.
Łatwy demontaż z wykorzystaniem systemu
szybkiej blokady. Konieczne do zamontowania
kufrów bocznych. W celu montażu kufrów
bocznych Alu-Pro należy zamówić dodatkowo
specjalny adapter (990D0-11J00-067).
(Na ilustracji pokazano stelaż wraz z adapterem do mocowania kufrów bocznych Alu-Pro.
Adapter taki nie jest częścią zestawu stelaży).
Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
(Tylko w połączeniu z zestawem kufrów
bocznych “Touring”)

40
41

990D0-11J00-065

Homologacja WVTA

38

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

44 | TORBA WEWNĘTRZNA “ALU PRO”

Wymagany do montażu kufrów bocznych
Alu-Pro, włącznie ze zmianą położenia
kierunkowskazów.
990D0-11J00-067

Czarna, nylon

Stelaże lewego i prawego aluminiowego kufra
bocznego. Konieczne do zamontowania
kufrów bocznych. Wykluczony montaż
z zestawem kufrów bocznych “Touring”.
W celu montażu kufrów bocznych Alu-Pro
należy zamówić dodatkowo specjalny adapter
(990D0-11J00-069). (Na ilustracji pokazano
stelaż wraz z adapterem do mocowania
kufrów bocznych Alu-Pro. Adapter taki nie jest
częścią zestawu stelaży).

45 | NIEPRZEMAKALNA TORBA WEWNĘTRZNA “ALU PRO”

Wyjmowane torby wewnętrzne wykonane ze
zgrzewanego brezentu. Chronią Twój bagaż przed
zamoczeniem.
Czarna, nylon
Do kufra centralnego “Alu-Pro”, 38 litrów
990D0-ALTCB-BG0

Do kufra centralnego “Alu-Pro”, 38 litrów
990D0-ALTCI-038

41 | ZESTAW STAŁYCH STELAŻY KUFRÓW BOCZNYCH

Wymagany do montażu kufrów centralnych
na motocyklu. (Na ilustracji pokazano stelaż
wraz z adapterem do mocowania kufrów
centralnych Alu-Pro. Adapter taki należy
zamawiać oddzielnie).

45
Wyjmowane torby wewnętrzne doskonale
uzupełniają system bagażowy “Alu-Pro”.
Przeznaczone do kufra centralnego i kufrów
bocznych, wyposażone w pasek na ramię,
ułatwiający przenoszenie.

40 | ADAPTER DO MOCOWANIA KUFRÓW BOCZNYCH

38 | STELAŻ KUFRA CENTRALNEGO

44

Do kufrów bocznych “Alu-Pro”, 37 / 45 litrów
Komplet 2 szt.
990D0-ALSCB-BG0

Do kufra bocznego “Alu-Pro”, 45 litrów
990D0-ALSCI-045
Do kufra bocznego “Alu-Pro”, 37 litrów
990D0-ALSCI-037

42
43

Homologacja WVTA
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015
990D0-11J01-065

42 | ADAPTER DO MOCOWANIA KUFRÓW BOCZNYCH

Lakierowany proszkowo, metaliczny mat,
tytanowo-srebrzysty
990D0-11J02-060

Wymagany do montażu kufrów bocznych
Alu-Pro, włącznie ze zmianą położenia
kierunkowskazów.

Lakierowany proszkowo, czarny mat
990D0-11J01-060

990D0-11J00-069

43 | SZYBKA BLOKADA ANTYKRADZIEŻOWA

46

47

46 | KOMPLET EMBLEMATÓW SUZUKI

Komplet emblematów do kufrów
bocznych i kufra centralnego “Alu-Pro”.
Srebrne, EVOTEC
990D0-ALSTK-000

47 | OPARCIE MONTOWANE DO KUFRA
CENTRALNEGO “ALU-PRO”

Oparcie, które z pewnością poprawi
komfort jazdy Twojego pasażera.
990D0-ALTCE-005

Opcjonalne śruby zabezpieczające przed
zdemontowaniem odłączalnych stelaży kufrów
bocznych. W komplecie 2 szt. z kluczykami.
Bardzo wskazane i łatwe w montażu akcesorium.
V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
990D0-11J00-071

14

15

TURYSTYKA I BAGAŻ:

MALI POMOCNICY.

55 | POKROWIEC NA MOTOCYKL Z LOGO V-STROM

50
48

48 | SAKWA MAGNETYCZNA NA
ZBIORNIK PALIWA

Uniwersalna sakwa na zbiornik
paliwa z mocowaniem magnetycznym, o pojemności 14 litrów
z możliwością powiększenia do
19 litrów. W zestawie nieprzemakalna torba wewnętrzna, pokrowiec przeciwdeszczowy, pasek
na ramię i pas bezpieczeństwa.

50 | MAŁA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA
- Z MOCOWANIEM PIERŚCIENIOWYM

Wykonana z trwałego nylonu z odblaskową lamówką, objętość 5 litrów z możliwością powiększenia do 9 litrów, w komplecie pokrowiec przeciwdeszczowy i pas
naramienny. Należy zamawiać razem
z mocowaniem pierścieniowym
(990D0-04105-000). Dopuszczalne
obciążenie 2,5 kg.

Średnia
990D0-04171-000

49

51

52

51| DUŻA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA
- Z MOCOWANIEM PIERŚCIENIOWYM

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

990D0-04300-000

990D0-04600-000

Mała
990D0-04141-000

Z przezroczystym wierzchem,
stanowi pożyteczne uzupełnienie
sakwy na zbiornik paliwa.
Pasuje do małej lub dużej sakwy
z mocowaniem pierścieniowym.

Pod tylne koło, z kompletem rolek pod
tylny wahacz.
990D0-STAND-015

56 | POKROWIEC NA MOTOCYKL Z LOGO V-STROM

Chroniący Twojego V-Stroma przed kurzem,
wykonany z oddychającego materiału, do
użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
990D0-31JIC-000

990D0-04605-000

57
55

61

57 | MODUŁ ALARMU1

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.

990D0-04195-000

54

Zestaw z kamizelką odblaskową
990D0-FST01-KIT
Zestaw bez kamizelki odblaskowej
990D0-FST01-AID

62 | 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.

990D0-04105-000
Sakwa o objętości 9 litrów
i dopuszczalnym obciążeniu
2,5 kg; w komplecie paski
do mocowania na tylnym
stelażu.

61 | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

Obowiązkowa w niektórych krajach
Europy. Prosimy sprawdzić odnośne
przepisy przed wyruszeniem
w podróż.

62

V-Strom 650 ABS, od modelu 2012
V-Strom 650XT ABS, od modelu 2015

53 | SAKWA TYLNA

60

990D0-STAND-SET

54 | MOCOWANIE PIERŚCIENIOWE SAKWY
NA ZBIORNIK PALIWA

53
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60 | KOMPLET ZAPASOWYCH ROLEK POD
TYLNY WAHACZ

990D0-31JRC-000

Informacje u Autoryzowanego Dealera
SUZUKI

49 | 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. W zestawie
pokrowiec przeciwdeszczowy,
pasek transportowy i pas bezpieczeństwa.

52 | FUTERAŁ NA MAPĘ

Wykonana z trwałego nylonu
z odblaskową lamówką, objętość
11 litrów z możliwością powiększenia
do 15 litrów, w komplecie pokrowiec
przeciwdeszczowy i pas naramienny.
Należy zamawiać razem z mocowaniem
pierścieniowym (990D0-04105-000).
Dopuszczalne obciążenie 2,5 kg.

59 | STOJAK SERWISOWY

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

56
58 | NAKRĘTKI NA WENTYLE Z LOGO
SUZUKI

99999-SMP2W-906

Komplet 2 szt.
990D0-19069-000

58

OPCJONALNY PRZEWÓD
POŁĄCZENIOWY DO ŁADOWARKI

Dodatkowy, oddzielny przewód do
ładowania, mocowany na stałe. Idealny w przypadku posiadania więcej
niż jednego motocykla lub skutera.
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Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu! Dopuszczalne obciążenie kufra
centralnego/pojedynczego kufra bocznego - 3 kg, dopuszczalna prędkość z kufrem centralnym i/lub kuframi bocznymi - 130 km/h.

990D0-OPTI1-CAB
1

Tylko na kraje Europy.

17

12

CO JESZCZE?

3

PRAKTYCZNE
I NIEZBĘDNE...
1

5 | ROWEREK DZIECIĘCY SUZUKI
STRIDER™

5

Rowerki biegowe pomagają
dzieciom w wieku ok. 18 miesięcy
w nauce jazdy na rowerze dwukołowym - w ćwiczeniu umiejętności
balansowania, pochylania się i kierowania. Masa rowerka wynosi zaledwie 3 kg, standardowe siodełko
ma regulowaną wysokość w zakresie 28-40 cm. Rowerek Suzuki
Strider wyposażony jest w dodatkowe, wyściełane siodełko XL,
zwiększające wysokość siedzenia
do 48 cm. Szybka blokada kierownicy i siodełka. 12-calowe, odlewane koła i pełne opony z polimeru EVA. Wytrzymała rama
i kierownica ze zgrzewanej stali.
Z przodu tabliczka z “czwórką” oficjalnym numerem Ricky’ego
Carmichaela - wielokrotnego mistrza USA w wyścigach Suzuki
Motocross i Supercross. Powinien
być używany na płaskim terenie,
pod nadzorem osoby dorosłej.
Posiada certyfikat CE.

3 | BRELOK V-STROM 1000
Czarno-biały, PVC
990F0-DLKE1-KEY

4 | OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Stylowe i lekkie, zapewniają
100% ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, wykonane z akrylu, z wytłoczonym
logo Suzuki. W zestawie futerał wykonany z EVA i pokrowiec z mikrofibry.

4

990F0-MSUN1-000

1 | TORBA NA KASK

9

Wodoodporna, wykonana ze
zgrzewanego brezentu, z odblaskowymi elementami i regulowanym paskiem biodrowym.
Poj. 2,5 litra
990F0-DRYHB-001

7
10 | TORBA OGIO NA LAPTOP
7 | ZEGAREK

10

Koperta ze stali nierdzewnej,
w kolorze czarnym. Funkcja
daty i czasu, pasek silikonowy,
tarcza ze wstawkami z włókna
węglowego, szkło mineralne,
średnica 44 mm, wodoszczelny
(5 atm). W zestawie czarne
pudełko upominkowe.

Wys. 29cm / Szer. 38cm / Głęb. 5cm

Wykonana ze zgrzewanego brezentu,
z odblaskowymi elementami i dodatkowym paskiem na ramię.
Wys. 30cm / Szer. 30cm / Głęb. 55cm /
Poj. 35 litrów
990F0-DRYDB-001

990F0-MWAT2-000

2
6

6 | KAMIZELKA ODBLASKOWA

Kamizelka motocyklowa zapinana na zamek błyskawiczny,
w kolorze jaskrawożółtym,
z odblaskowymi pasami po
bokach, z odblaskowym logo
Suzuki z przodu i z tyłu, dodatek elastanu zapewnia doskonałe dopasowanie i zapobiega
wyciąganiu się materiału, 90%
poliester, 10% elastan.
Dostępne rozmiary: S/L/XXL
990F0-STEV1-rozmiar
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12 | TORBA NIEPRZEMAKALNA SUZUKI

990F0-MMES1-000

8

Plecak do codziennego
użytku, funkcjonalne
uzupełnienie bagażu
turystycznego. Poliester.
99999-PLECA-001

Pozwala na bezpieczne przechowywanie
Twojego notebooka w wyściełanej pluszem
przegrodzie, wyposażona w dodatkowe kieszenie. Ma wygodny pasek i jest lekka – łatwa
do przenoszenia; wykonana z nylonu pokrytego wodoodpornym impregnatem.

990F0-KIDST-000

Materiałowa torba na kask
z miękkim wyściełaniem wnętrza.
SMP-PD-TNK

2 | PLECAK SUZUKI

9 | BIODROWA TORBA
NIEPRZEMAKALNA SUZUKI

8 | PLECAK

Plecak do codziennego użytku, funkcjonalne uzupełnienie bagażu turystycznego, wyposażony w szereg pożytecznych
kieszeni, uchwyt na napoje, pas biodrowy i piersiowy, kieszeń z przelotką na
odtwarzacz mp3 i telefon, kompatybilny
z systemami nawadniania, poliester
600D.
Wys. 48cm / Szer. 25cm / Głęb. 15cm /
Poj. 24 litrów

11
11 | PLECAK NIEPRZEMAKALNY SUZUKI
Wykonany z szarego i czarnego
zgrzewanego brezentu, z odblaskowymi elementami zwiększającymi
bezpieczeństwo użytkowania po
zmroku. Pas piersiowy i biodrowy
z ergonomiczną wyściółką. Wyposażony w tapicerowaną kieszeń na
laptop (do 17 cali).
Wys. 66cm / Szer. 35cm / Głęb. 14cm /
Poj. 20 litrów
990F0-DRYBP-000

990F0-MBAC1-000
H = Height, W = Width, D = Depth, C = Capacity
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33 | ZŪMO® 390LM
Nawigacja motocyklowa z licznymi funkcjami dla motocyklistów

32 | ZŪMO® 590LM
Doskonała nawigacja motocyklowa
•

5-calowy, czytelny nawet w pełnym słońcu ekran dotykowy przystosowany
do obsługi w rękawicach

•

Sterowanie telefonem bez użycia rąk oraz komunikaty głosowe słyszalne wewnątrz kasku
dzięki technologii Bluetooth® (do nabycia osobno)

•

Odtwarzacz MP3, sterowanie urządzeniami iPod® i iPhone® z poziomu ekranu urządzenia

•

Kontrolowanie ciśnienia w oponach motocykla i wyświetlanie informacji na ekranie
urządzenia zūmo 590LM za pomocą akcesorium TPMS1

•

Solidna konstrukcja, odporna na działanie oparów paliwa, promieni UV i trudnych warunków
pogodowych (Klasa wodoszczelności: IPX7²)

•

Bezterminowe aktualizacje map3

Świetny podgląd trasy
Urządzenie zūmo 590LM jest wyposażone w duży i jasny 5-calowy ekran dotykowy, czytelny
nawet w pełnym słońcu. Możliwość pracy w dwóch położeniach pozwala na ustawienie
urządzenia w pozycji poziomej (by nie przegapić ciekawych miejsc po drodze) lub pionowej (aby
widzieć dłuższy odcinek trasy). Umożliwiający obsługę w rękawicach czuły ekran oraz intuicyjny
interfejs sprawiają, że wprowadzanie informacji jest równie proste, jak zmiana biegów.

•

Solidne urządzenie odporne na działanie wody (IPX72), paliwa i promieni UV

•

Funkcja wyznaczania tras po krętych drogach pozwala wyszukać
najatrakcyjniejszą trasę dla motocyklistów

•

Udoskonalona funkcja wyznaczania tras i nawigacji z wykorzystaniem oprogramowania
BaseCamp i funkcji pomijania punktów

•

Dziennik historii usług zawierający informacje o serwisowaniu motocykla

•

Bezterminowe aktualizacje map

•

Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez zestaw głośnomówiący oraz
szczegółowe głosowe wskazówki nawigacyjne przesyłane bezprzewodowo do kasku lub
zestawu słuchawkowego Bluetooth® (do nabycia osobno)

Urządzenie zūmo 390LM jest wyposażone w szeroki, 4,3-calowy ekran dotykowy, który jest
czytelny nawet w pełnym słońcu. Intuicyjny interfejs dostosowany do obsługi w rękawicach
sprawia, że wprowadzanie informacji jest równie łatwe, jak zmiana biegów. Urządzenie zūmo
390LM umieszczone w wytrzymałej i wodoodpornej (IPX72) obudowie odpornej na paliwo
i promienie UV zostało stworzone do życia w drodze.

Urządzenie zūmo 390LM obsługuje technologię Bluetooth. Wystarczy podłączyć urządzenie zūmo
do telefonu komórkowego i zestawu słuchawkowego lub kasku obsługującego technologię
Bluetooth (do nabycia osobno), aby wykonywać i odbierać połączenia w trakcie jazdy.

Podróżuj przy dźwiękach własnej muzyki. Urządzenie zūmo 590LM ma wbudowany
odtwarzacz MP3 oraz jest zgodne z urządzeniami iPod i iPhone®, co pozwala na sterowanie
muzyką z poziomu ekranu urządzenia.
Solidny i gotowy do drogi

Urządzenie zūmo 390LM jest wyposażone we wbudowany komputer podróży z wyświetlaczem
kompasu. Jest ono standardowo wyposażone w cyfrowy wskaźnik paliwa informujący o liczbie
kilometrów, którą można przejechać na pozostałym paliwie. Wskaźnik limitu prędkości
sygnalizuje, kiedy należy zwolnić.

34 | SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH

Bezpieczniejsza podróż dzięki funkcjom smartfonu
Co dzieje się na drodze? Urządzenie zūmo 590LM umożliwia dostęp do informacji
o pogodzie i utrudnieniach drogowych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji
Smartphone Link4 (wymagana subskrypcja).

34
1

Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc.
iPhone oraz iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy stanowiący własność firmy Apple Inc.

Asystent pasa ruchu z widokiem skrzyżowań wyświetla skrzyżowania i rozjazdy wzdłuż trasy. Jasna
kolorowa strzałka wskazuje właściwy pas, jaki należy zająć, aby skręcić lub zjechać z trasy.

Nr kat. SMP-PD-010-01186-01

Dzięki wytrzymałej konstrukcji odpornej na działanie paliwa, promieni UV i trudnych warunków
pogodowych zūmo 590LM to urządzenie stworzone do pracy w ciągłym ruchu. Urządzenie
zūmo zostało dokładnie przetestowane pod kątem upadków i wibracji, aby sprostać każdym
warunkom drogowym.

Nr kat. SMP-PD-ZUMO590LM
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Narzędzia nawigacyjne

Przydatne dodatki

Potęga technologii Bluetooth

Muzyka i multimedia

Potęga technologii Bluetooth
Urządzenie zūmo 590LM obsługuje technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth. Dzięki tej
funkcji możesz rozmawiać przez telefon bez potrzeby zdejmowania rękawiczek lub kasku.
Wystarczy podłączyć urządzenie zūmo do telefonu komórkowego i zestawu słuchawkowego lub
kasku obsługującego technologię Bluetooth, aby wykonywać i odbierać połączenia w trakcie jazdy.

33

Stworzone przez motocyklistów dla motocyklistów

2
3

Łatwe monitorowanie ciśnienia w oponach

Niewielki i inteligentny

System monitorowania ciśnienia w oponach (Tyre Pressure
Monitor System, TPMS) umożliwia łatwą i wygodną kontrolę
ciśnienia w oponach motocykla podczas jazdy. System może
obsługiwać maksymalnie 4 opony w dowolnej konfiguracji (nie
do użytku w samochodach). Dla każdej opony wymagane jest
zastosowanie jednego czujnika TPMS (dla każdej opony
wymagany dodatkowy zakup; tylko metalowe trzpienie zaworu).

Nasz system TPMS obejmuje najmniejszy spośród dostępnych na
rynku motocyklowych czujników ciśnienia w oponach. Każdy
czujnik TPMS jest zasilany jedną wymienną baterią, która
umożliwia korzystanie z niego nawet przez 18 miesięcy, zależnie
od sposobu użytkowania systemu. Aby wydłużyć czas działania
baterii, system TPMS działa w trybie niskiego poboru mocy
i „budzi się” w momencie wykrycia ruchu.
Nr kat. SMP-PD-010-11997-00

Do nabycia osobno. System może obsługiwać maksymalnie 4 opony w dowolnej konfiguracji (wymagany osobny zakup dla każdego koła). Tylko metalowe trzpienie zaworu. Nie do użytku w samochodach.
Wodoszczelność urządzenia w razie przypadkowego zanurzenia go na 30 minut i na głębokość 1 metra.
http://www.garmin.com/pl-PL/legal/lmdisclaimer
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38 | ETREX 20 + MAPA TOPO POLAND LIGHT

GARMIN

Nasze najpopularniejsze ręczne urządzenie GPS
teraz udoskonalone

36

37

36 | VIRB® ELITE
35 | MONTANA® 600 MOTO BUNDLE Z MAPĄ CITY NAVIGATOR

35

Duże i wytrzymałe urządzenie GPS typu outdoor sprawdzi się w każdej sytuacji
•

Czytelny, kolorowy (65k) ekran dotykowy o przekątnej 4” (rozdzielczość 272 x 480
punktów)

•

Bardzo czuły odbiornik GPS z WAAS i HotFix

•

W komplecie zestaw do szybkiego montażu, uchwyt motocyklowy AMPS, ochrona
antyodblaskowa ekranu

•

Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy zgodnymi urządzeniami pozwalająca na wymianę
danych dotyczących zaplanowanych tras, punktów czy informacji

Nawigacja Montana 600, dzięki wbudowanemu czytnikowi kart microSD, umożliwia korzystanie
z obszernej bazy map. Urządzenie zapewnia wsparcie m.in. dla map City Navigator, Garmin Topo,
Bluechart g2, Garmin Custom Maps i BirdsEye (łącznie ze zdjęciami).
Montana 600 Moto Bundle w sprzedaży dostępna jest z dedykowanym zestawem map City
Navigator 2015.

•

o lokalizacji skrytek (geocaching)

Wyświetlaj na dużym ekranie

•

Podstawowa mapa świata

•

Trzyosiowy kompas oraz wysokościomierz barometryczny

Urządzenie Montana 600 jest wyposażone w bardzo duży, czytelny nawet w pełnym słońcu ekran
dotykowy 4”, który zapewnia wyraziste, udoskonalone kolory i wyświetla obrazy o wysokiej
rozdzielczości. Jego interfejs jest prosty w użyciu, więc można spędzić więcej czasu na
rozkoszowaniu się przyrodą a mniej na szukaniu informacji. Dzięki swojej wytrzymałości
i wodoszczelności urządzenie Montana 600 jest odporne na działanie warunków atmosferycznych.
Niestraszne mu wyboje, kurz, brud, wilgotność ani woda.

•

Wbudowany czytnik kart microSD dla dodatkowych map

•

Wyjście audio 3.5mm

•

Złącze USB i interfejs szeregowy

•

Wytrzymała, wodoodporna obudowa (IEC 60529 IPX7)

•

Opcjonalne zasilanie bateryjne: baterie 3 x AA (do 22 godzin) lub akumulator litowo-jonowy
(do 16 godzin, w komplecie)

Montana 600 Moto Bundle, dzięki specjalnemu uchwytowi z kablem audio i zasilającym,
umożliwia odsłuchiwanie komend głosowych City Navigator po podłączeniu do samochodowego
zestawu audio lub słuchawek.

Podwój swoją moc
Urządzenie Montana 600 jest wyposażone w jedyny w swoim rodzaju system podwójnych
baterii. W zależności od potrzeb można wybrać albo opcję korzystania z baterii
litowo-jonowych, albo tradycyjnych baterii alkalicznych AA.
Nr kat. SMP-PD-M10-EU200-12

Kamera sportowa nagrywająca z prawdziwą jakością
HD 1080p z udogodnieniami dzięki zastosowaniu
łączności Wi-Fi i modułu GPS
•

37 | GPSMAP 64S + MAPA TOPO POLAND LIGHT
Wytrzymałe, w pełni funkcjonalne ręczne urządzenie
nawigacyjne korzystające z satelitów GPS i GLONASS
z zaawansowanym czujnikiem i łącznością bezprzewodową

Nagrywanie filmów HD o rozdzielczości 1080p
z wykorzystaniem 16-megapikselowego
przetwornika CMOS

2,6-calowy, kolorowy ekran czytelny nawet w pełnym słońcu
Odbiornik GPS/GLONASS o dużej czułości wyposażony w antenę
śrubową z czterema zwojami

•

Wyświetlacz o dużym nasyceniu barw: kolorowy,
wysokiej rozdzielczości, łatwiejszy w konfiguracji,
prosta obsługa odtwarzania i regulacji parametrów

•
•

Wysokościomierz barometryczny i 3-osiowy kompas

•

Bardzo czuły odbiornik GPS, akcelerometr
i wysokościomierz barometryczny

•

System podwójnych baterii zoptymalizowany
do pracy na zewnątrz

•

Łączność Wi-Fi zapewnia działanie bezpłatnych
aplikacji do telefonów iPhone® i telefonów
z systemem Android™

•

Łączność bezprzewodowa oparta na technologii
Bluetooth® lub ANT+®

•

Bateria litowo-jonowa o pojemności 2000 mAh
umożliwia nagrywanie filmów o rozdzielczości 1080p
z funkcją nagrywania do 3 godzin

•

Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala, który
umożliwia konfigurowanie, podglądanie i odtwarzanie
filmów w łatwy sposób, a także zmianę ustawień
menu bez konieczności wyjmowania urządzenia
z uchwytu.

Nowe ręczne urządzenie nawigacyjne GPSMAP® 64s jest wyposażone
w czytelny nawet w pełnym słońcu ekran o przekątnej 2,6 cala oraz
odbiornik GPS/GLONASS z anteną śrubową z czterema zwojami, która
zapewnia doskonały odbiór. Wytrzymałe, wodoodporne urządzenie
GPSMAP 64s jest też wyposażone w wysokościomierz barometryczny
i 3-osiowy kompas. Urządzenie łączy się bezprzewodowo ze
smartfonem, umożliwiając korzystanie z funkcji śledzenia na żywo
i powiadomień z telefonu.1

Nr kat. SMP-PD-010-01088-11

Nr kat. SMP-PD-MAP64
1
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•

•

Mapa bazowa całego świata

•

2,2-calowy wyświetlacz z paletą 65 tys. kolorów, czytelny
nawet w pełnym słońcu

•

Zgodność z satelitami GPS i GLONASS umożliwia szybsze
ustalanie pozycji

•

Tryb geocaching bez użycia papierowych map

•

25-godzinny czas działania na 2 bateriach AA

Urządzenie eTrex 20 to udoskonalenie najpopularniejszych
i najbardziej wiarygodnych ręcznych urządzeń nawigacyjnych
GPS. Udoskonalona ergonomia, łatwiejszy w obsłudze interfejs,
tryb geocaching bez użycia papieru i poszerzone możliwości
w zakresie map to część udoskonaleń dodanych do dobrze
znanego ręcznego urządzenia GPS.
Doskonała
ała
widoczność
ność drogi
Urządzenie
nie eTrex 20 jest
wyposażone
żone w udoskonalony wyświetlacz
świetlacz (65 tys.
kolorów)) o przekątnej
2,2", który
ry zachowuje
czytelność
ść nawet w pełnym słońcu.
ńcu. Dzięki swojej
wytrzymałości
ałości i wodoszczelności
ości urządzenie
eTrex 20
0 jest odporne na
działanie
e warunków atmosferycznych.
cznych. Cechuje
je najnowszy
wszy interfejs
oraz legendarna
endarna już wytrzymałość
ość i odporność
na czynniki
niki zewnętrzne,
takie jak
k kurz, zabrudzenia, wilgoć
oć i wodę, które
nie są w stanie zakłócić
pracy nawigacji.
awigacji.

Nr kat. SMP-PD-ETREX20

Funkcja śledzenia na żywo jest dostępna za pośrednictwem aplikacji Garmin Connect Mobile i funkcji powiadomień z telefonów iPhone® 4s i nowszych.
Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. iPhone oraz iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy stanowiący własność firmy Apple Inc.
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ZAMÓW DLA SIEBIE KATALOG!
Pragniesz idealnie dopasowanego
wyposażenia, nie tylko dla
swojego motocykla, ale również
dla siebie? Nic prostszego:
wystarczy zamówić specjalny
katalog towarów „Kolekcja
Suzuki” u autoryzowanego
przedstawiciela Suzuki.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SYSTEMÓW BAGAŻOWYCH
Kufry

Stelaż

Zestaw montażowy

Komplet kluczyków

Kompletny kufer centralny “Touring”, 42 litry
990D0-DLHUB-TOP

990D0-TC420-YUS

990D0-11J02-060

990D0-11J00-061

990D0-HBLOK-002

Komplet kufrów bocznych “Touring”, 30/40 litrów
990D0-DLHBS-IDE

990D0-SC000-YUS

990D0-11J02-060
990D0-11J00-065

990D0-11J00-066

990D0-HBLOK-006

Komplet kufrów “Touring”
990D0-DLHUB-TOT

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

990D0-11J02-060
990D0-11J00-065

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

990D0-HBLOK-008

Kompletny kufer centralny “Alu-pro black”, 38 litrów
990D0-ALPRB-TOP

990D0-ALTCE-038

brak w komplecie

990D0-11J00-062

990D0-ALLOK-0B2

Komplet kufrów bocznych “Alu-pro black”, 37 / 45 litrów
990D0-ALPRB-SID

990D0-ALSCE-000

brak w komplecie

brak w komplecie

990D0-ALLOK-0B4

Komplet kufrów “Alu-pro black”
990D0-ALPRB-TOT

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

brak w komplecie

990D0-11J00-062

990D0-ALLOK-0B6

Kompletny kufer centralny “Alu-pro silver/black”, 38 litrów
990D0-ALPRS-TOP

990D0-ALTCB-038

brak w komplecie

990D0-11J00-062

990D0-ALLOK-0B2

Komplet kufrów bocznych “Alu-pro silver/black”, 37 / 45 litrów
990D0-ALPRS-SID

990D0-ALSCB-000

brak w komplecie

brak w komplecie

990D0-ALLOK-0B4

Komplet kufrów “Alu-pro silver/black”
990D0-ALPRS-TOT

990D0-ALTCB-038
990D0-ALSCB-000

brak w komplecie

990D0-11J00-062

990D0-ALLOK-0B6

SUZUKI TO WIĘCEJ NIŻ
MOTOCYKL.
Samochody, motocykle
i sprzęt motorowodny –
100 lat innowacji. Odwiedź
naszą stronę przy pomocy
kodu QR i dowiedz się
więcej o Suzuki – stylu
życia.

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.
EC WVTA ( EC Whole Vehicle Type-Approval - homologacja całego pojazdu UE) jest obowiązującym w UE systemem homologacji mającym zastosowanie m.in. do samochodów osobowych
i motocykli. WVTA gwarantuje zgodność tych pojazdów (i holowanych przyczep) z odnośnymi
dyrektywami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Potwierdza
również, że producent podjął odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności produkcji oraz
przeprowadził wymagane testy.
Świadectwa homologacji WVTA oraz homologacji typu poszczególnych układów, części i oddzielnych zespołów technicznych są przekazywane pomiędzy krajami członkowskimi. Dzięki
temu każdy element objęty homologacją WVTA nie wymaga odrębnej certyfikacji.

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu!
Dopuszczalne obciążenie kufra centralnego/pojedynczego kufra bocznego - 3 kg, dopuszczalna prędkość z kufrem
centralnym i/lub kuframi bocznymi - 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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ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE SUZUKI
Swą wyjątkowość motocykl Suzuki zawdzięcza
temu, że wszystkie jego części i podzespoły są
idealnie do siebie dopasowane. 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.

