Akcesoria
V-Strom 1000 ABS

2

Turystyka i komfort:

WIATR Z PRZODU
JUŻ NIE PRZESZKADZA

1 | SZYBA TURYSTYCZNA

Osłona czołowa wyższa o ok. 50 mm
ograniczająca opór powietrza oraz zwiększająca
komfort jazdy nawet wysokim kierowcom. Szyba
ma trójpozycyjną regulację kąta pochylenia
oraz może być mocowana na trzech różnych
wysokościach.
Lekko przyciemniana, poliwęglanowa,
homologacja WVTA

1

V-Strom 1000, od modelu 2014
48400-31810-000

3

komfort i wyposażenie:

Niezbędne do jazdy

3 | PRZEDŁUŻENIE RAMIENIA LUSTERKA

Zapewniają możliwość montowania
lusterek w pozycji wyższej o 51 mm
i z regulacją boczną w zakresie 40 mm.
Komplet 2 szt.
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-11JME-010

2

2 | 	OSŁONY DŁONI

3

Niezbędny dodatek do Twojego motocykla
V-Strom 1000, który chroni dłonie przed
wiatrem, niekorzystnymi warunkami
pogodowymi oraz uderzeniami gałęzi.
Czarna, ziarnista powierzchnia
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
57300-31850-291

4

4 | PODGRZEWANE MANETKI

Dzięki pięciostopniowej regulacji, manetki
sprawią, że Twoje dłonie pozostaną ciepłe
bez względu na długość pokonywanej
trasy. Maks. pobór mocy – 17,2 W.
V-Strom 1000, od modelu 2014
57100-31840-000

4

5 | UNIWERSALNY UCHWYT DO URZĄDZENIA
NAWIGACYJNEGO
Przystosowany do większości
motocyklowych urządzeń
nawigacyjnych. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy
skontaktować się z autoryzowanym
przedstawicielem Suzuki.
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-08JNB-000

5
9
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Styl i ochrona:

bądź przygotowany
na wszystko
6

6 | REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
	W TECHNOLOGII LED

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 łącznej mocy
11 W i jasności 4400 cd. Komplet zawiera
włącznik i wiązkę elektryczną. Montaż
wyłącznie z akcesoryjnymi gmolami
990D0-31J00-030.
Komplet 2 szt.
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
99000-990D2-SET

6

8 | 	OSŁONA SILNIKA

8

Stylowa osłona nadająca Twojemu
motocyklowi wyjątkowy wygląd.
Czarna, ziarnista powierzchnia
z aluminiowymi wstawkami.
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014

7 | KIERUNKOWSKAZY LED

94400-31860-000

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 łącznej mocy 1,2 W.
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
99000-99008-100

9

9 | ALUMINIOWA OSŁONA SILNIKA

Dolna osłona silnika, wykonana z aluminium
o grubości 2 mm, z grawerowanym logo V-Strom,
podkreślająca off-roadowy wygląd Twojego
motocykla V-Strom 1000.
Czarny mat / srebrne aluminium
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J00-035

7

10 | RUROWA OSŁONA SILNIKA

10

Prawdziwy motocykl turystyczny nie
może się obejść bez tej stylowej osłony,
podkreślającej jego wyjątkowy charakter.
Wymagana do montażu diodowych
reflektorów przeciwmgielnych.
Czarny mat
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J00-030

7

12 | PODNÓŻEK CENTRALNY

Zapewnia stabilne i bezpieczne podparcie
dla Twojego Suzuki V-Strom 1000.
Ułatwia dostęp do motocykla podczas
standardowych czynności serwisowych.

Styl i komfort:

Czarny, lakierowany proszkowo
homologacja WVTA

siedzisko
i inne akcesoria

V-Strom 1000, od modelu 2014
42100-31810-000

12

11 | ALUMINIOWA OSŁONA ŁAŃCUCHA 1

Podkreśla wygląd Twojego nowego motocykla
V-Strom 1000.
Czarny mat / srebrne aluminium
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J10-ALU

11

13

13 | POSZERZONA PODSTAWA NA PODNÓŻEK BOCZNY

Zapewnia większą stabilność podczas parkowania
na miękkim lub nierównym podłożu.
Aluminium / stal nierdzewna
homologacja WVTA
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J20-000

1

8

Tylko na kraje Europy.

14 | 	OBNIŻONE SIEDZISKO

Wysokość obniżona o ok.
30 mm w stosunku do
standardowego siedziska
– zapewnia bezpieczniejszą
pozycję stojącą niższym
kierowcom. Łatwy montaż
w miejscu standardowego
siedziska.
kolor szary/szary
V-Strom 1000, od modelu 2014
45100-31J50-AR8
kolor khaki/szary (brak ilustr.)
V-Strom 1000, od modelu 2014

14
15

45100-31J50-AT3

15 | PODWYŻSZONE SIEDZISKO

Podwyższone o ok. 35 mm
w stosunku do standardowego
siedziska – bardzo wygodne
rozwiązanie dla wyższych
kierowców. Łatwy montaż
w miejscu standardowego
siedziska.
kolor szary/szary
V-Strom 1000, od modelu 2014
45100-31J60-AR8
kolor khaki/szary (brak
ilustr.)
V-Strom 1000, od modelu 2014
45100-31J60-AT3

9

Ochrona i design:

Zabezpiecz
swój motocykl

18
18 | NAKLEJKI NA OBRĘCZ KOŁA

Spersonalizuj wygląd motocykla za pomocą
naklejek ozdobnych na koła z logo V-Strom.
Komplet na przednie koło
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31JF5-PAD

16

16 | KOMPLET PRZEDNICH NAKLEJEK OZDOBNYCH

Komplet na tylne koło

Matowo-srebrne naklejki na przód motocykla
Suzuki V-Strom 1000.

V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31JR5-PAD

V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J06-PAD

19 | SAMOPRZYLEPNA NAKŁADKA
NA ZBIORNIK PALIWA

Wykonana z czarnej,
ziarnistej, antyodpryskowej
folii ochronnej. Zabezpiecza
zbiornik paliwa przed
zarysowaniami.
V-Strom 1000, od modelu 2014

17

17 | KOMPLET BOCZNYCH NAKLEJEK OZDOBNYCH

Zestaw naklejek do indywidualnej stylizacji
Twojego Suzuki V-Strom 1000.
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J07-PAD

10

990D0-31JTP-000

19

20 | CZARNA FOLIA OCHRONNA NA ZBIORNIK PALIWA
Czarna, ziarnista folia antyodpryskowa
zabezpieczająca zbiornik paliwa przed
zarysowaniami w okolicy kolan.
Komplet 2 szt.
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J02-PAD

20
21

21 | BEZBARWNA FOLIA OCHRONNA NA ZBIORNIK
PALIWA

Przezroczysta folia antyodpryskowa, niemal
niewidoczna. Zabezpiecza zbiornik paliwa
przed zarysowaniami w okolicy kolan.
Komplet 2 szt.
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-31J03-PAD

22 | NAKLEJKI OCHRONNE OSŁON BOCZNYCH

Czarna, ziarnista folia antyodpryskowa
zabezpieczająca osłony boczne przed
zarysowaniami w okolicy kolan.

22

23

23 | NAKLEJKI OCHRONNE NA RAMĘ

Czarna, ziarnista folia antyodpryskowa
zabezpieczająca przed zarysowaniem
butami.

Komplet 2 szt.

Komplet 2 szt.

V-Strom 1000, od modelu 2014

V-Strom 1000, od modelu 2014

990D0-31J04-PAD

990D0-31J01-PAD

11
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Turystyka i bagaż:

ekskluzywne
wyposażenie
24 | KUFER CENTRALNY 35-LITROWY

Kufer do przewożenia bagażu, z aluminiowym panelem,
pojemność 35 litrów. Zamykany i blokowany na motocyklu
za pomocą jednego kluczyka. Kompletny zestaw do
zamontowania na motocyklu V-Strom 1000, stelaż
w zestawie. Dopuszczalne obciążenie do 5 kg,
dopuszczalna prędkość z kufrem do 130 km/h.

24

24 | KOMPLET KUFRÓW BOCZNYCH

Komplet kufrów bocznych z aluminiowymi panelami. Pojemność
26 litrów (prawy) i 29 litrów (lewy). Jednocześnie zamykany
i blokowany na motocyklu jednym obrotem kluczyka. Kompletny
zestaw do zamontowania na motocyklu V-Strom 1000.
Dopuszczalne obciążenie pojedynczego kufra – 5 kg, dopuszczalna
prędkość z kuframi – 130 km/h.

Homologacja WVTA

Homologacja WVTA

V-Strom 1000, od modelu 2014

V-Strom 1000, od modelu 2014

990D0-31JTC-SET

990D0-31JSC-SET

25

13

Turystyka i bagaż:

załaduj jeszcze więcej

28
27 | 	FUTERAŁ NA MAPĘ

Z przezroczystym wierzchem, stanowi
pożyteczne uzupełnienie sakwy na
zbiornik paliwa.
990D0-04605-000

27 | 	MOCOWANIE PIERŚCIENIOWE SAKWY NA
ZBIORNIK PALIWA
V-Strom 1000, od modelu 2014

26
26 | DUŻA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA

Wykonana z trwałego nylonu z odblaskową
lamówką, objętość 11 litrów z możliwością
powiększenia do 15 litrów. W komplecie
pokrowiec przeciwdeszczowy, pasek
na ramię oraz podkładka dystansowa
zapobiegająca zarysowaniom. Należy
zamawiać razem z mocowaniem
pierścieniowym (990D0-04100-000).
Dopuszczalne obciążenie
do 2,5 kg.
V-Strom 1000, od modelu 2014

14

990D0-04100-000

27

990D0-04600-SET

27 | 	MAŁA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA

Wykonana z trwałego nylonu z odblaskową
lamówką, objętość 5 litrów z możliwością
powiększenia do 9 litrów. W komplecie
pokrowiec przeciwdeszczowy i pasek
na ramię. Należy zamawiać razem
z mocowaniem pierścieniowym
(990D0-04100-000). Dopuszczalne
obciążenie do 2,5 kg.
V-Strom 1000, od modelu 2014
990D0-04300-000

29

32
30 | POKROWIEC NA MOTOCYKL Z LOGO V-STROM

Wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne,
wykonana z oddychającego materiału. Chroni
zaparkowany motocykl przed deszczem, kurzem i
zabrudzeniem przez ptaki.
990D0-31JRC-000

31 | POKROWIEC NA MOTOCYKL Z LOGO V-STROM

Wykonany z oddychającego materiału, chroni
Twój motocykl Suzuki V-Strom przed kurzem. Do
użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

32 | ALARM 1

Chroni motocykl przed dostępnem
osób niechcianych. W skład
instalacji alarmowej wchodzi
atestowany immobilizer.
Kompaktowy układ ma własne
podtrzymanie zasilania i nie ma
możliwości jego wyłączenia nawet
po odcięciu zasilania głównego.
Do zamontowania wyłącznie
za pomocą wiązki elektrycznej
(990D0-31J00-ALM) dostarczanej
wraz z dwoma pilotami zdalnego
sterowania.
990D0-ALARM-001

	WIĄZKA ELEKTRYCZNA ALARMU

990D0-31JIC-000

Wiązka elektryczna do instalacji
systemu alarmowego w nowym
modelu V-Strom.

30

990D0-31J00-ALM

1 Tylko na kraje Europy.

31

33

33 | NAKRĘTKI NA WENTYLE Z LOGO SUZUKI
Komplet 2 szt.
990D0-19069-000

15

Co jeszcze?

Praktyczne i niezbędne
2
1

2 | CZAPKA BEJSBOLÓWKA V-STROM 1000
Czarna z haftowanym logo,
100% bawełna.
Rozmiar uniwersalny
990F0-DLCP1-000

4
3
4 | KUBEK V-STROM 1000
Czarna koszulka z białym nadrukiem
V-Strom 1000, 100% bawełna.

Wzór czarno-biały, z logo V-Strom
1000, ceramiczny, możliwość
używania w kuchence mikrofalowej
i mycia w zmywarce.

Dostępne rozmiary: S – 3XL

990F0-DLMG1-000

1 | KOSZULKA V-STROM 1000

990F0-DLTS2-rozmiar

3 | BRELOK V-STROM 1000
Czarno-biały, PVC

990F0-DLKE1-KEY

16

5

6

6 | Kurtka tekstylna do turystyki
motocyklowej
n

n

n
n

n
n

7

Zewnętrzna warstwa z poliamidu 500D,
wzmocnienia w okolicach ramion i łokci
z materiału DYNAX
Ochraniacze ramion i łokci, ochraniacze
łokci regulowane
Ochraniacz pleców
Wysokiej klasy membrana Z-Liner
– nieprzemakalna, chroniąca przed
wiatrem i oddychająca
System wentylacji z przodu i z tyłu
Wyjmowalna wkładka TAFFETA – lekka
i ciepła

Dostępne rozmiary: XS – 3XL
Kolor czarno-szary
990F0-STEX1-rozmiar

9 | Kurtka tekstylna enduro
n

n
n

n
n

n

Zewnętrzna warstwa z poliamidu 500D,
wzmocnienia w okolicach ramion i łokci z materiału
DYNAX
Podwójne, bezpieczne przeszycia
Ochraniacze ramion i łokci, ochraniacze łokci
regulowane
Ochraniacz pleców
Odpinana kurtka wewnętrzna z wysokiej klasy
membrany Z-Liner – nieprzemakalna, chroniąca
przed wiatrem i oddychająca
Siedem dużych, zapinanych na suwak otworów
wentylacyjnych w rękawach, z przodu i z tyłu

Dostępne rozmiary: S – 3XL
Kolor czarno-szary
990F0-XTEX1-rozmiar

9

7 | Spodnie tekstylne do turystyki
motocyklowej
n

n
n

n
n

Zewnętrzna warstwa z poliamidu 500D,
wzmocnienia w okolicach kolan
z materiału DYNAX
Regulowane ochraniacze kolan,
Wysokiej klasy membrana Z-Liner
– nieprzemakalna, chroniąca przed
wiatrem i oddychająca
System wentylacji z przodu
Wyjmowalna wkładka TAFFETA – lekka
i ciepła

Dostępne rozmiary: XS – 4XL
Kolor czarny

5 | KOMBINEZON PRZECIWDESZCZOWY

Czarny, z żółtymi i szarymi
odblaskowymi wstawkami, logo
Suzuki z przodu, odblaskowa
lamówka, diagonalny zamek
błyskawiczny ułatwiający zakładanie,
zamki i rzepy przy kostkach,
elastyczne wstawki w pasie,
nieprzemakalny, przeciwwiatrowy,
materiał zewnętrzny – 100%
poliamid, wewnętrzny – 100%
poliester.
Dostępne rozmiary: S – 3XL
990F0-STER1-rozmiar

990F0-STEX4-rozmiar

8

8 | Spodnie tekstylne enduro
n

n
n
n

n

Zewnętrzna warstwa z poliamidu 500D,
wzmocnienia w okolicach kolan z
materiału DYNAX
Podwójne, bezpieczne przeszycia
Regulowane ochraniacze kolan,
Odpinane spodnie wewnętrzne
z wysokiej klasy membrany Z-Liner
– nieprzemakalne, chroniące przed
wiatrem i oddychające
Dwa duże, zapinane na suwak otwory
wentylacyjne w górnej części nogawek

Dostępne rozmiary: S – 4XL
Kolor czarno-szary
990F0-XTEX2-rozmiar

17
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10 | 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

11

11 | GOLF
n
n
n

n

Ciepły, miękki i oddychający
Zakrywa szyję i ramiona
Podwójna warstwa chroniąca
szyję
95% bawełna, 5% elastan

Rozmiar uniwersalny
Kolor czarny
990F0-SNECK-000

18

12 | 	STOJAK SERWISOWY

Pod tylne koło, z kompletem
rolek.

16 | Apteczka pierwszej pomocy

990D0-STAND-015

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

13 | KOMPLET ZAPASOWYCH ROLEK POD
TYLNY WAHACZ
Do stojaka serwisowego
990D0-STAND-015

Zestaw z kamizelką odblaskową
990D0-FIRST-KIT

990D0-STAND-SET

Zestaw bez kamizelki odblaskowej
990D0-FIRST-AID

14 | Specjalne narzędzie serwisowe
Do przedniej osi. 19/24 mm
990D0-TOOL1-924

15 | 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.

12
13

16

	OPCJONALNY PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY
DO ŁADOWARKI

15

Dodatkowy, oddzielny przewód do
ładowania, mocowany na stałe.
Idealny w przypadku posiadania
więcej niż jednego motocykla lub
skutera.
990D0-OPTI1-CAB

99999-SMP2W-906

19

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.

Suzuki to więcej niż
motocykl.

SuzukiCollection
2013

CLOTHING AND MERCHANDISE

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.

Autoryzowany dealer 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.
Homologacje WVTA oraz homologacje typu poszczególnych układów, części
i oddzielnych zespołów technicznych są przekazywane pomiędzy krajami
członkowskimi. Dzięki temu każdy element objęty homologacją WVTA nie wymaga
odrębnej certyfikacji.

www.suzuki.pl
Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o., 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, Polska
Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedniej informacji, specyfikacji, kolorów, materiałów oraz innych elementów. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą
stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Produkty mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Prosimy o sprawdzenie u lokalnego przedstawiciela Suzuki, czy nie nastąpiły którekolwiek
z wymienionych zmian. Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem. Należy zawsze zakładać kask, okulary i odzież ochronną,
korzystać z przyjemności jazdy w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Kolory rzeczywiste mogą nieznacznie odbiegać od pokazanych w niniejszym katalogu. Wszystkie szczegóły są aktualne w
momencie publikacji prasowej. Data aktualizacji: grudzień 2013.
Aby nasza kolekcja zawsze odpowiadała bieżącym trendom, odzież i przedmioty codziennego użytku są artykułami sezonowymi. W rzadkich przypadkach pod koniec sezonu niektóre pozycje
mogą być niedostępne - są to jednak sytuacje raczej wyjątkowe, nie będące regułą.
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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.

