AKCESORIA
KATANA

2

STYL I KOMFORT:

WSIADAJ I JEDŹ.

1

2

1 | SZYBA TURYSTYCZNA
 Przyciemniana. Zawiera zestaw montażowy,
nadaje motocyklowi stylowego charakteru.
Poprawia komfort jazdy redukuje
ciśnienie powietrza.
			 Przyciemniona, homologacja WVTA.
			 Nr kat. 94600-07810-000
2 | KOLOROWE SIEDZISKO
	
		Staranie zaprojektowane logo KATANA
na siedzisku oraz kolorowe wstawki
nadadzą motocyklowi elegancji i podkreślą
jego wyjątkowy wygląd.
			 Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 45100-07L10-BW3

3

STYL I OCHRONA:

WŁÓKNO WĘGLOWE I COŚ EKSTRA.

3

3 | KARBONOWY BŁOTNIK PRZEDNI
 Zastępuje fabrycznie montowany przedni
błotnik. Włókno węglowe,
matowe wykończenie.
			Homologacja WVTA.

5

			 Nr kat. 990D0-07L90-CRB
4 | KARBONOWA OSŁONA ALTERNATORA
 Włókno węglowe, matowe wykończenie.
			 Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 990D0-04K20-CRB

4

5 | POKRYWA SPRZĘGŁA ROZRUSZNIKA
Włókno węglowe, matowe wykończenie.
			Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 990D0-04K25-CRB
6 | POKRYWA SPRZĘGŁA
Włókno węglowe, matowe wykończenie.
			Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 990D0-04K26-CRB
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7 | PODGRZEWANE MANETKI
Nie ma złej pogody, gdy wyposażysz się
w najlepszy sprzęt. Bez względu na to, jak jest
zimno, podgrzewane manetki zapewnią palcom
odpowiednią ciepłotę podczas jazdy. Pięć różnych
ustawień intensywności podgrzewania,
maksymalny pobór mocy 17,2 W.
			Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 57100-07810-000
8 | CZERWONE ZACISKI HAMULCOWE BREMBO
 Opracowane we współpracy z Brembo
wyczynowe zaciski hamulcowe zapewniają
precyzyjną kontrolę oraz płynność hamowania.
Zestaw nie obejmuje klocków hamulcowych
ani innych drobnych elementów instalacyjnych
(np. wkrętów i podkładek).
			 Lewy

Nr kat. 59310-17KD0-000

			 Prawy

Nr kat. 59110-17KD0-000

9 | ZESTAW ODBOJNIKÓW RAMY
 Ograniczają ryzyko uszkodzenia motocykla.
Wykonane ze stopu aluminium z domieszką
nylonu. Komplet dwóch sztuk na lewą
i prawą stronę.
			Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 990D0-07L40-000
10 |	ZESTAW DODATKOWYCH ODBOJNIKÓW
PRZEDNIEGO KOŁA
 Wykonany z aluminium z domieszką nylonu,
w kolorze srebrno-czarnym.
			Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 990D0-07L16-000
11 |	ZESTAW DODATKOWYCH ODBOJNIKÓW
TYLNEGO KOŁA
Wykonany z aluminium z domieszką nylonu,
w kolorze srebrno-czarnym.
			Homologacja WVTA.
			 Nr kat. 990D0-07L19-000

7

STYL I SZYK:

BARWY KATANA.

12

12 | ZESTAW NAKLEJEK DEKORACYJNYCH „THE CUT”
 Wykonane z przezroczystej folii z czerwonym
nadrukiem zestaw na lewą i prawą stronę.
			 Nr kat. 990D0-07L02-RED

8

13

13 | ZESTAW NAKLEJEK DEKORACYJNYCH „THE EDGE”
  Wykonane z przezroczystej folii z czerwonym
nadrukiem zestaw na lewą i prawą stronę.
			 Nr kat. 990D0-07L03-RED
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14 | NAKŁADKA NA ZBIORNIK PALIWA
TANK PAD
Wykonany w karbonowej stylizacji
(tworzywo Evotec) z logo KATANA.
Chroni zbiornik przed zadrapaniami.
Zestaw 2 sztuk.

18

			 Nr kat. 990D0-07L01-CRB
15 |	NAKLEJKA OCHRONNA KORKA
WLEWU PALIWA 1
Wykonany w karbonowej stylizacji
(tworzywo Evotec) z czerwonym logo
Suzuki. Chroni korek wlewu paliwa
przed zadrapaniami, nadaje
motocyklowi niepowtarzalny wygląd.
			 Nr kat. 990D0-07L04-CRB
16 | NAKLEJKI OCHRONNE RAMY
 Zestaw na lewą i prawą stronę,
wykonany z tworzywa Evotec
w karbonowej stylizacji, chroniący
boczne panele na wysokości kolan.
Zestaw 2 sztuk.
			 Nr kat. 990D0-07L05-CRB

16

17 | ZESTAW NAKLEJEK NA OBRĘCZ KOŁA
 Naklejki na 1 koło z logo KATANA 6 sztuk
na stronę zewnętrzną z nadrukiem Suzuki
oraz 6 sztuk na stronę wewnętrzną
z nadrukiem KATANA. Zestaw 12 naklejek
na 1 koło.
			 Nr kat. 990D0-07L06-RED
18 |	ZESTAW NAKLEJEK DEKORACYJNYCH
NA OBRĘCZ KOŁA
Czerwono-czarne naklejki z logo Suzuki.
Zestaw 6 naklejek na 1 koło.
			 Nr kat. 990D0-WHL02-RD1

 Nie stosować w połączeniu z pierścieniem mocującym
sakwy na zbiornik paliwa 990D004105-000.

1

11

CO JESZCZE?

WŁAŚCIWE WYPOSAŻENIE.
19 | DUŻA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA
Z MOCOWANIEM PIERŚCIENIOWYM 1
Trwały materiał nylonowy z odblaskową lamówką,
objętość 11 litrów, z możliwością powiększenia
do 15 litrów. Osłona przeciwdeszczowa i pasek
na ramię w komplecie. Maksymalna ładowność:
2,5kg Maksymalna prędkość: 130 km/h.
			Homologacja WVTA.

19

21

			 Nr kat. 990D0-04600-000
20 | PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY SAKWY
NA ZBIORNIK PALIWA 2
Wymagany do instalacji sakwy na zbiornik paliwa.
			Homologacja WVTA.

22

			 Nr kat. 990D0-04105-000
21 | TYLNY STOJAK SERWISOWY
Niebieski stojak serwisowy z rolkami, stabilnie
podtrzymujący motocykl. Odpowiedni do wersji
z układem ABS i wersji bez układu ABS.
			 Nr kat. 990D0-STAND-025

20

22 | ZAPASOWE ROLKI DO TYLNEGO
STOJAKA SERWISOWEGO
Zestaw 2 sztuki.

23

			 Nr kat. 990D0-STAND-SET
23 |	ZAPASOWE ROLKI
			Aluminiowe rolki do tylnego stojaka serwisowego.
Zestaw 2 sztuk
			 Nr kat. 990D0-04K17-000

12

1

Wymaga dodatkowego zamówienia pierścienia mocującego (nr kat. 990D0-04105-000).
Wyklucza zastosowanie naklejki ochronnej na korek wlewu paliwa (nr kat. 990D0-07L04-CRB).

2 

26 | KAPTURKI ZAWORÓW OPON
Zawory wraz ze znaczkiem „S”. Zestaw 2 sztuk.
			 Nr kat. 990D0-19069-000

24

27 | ŁADOWARKA DO AKUMULATORA
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. Napięcie
zasilania 220-240 V, napięcie akumulatora 12 V,
prąd ładowania maks. 0,6 A.

26

27

Nr kat. 990D0-OPTIM-MB3

25

28 | DODATKOWY PRZEWÓD ŁADUJĄCY.
Dodatkowy przewód ładujący do zainstalowania
na stałe w drugim motocyklu.

29

			 Nr kat. 990D0-OPTI1-CAB
29 | ZESTAW RATUNKOWY
Obowiązkowe wyposażenie w wielu krajach
Europy. Zestaw zgodny z normą DIN13167,
zawiera kamizelkę odblaskową.

30

			 Nr kat. 990D0-FST01-KIT
24 |	PLANDEKA OCHRONNA
NA MOTOCYKL
Wytrzymała i odporna na warunki
atmosferyczne, wykonana
z oddychającego materiału. Chroni
zaparkowany motocykl przed deszczem,
kurzem i zabrudzeniem przez ptaki.
Nr kat. 990D0-RCGSX-00L
25 | POKROWIEC OCHRONNY
Czarny pokrowiec na motocykl,
wykonany z przepuszczającego
powietrze materiału, miękki i lekki,
do użytkowania wewnątrz
pomieszczeń. Elastyczna część
przednia i tylna, nadaje się do prania.

30 | ADAPTER DO DEMONTAŻU OSI KOŁA PRZEDNIEGO
			Przeznaczone do przedniej osi, śruba 19/24 mm.
			 Nr kat. 990D0-TOOL1-924

31

31 | LAKIER ZAPRAWKOWY
Srebrny (mistic silver) – YMD
Nr kat. 990D0-10202-YMD
Czarny (sparkle black) – YVB
			 Nr kat. 990D0-10202-YVB

			 Nr kat. 990D0-IC000-00L
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ARTYKUŁY CODZIENNEGO UŻYTKU

ZAPREZENTUJ SIĘ.
34

36

14

35

37

35 | BRELOCZEK „KATANA” GSX S1000S
Wymiary: 5,5x3 cm.

38

39

			 Nr kat. 99000-79NK0-001
36 | KASK „KATANA”
			Podstawowym modelem kasku KATANA jest sportowo turystyczny Arai QV PRO w kolorze srebrnym.
Posiada zaawansowaną technologię VAS (Variable
Axis System). XXS (-011)/S (-012)/M (-013)/L (-014)/
XL (-015)/ XXL (-016).
Nr kat. 99000-79NM0-rozmiar (011-016)
37 | MODEL MOTOCYKLA ”KATANA” GSX-1100S KATANA
Precyzyjny odlew metalowy w skali 1:12,
przeznaczony dla kolekcjonerów (nie służy do zabawy).
			 Nr kat. 99000-79N12-KTN
38 | T-SHIRT „KATANA”
65% bawełna, 35% poliester.  Wyszywane logo
z przodu, nadrukowane logo z tyłu.
S/M/L/XL/XXL
			 Nr kat. 990F0-KTTS1-rozmiar
39 | BLUZA „KATANA”
80% bawełna, 20% poliester.  Wyszywane logo
z przodu, nadrukowane logo z tyłu.
S/M/L/XL/XXL/3XL

40

			 Nr kat. 990F0-KTSJ1-rozmiar

41
34 | ZEGAREK NA RĘKĘ “KATANA”
Analogowo-cyfrowy w kopercie z lekkiego stopu,
pasek ze stali nierdzewnej, grubość 15,6 mm,
średnica 4,95 mm. Wykonany ze szkła mineralnego,
wodoodporny, wyświetlacz cyfrowy, wyświetlacz
analogowy (godziny, minuty, sekundy). Pięć trybów
wyświetlania: czas, druga strefa czasowa,
wyświetlanie miesiąca, daty i tygodnia
oraz funkcja alarmu. Wyświetla czas w systemie
12 lub 24-godzinnym.

40 | MODEL KATANA WYKONANY Z KRYSZTAŁU
Kryształowy model KATANA w zestawie z drewnianym
pudełkiem. Wieko pudełka z wytłoczonymi logo
KATANA i Suzuki. Wykonany w skali 1:34.
Wymiary: 4,9 cm / 8,0 cm / 4,9 cm.
			 Nr kat. 99000-79NM0-034
41 | NAKLEJKI „KATANA”
Wymiary: 10x8,5cm / 7,5x5,5cm / 4x3cm
			 Nr kat. 99000-79NS0-000

			 Nr kat. 990F0-KTWA1-000
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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
wytwarzania naszych oryginalnych części
zamiennych najwyższym priorytetem
jest bezkompromisowa, jakość.
Dobór odpowiednich materiałów, ścisłe
przestrzeganie określonych norm oraz
odpowiedni proces produkcyjny gwarantują
uzyskanie maksimum funkcjonalności przy
możliwie najniższej masie. Wysoka jakość
za odpowiednią cenę.

SIĘGNIJ PO KATALOG
KOLEKCJA SUZUKI 2019.
Pragniesz doskonałego
dopasowania nie tylko
dla swojego motocykla,
ale również dla siebie?
Wystarczy poprosić
u dealera Suzuki
o katalog z kolekcją
odzieży i przedmiotów
codziennego użytku.

Zadbaj o to, aby Twoja maszyna pozostała
autentycznym motocyklem 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.
W celu zapoznania się z aktualnym cennikiem akcesoriów prosimy o kontakt
z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki. Prosimy o potwierdzenie pełnej
specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem. Należy
zawsze zakładać kask, okulary i odzież ochronną, aby korzystać z przyjemności jazdy
w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje
nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz
art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do zmiany, bez uprzedniej informacji, specyfikacji, kolorów, materiałów oraz innych
elementów artykułów przedstawionych w katalogu. Poszczególne artykuły
akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Artykuły mogą się
różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory
przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów
przedstawionych artykułów Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym
Dealerem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje
zawarte w niniejszym katalogu były przygotowane na dzień jego publikacji.

Ważna informacja dotycząca jazdy z bagażem: Należy przestrzegać
dopuszczalnej ładowności 2,5 kg dla sakw na zbiornik paliwa.
Podczas jazdy z bagażem max prędkości 130 km/h.

Autoryzowany dealer Suzuki:

WVTA – całościowa homologacja pojazdu (Whole Vehicle Type-Approval)
jest obowiązującym w UE systemem homologacji, mającym zastosowanie
do samochodów osobowych i motocykli. Homologacja WVTA gwarantuje
zgodność tych pojazdów (i holowanych przez nie przyczep) z odnośnymi
dyrektywami UE w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji oraz ochrony
środowiska naturalnego. Potwierdza również, że producent podjął stosowne
działania w celu zapewnienia zgodności procesu wytwarzania z odpowiednimi
wymogami oraz przeprowadził niezbędne testy.
Homologacje WVTA oraz homologacje typu dla poszczególnych układów,
części i oddzielnych podzespołów technicznych są przekazywane pomiędzy
krajami członkowskimi. Dzięki temu żaden element objęty homologacją WVTA
nie wymaga odrębnej certyfikacji.

Hasło „Suzuki - Way of life” jest sercem naszej marki: każdy samochód, motocykl
i silnik zaburtowy Suzuki tworzony jest z myślą o uwalnianiu emocji i dostarczaniu
użytkownikowi radości życia.

SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O.
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa
Data opracowania 3/2019
NR KAT. 99999-SMP2W-303

