AKCESORIA
SV650
SV650X

2

TURYSTYKA I KOMFORT:

ŚMIAŁO DO PRZODU.
1 | DIODOWE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

1

			Zestaw dwóch nowoczesnych diodowych
lamp przeciwmgielnych firmy PIAA o mocy
8 W każda, zapewniających lepsze warunki
oświetlenia. Z wyłącznikiem, wiązką
elektryczną i elementami montażowymi.
Tylko do modelu SV650X.
Atest WVTA.
Nr kat. 99000-990D2-216
2 | DIODOWE KIERUNKOWSKAZY

2

			Nowoczesne kierunkowskazy diodowe.
W zestawie przednie i tylne kierunkowskazy,
przekaźnik i specjalny wspornik montażowy.
Każde ze świateł zawiera osiem jasno
świecących diod o łącznej mocy 1,2 W.
Atest WVTA.
Nr kat. 99000-99008-130

3

TURYSTYKA I STYL:

ŚMIAŁO DO PRZODU.
3

4 | OSŁONA MISKI OLEJOWEJ
			Nadaje motocyklowi SV650/SV650X
sportowy wygląd.
Atest WVTA.
Nr kat. 99000-990U0-004
5 | NAKŁADKA OSŁONOWA RAMY
			Lakierowana osłona ramy
w czarno-białych barwach.
Komplet 2 szt.
Atest WVTA.
Nr kat. 99000-990U0-003

4

3 | OWIEWKA WSKAŹNIKÓW

3

4

			Nieduża i skuteczna owiewka wskaźników.
Ogranicza napór powietrza i nadaje
motocyklowi rasowy wygląd.
Tylko do modelu SV650.
Atest WVTA.

5

		Biała

Nr kat. 99000-990U0-002

		Czarna

Nr kat. 99000-990U0-008

6

6 | SPORTOWE SIEDZISKO FAŁDOWANE
			Wyższe o 5 mm od standardowego siedziska
i dzięki grubej wyściółce miękkie w dotyku
oraz bardzo wygodne. Dwubarwne wykończenie
wraz z napisem Suzuki w japońskim liternictwie
Katakana tworzą bardzo stylowe i niepowtarzalne
oblicze motocykla. Łatwe do zamontowania
w miejsce standardowego siedziska.
Fabryczne wyposażenie modelu SV650X.
Atest WVTA.

9

Nr kat. 45100-18K50-000
7 | ODBOJNIKI RAMY

7

			Stalowe z nylonowymi końcówkami.
Komplet dwóch sztuk na lewą i prawą stronę.
Atest WVTA.

10

Nr kat. 990D0-18K40-000
8 | WSPORNIK SPOCZNIKA ZE STOPNIEM
			Powlekany na czarno wspornik i spocznik
dla kierowcy. Zastępuje oryginalne elementy.
Fabryczne wyposażenie modelu SV650X.
			 Na lewą stronę
Nr kat. 25600-44811-000
			 Na prawą stronę
Nr kat. 43100-44811-000
9 | SPOCZNIKI DLA PASAŻERA

8

		
	Powlekany na czarno komplet spoczników
dla pasażera. Zastępuje oryginalne elementy.
Fabryczne wyposażenie modelu SV650X.

11

Nr kat. 43600-37810-000
10 | NAKLEJKA OCHRONNA NA OSŁONĘ SPRZĘGŁA
			Ziarnista folia osłonowa w kolorze czarnym.
			 Nr kat. 990D0-18K07-PAD
11 | FOLIA OCHRONNA NA PŁYTKĘ PODNÓŻKA
			Wykonane z czarnej folii ziarnistej naklejki
ochronne na płytkę podnóżka i dźwignię zmiany
biegów. Komplet pięciu sztuk.
Nr kat. 990D0-18K05-PAD

5

15

TURYSTYKA I OCHRONA:

W NIENAGANNYM RYNSZTUNKU.
12 | FOLIA OCHRONNA NA ZBIORNIK PALIWA

12

16

			Bezbarwna folia osłonowa z logo Suzuki.
Zabezpiecza powierzchnię zbiornika przed
zarysowaniem w okolicy kolan. Komplet
na lewą i prawą stronę.
Nr kat. 990D0-18K02-PAD
13 | S
 AMOPRZYLEPNA NAKŁADKA NA ZBIORNIK
PALIWA, CZARNA
			Z logo Suzuki, chroni przed zarysowaniem.
Nr kat. 990D0-18KA1-PAD

14 | S
 AMOPRZYLEPNA NAKŁADKA
NA ZBIORNIK PALIWA, BEZBARWNA

13

14

			Z logo SV i Suzuki, chroni przed
zarysowaniem.
Nr kat. 990D0-18K01-PAD
15 | N
 AKLEJKI OCHRONNE NA KOREK
WLEWU PALIWA1
			Z tworzywa Evotec, stylizowane na włókno
węglowe. Komplet czterech sztuk. Do SV650X
i SV650 od roku modelowego 2018.
Nr kat. 990D0-17K04-CRB
16 | NAKLEJKI OCHRONNE NA KOREK WLEWU
PALIWA1
			Z ziarnistej folii osłonowej w kolorze czarnym.
Komplet czterech sztuk. Do SV650X i SV650
od roku modelowego 2018.
Nr kat. 990D0-17K04-BLK
 Wyklucza zastosowanie uchwytu pierścieniowego do sakw
na zbiornik paliwa (nr kat. 990D0-04105-000).

1

6

17

17 | NAKLEJKI „SUZUKI” NA PRZEDNI WIDELEC
			Wykonane z ziarnistej folii ochronnej w kolorze
czarnym, z logo Suzuki. Dwie sztuki.

19

Nr kat. 990D0-11J05-PAD
18 | NAKLEJKI OCHRONNE NA OSŁONĘ PODSIODŁOWĄ
			 Bezbarwna folia osłonowa. Komplet pięciu sztuk.
Nr kat. 990D0-18K06-PAD
19 | NAKLEJKI OZDOBNE NA OBRĘCZ KOŁA
			Łatwe do naklejenia, z logo „SV”. Komplet sześciu
sztuk na jedno koło.

20

Nr kat. 990D0-18K03-PAD
20 | NAKLEJKI OZDOBNE NA KOŁA
			Z logo Suzuki, indywidualizujące wygląd motocykla.
Komplet sześciu sztuk na jedno koło.
Nr kat. 990D0-WHL03-RD1

18

21

21+22 | NAKLEJKI OZDOBNE NA KOŁA
			Z logo Suzuki, indywidualizujące wygląd motocykla.
Komplet sześciu sztuk na jedno koło.
21 | Kolor czerwony
Nr kat. 990D0-WHL02-RD1
22 | Kolor biały
Nr kat. 990D0-WHL02-WHT

22

23 | NAKLEJKI OZDOBNE NA KOŁA
			Naklejki na jedno koło, dostępne
w następujących kolorach:
- BLU - niebieski
- WHT - biały
- RD1 - jasnoczerwony

23

			(Na ilustracji w kolorze jasnoczerwonym,
nr kat. 990D0-WHEEL-RD1)
Nr kat. 990D0-WHEEL-colour

7

8

TURYSTYKA I BAGAŻE:

24 | U
 CHWYT PIERŚCIENIOWY DO SAKW
NA ZBIORNIK PALIWA2

25 | S
 AKWA NA ZBIORNIK PALIWA Z MOCOWANIEM
PIERŚCIENIOWYM – MAŁA

			Niezbędny do zamocowania na zbiorniku paliwa
sakwy dużej lub małej.

			Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi
lamówkami, regulowana pojemność od 5 do 9 litrów,
w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, nylonowa
nakładka mocowania i pas naramienny.
Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.

Nr kat. 990D0-04105-000

BAGAŻE, ŁADUNKI I WOLNOŚĆ.
24

25

Nr kat. 990D0-04300-000
26 | S
 AKWA NA ZBIORNIK PALIWA Z MOCOWANIEM
PIERŚCIENIOWYM – DUŻA
			Wykonana z wytrzymałej tkaniny nylonowej
z odblaskowymi lamówkami. Regulowana pojemność
od 11 do 15 litrów, w zestawie pokrowiec
przeciwdeszczowy i pas naramienny.
Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-04600-000
27 | TEKSTYLNA SAKWA TYLNA
			Sakwa tylna o pojemności 9 litrów, w zestawie
z pasami mocującymi do stelaża tylnego bagażnika.
Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.

26

27

Nr kat. 990D0-04198-000
28 | STELAŻ KUFRA CENTRALNEGO 27 L3
			Powlekany na czarno stelaż do zamocowania 27-litrowego
kufra centralnego (nr kat. 990D0-B2700-000). Bez płytki
pośredniej mocowania kufra (nr kat. 990D0-99999-078).
Atest WVTA.
Nr kat. 990D0-18K00-060
29 | PŁYTKA MOCOWANIA KUFRA CENTRALNEGO

28+29

30

			Niezbędna do zamocowania kufra centralnego na stelażu.
Nr kat. 990D0-99999-078
30 | KUFER CENTRALNY
			Kufer centralny z tworzywa, o pojemności 27 L.
Do zamocowania wymaga specjalnego stelaża
(nr kat. 990D0-18K00-060) i płytki pośredniej
(nr kat. 990D0-99999-078).
Atest WVTA.
Nr kat. 990D0-B2700-000

 Wyklucza zastosowanie naklejki ochronnej na korek wlewu paliwa (nr kat. 990D0-17K04-CRB lub nr kat. 990D0-17K04-BLK).
 Wymaga dodatkowego zamówienia płytki pośredniej mocowania kufra centralnego (nr kat. 990D0-99999-078).

2
3

9

CO JESZCZE?

MALI POMOCNICY MOTOCYKLISTY.
31

32

34

31 | STOJAK SERWISOWY
			Stojak serwisowy pod tylne koło,
z rolkami pod wahacz.
Nr kat. 990D0-STAND-015
32 | ZAPASOWE ROLKI
			 Dwie sztuki.

33

Nr kat. 990D0-STAND-SET
33 | ROLKI DO STOJAKA SERWISOWEGO
			Stylowe rolki ze stopu aluminium,
dwie sztuki.
Nr kat. 990D0-04K17-000
34 | KABŁĄK ANTYKRADZIEŻOWY

35

36

35 | U
 CHWYT DO URZĄDZENIA
NAWIGACYJNEGO
			Uniwersalny uchwyt do urządzenia nawigacyjnego z amortyzacją. Przystosowany
do większości motocyklowych urządzeń
nawigacyjnych. Tylko do modelu SV650.
Nr kat. 990D0-28KNB-000
36 | NAKRĘTKI ZAWORÓW OPON
			 Ze znaczkiem „S”, dwie sztuki.
Nr kat. 990D0-19069-000

10

			Blokada kabłąkowa to prawdopodobnie dobry sposób na zabezpieczenie
motocykla przed kradzieżą.
Atest: NF-FFMC, classé SRA.
Nr kat. 990D0-SIL16-270

37

37 | POKROWIEC OCHRONNY

40 | DODATKOWY PRZEWÓD ŁADUJĄCY

			Wykonany z materiału przepuszczającego
powietrze, chroni przed kurzem.

			Do zainstalowania na stałe w drugim motocyklu
(brak ilustracji).

Nr kat. 990D0-IC000-00L
38 | PLANDEKA OCHRONNA NA MOTOCYKL

41 | ZESTAW RATUNKOWY

			Wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne,
wykonana z materiału przepuszczającego
powietrze, chroni zaparkowany motocykl przed
deszczem, kurzem i zabrudzeniem przez ptaki.

			Obowiązkowe wyposażenie w wielu krajach
Europy. Przed podróżą prosimy sprawdzić
przepisy obowiązujące w odwiedzanych krajach.

Nr kat. 990D0-RCGSX-00L

38

Nr kat. 990D0-OPTI1-CAB

39 | 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.

			 Z kamizelką odblaskową
Nr kat. 990D0-FST01-KIT
			 Bez kamizelki odblaskowej
Nr kat. 990D0-FST01-AID

Nr kat. 990D0-OPTIM-MB3

39

41

11

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE SUZUKI

SIĘGNIJ PO KATALOG DLA SIEBIE!

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.

Pragniesz doskonałego rynsztunku
nie tylko dla swojego motocykla,
ale również dla siebie? Wystarczy
poprosić u dealera Suzuki
o katalog z kolekcją odzieży
i przedmiotów codziennego
użytku.

Dobór odpowiednich materiałów, ścisłe przestrzeganie określonych norm oraz odpowiedni
proces produkcyjny gwarantują uzyskanie
maksimum funkcjonalności przy możliwie najniższej masie. Wysoka jakość ma swoją cenę.
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 samochody i motocykle tej marki. Prosimy
pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria poddane zostały odpowiednim testom
i dopuszczone przez Suzuki. Wymagania, jakie muszą one spełniać, wyszczególnione
są w stosownych instrukcjach. Zamontowanie lub używanie 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 dealera 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.

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

Autoryzowany dealer Suzuki:

Hasło „Suzuki – styl życia” 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
DRUK 6/2018

