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V-Strom 1000 / XT
V-Strom 650 / XT
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WEDŁUG UZNANIA.
TURYSTYKA I OCHRONA:

1 | DIODOWE KIERUNKOWSKAZY
Komplet przednich i tylnych kierunkowskazów 
LED (1,2 W każdy). Z wiązką elektryczną,  
przekaźnikiem i elementami montażowymi. 
Homologacja WVTA.
Nr kat. 99000-99008-140 

2	 |	DIODOWE	ŚWIATŁA	PRZECIWMGIELNE 1

Światło diodowe skuteczniej oświetla drogę. 
Komplet dwóch lamp przednich, zawierający 
wiązkę elektryczną i wyłącznik. Każda  
z lamp o jasności 4400 kandeli zawiera  
po 2 fotodiody LED o bardzo niskim poborze 
prądu (11W/0,8A).
Homologacja WVTA.

Nr kat. 99000-990D2-213

OPASKI	ZACISKOWE 
Nr kat. 990D0-31J35-000

OSŁONY 
Nr kat. 990D0-31J30-000

3	 |	RUROWA	OSŁONA	SILNIKA
Wykonana z powlekanej proszkowo  
rury stalowej o grubości ścianki 2 mm,  
z mocowaniem do ramy zapewniającym  
maksymalną sztywność.
Homologacja WVTA.
Kolor czarny  Nr kat. 990D0-31J00-030 
Kolor srebrny Nr kat. 990D0-31J00-031

1  W zamówieniu należy uwzględnić rurową osłonę silnika  
czarną (nr kat. 990D0-31J00-030) lub srebrną  
(nr kat. 990D0-31J00-031), obejmy montażowe  
(nr kat. 990D0-31J35-000 oraz osłony (nr kat. 990D0-31J30-000).

2  Wyklucza zastosowanie poszerzonego spocznika terenowego  
(nr kat. 990D0-28K10-000).
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4	 |	PODNÓŻEK	CENTRALNY	2

Zapewnia stabilne i bezpieczne podparcie. 
Ułatwia dostęp do motocykla podczas standar-
dowych czynności serwisowych.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 42100-31820-000 

5	 |	NAKŁADKA	STOPKI	PODNÓŻKA	BOCZNEGO	2

Aluminium i stal nierdzewna, z laserowo graw-
erowanym logo V-Strom, zwiększa stabilność 
podparcia na miękkim lub nierównym podłożu.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 990D0-31J20-000

6	 |	ALUMINIOWA	OSŁONA	ŁAŃCUCHA
Wykonana z powlekanego proszkowo w kolorze 
czarno-srebrnym stopu aluminium, z logo 
V-Strom, zastępuje osłonę fabryczną.
Homologacja WVTA.
Nr	kat.	990D0-31J12-ALU
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NIESTRASZNY WIATR OD CZOŁA.
TURYSTYKA I KOMFORT:

7	 |	PRZEDŁUŻENIE	RAMIENIA	LUSTERKA
Wyżsi kierowcy z pewnością docenią możliwość 
dogodniejszego zamontowania lusterek. Podwyż-
sza pozycję lusterek o 51 mm i umożliwia regula-
cję boczną w zakresie 40 mm, komplet 2 szt.
Homologacja WVTA.

	 	 Nr	kat.	990D0-11JME-010	

8	 |	PODGRZEWANE	MANETKI
Nie ma złej pogody, gdy wyposażysz się w naj-
lepszy sprzęt. Bez względu na to, jak jest zimno, 
podgrzewane manetki zapewnią odpowiednią 
ciepłotę palcom podczas jazdy. Trzy zakresy in-
tensywności podgrzewania, maksymalny pobór 
mocy 53,9 W.
Nr kat. 57100-28860-000

9	 |	UCHWYT	DO	URZĄDZENIA	NAWIGACYJNEGO
Z amortyzowanym mocowaniem do środkowej 
części kierownicy, przystosowany do większości 
motocyklowych urządzeń nawigacyjnych.  
Homologacja WVTA.
Do modelu V-Strom 1000 (średnica: 22,2 mm).
Nr	kat.	990D0-28KNB-000

Do modelu V-Strom 1000XT (średnica: 28,6 mm).
Nr	kat.	990D0-31JNB-000
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3 Wyklucza zamontowanie centralnego podnóżka (nr kat. 42100-31820-000) i nakładki stopki podnóżka bocznego (nr kat. 990D0-31J20-000).

10	|	POSZERZONY	PODNÓŻEK3

Czarny, amortyzowany, z zakresem regulacji do przodu ok. 10 mm 
i 3 ustawieniami wysokości, komplet na prawą i lewą stronę.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 990D0-28K10-000

11	|	OBNIŻONE	SIEDZISKO
Obniżone o ok. 25 mm w stosunku do standardowego siedziska, 
zapewnia bezpieczniejszą pozycję stojącą niższym kierowcom. 
Łatwy montaż w miejsce standardowego siedziska.
Kolor żółty			Nr	kat.	45100-31J70-BGR 
Kolor szary   Nr	kat.	45100-31J70-BGQ

12	|	PODWYŻSZONE	SIEDZISKO
Podwyższone o ok.35 mm w stosunku do standardowego siedzis-
ka – bardzo wygodne rozwiązanie dla wyższych kierowców. Łatwy 
montaż w miejsce standardowego siedziska.
Kolor żółty			Nr	kat.	45100-31J80-BKL 
Kolor szary   Nr	kat.	45100-31J80-BKK
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RAJ DLA STYLISTY.
STYL I OCHRONA:

13	|	KOMPLET	NAKLEJEK	OZDOBNYCH
Kompletny czteroelementowy zestaw  
na jeden motocykl. Dostępny  
w następujących wersjach:
Kolor żółty Nr	kat.	990D0-31J07-YEL 
Kolor biały Nr kat. 990D0-31J07-WHT 
Kolor czerwony Nr kat. 990D0-31J07-RED
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4 Nieprzeznaczone do V-Strom 1000XT.

14	|	KOLOROWE	NAKLEJKI	NA	KOŁA	V-STROM
Niewielkie naklejki z logo V-Strom  
na jedno koło, zestaw 2 szt. Dostępne  
w następujących wersjach:
Kolor żółty	 Nr	kat.	990D0-WHL04-YEL 
Kolor czerwony	 Nr	kat.	990D0-WHL04-RED 
Kolor biały	 Nr	kat.	990D0-WHL04-WHT 
Kolor szary	 Nr	kat.	990D0-WHL04-GRY

15	|	CZERWONE	NAKLEJKI	NA	KOŁA	V-STROM
Czerwone naklejki z logo V-Strom  
na jedno koło, zestaw 6 szt.

  Na 19-calowe koło przednie 
  Nr	kat.	990D0-31JF6-PAD
  Na 17-calowe koło tylne 
  Nr	kat.	990D0-31JR6-PAD	

16	|	NAKLEJKI	„SUZUKI”	NA	PRZEDNI	WIDELEC
Wykonane z ziarnistej folii ochronnej  
w kolorze czarnym, z logo Suzuki,  
dwie sztuki.
Nr	kat.	990D0-11J05-PAD

17	|	SZARE	NAKLEJKI	NA	OBRĘCZ	KOŁA	V-STROM	4

Naklejki na obręcz koła wykonane z ziarnis-
tej folii ochronnej w kolorze czarnym,  
z logo Suzuki, sześć sztuk.
Na 19-calowe koło przednie 
Nr	kat.	990D0-31JF5-PAD
Na 17-calowe koło tylne 
Nr	kat.	990D0-31JR5-PAD

18	|	NAKLEJKI	OZDOBNE	NA	PRZEDNI	BŁOTNIK
Zestaw naklejek ozdobnych na przedni  
błotnik, dwie sztuki.
Nr	kat.	990D0-31JA8-PAD
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RAJ DLA STYLISTY.
STYL I OCHRONA:

19	|	NAKLEJKI	OCHRONNE	NA	KOREK	WLEWU	PALIWA
Zestaw czteroelementowy. Dostępny  
w następujących wersjach:
Czarne ziarniste	 Nr	kat.	990D0-17K04-BLK	

Stylizowane  
włókno węglowe	Nr	kat.	990D0-17K04-CRB	 
 

20	|		SAMOPRZYLEPNA	NAKŁADKA	 
NA	ZBIORNIK	PALIWA	V-STROM	1000
Wykonana z ziarnistej folii osłonowej  
w kolorze czarnym, chroni przed zarysowaniem.  
Dostępna w następujących wersjach:
 Kolor czerwony Nr kat. 990D0-31J01-RED 
 Kolor żółty Nr	kat.	990D0-31J01-YEL 
 Czerwony motyw strzałki Nr	kat.	990D0-31JTP-001 
 Kolor szary Nr	kat.	990D0-31JTP-000
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21	|		 	MAŁA	FOLIA	OCHRONNA	 
NA	ZBIORNIK	PALIWA	5

Naklejki ochronne z logo Suzuki,  
zabezpieczają powierzchnię zbiornika przed 
zarysowaniem w okolicy kolan, dwie sztuki.
Bezbarwne	 Nr	kat.	990D0-31JA5-PAD 
Czarne ziarniste	 Nr	kat.	990D0-31JA4-PAD

22	|		 	DUŻA	FOLIA	OCHRONNA	 
NA	ZBIORNIK	PALIWA	5

Naklejki ochronne, zabezpieczające  
powierzchnię zbiornika przed zarysowaniem 
w okolicy kolan, dwie sztuki.
Bezbarwne Nr	kat.	990D0-31J03-PAD 
Czarne ziarniste	 Nr	kat.	990D0-31J02-PAD

23	|	FOLIA	OCHRONNA	NA	ZBIORNIK	PALIWA5

Naklejki ochronne z logo V-Strom i czerwonym 
motywem strzałki, zabezpieczające powierzchnię 
zbiornika przed zarysowaniem w okolicy kolan, dwie 
sztuki.

Czarne ziarniste z czerwonym motywem 
Nr	kat.	990D0-31JA2-PAD

Bezbarwne z czerwonym motywem
Nr	kat.	990D0-31JA3-PAD

5 Folia ochronna na zbiornik paliwa może zakryć dekorację fabryczną.
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24	|	FOLIA	OCHRONNA	NA	DOLNĄ	CZĘŚĆ	ZBIORNIKA	PALIWA
Wykonane z czarnej folii ziarnistej naklejki ochronne, 
zabezpieczające boczne powierzchnie zbiornika przed 
zarysowaniem w okolicy kolan, dwie sztuki.
Nr	kat.	990D0-31J04-PAD

25	|	NAKLEJKI	OCHRONNE	NA	RAMĘ
Wykonane z czarnej folii ziarnistej naklejki 
ochronne, zabezpieczające boczne pow-
ierzchnie zbiornika przed zarysowaniem 
butami, dwie sztuki.
Nr	kat.	990D0-31J01-PAD

26	|	NAKLEJKI	OCHRONNE	NA	OSŁONĘ	SPRZĘGŁA
Wykonane z czarnej folii ziarnistej naklejki 
ochronne, zabezpieczające boczne powierzchnie 
zbiornika przed zarysowaniem butami, dwie sztuki.
Nr	kat.	990D0-31J25-PAD
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ZABIERZ WIĘCEJ  
NA POKŁAD.

TURYSTYKA I BAGAŻE:

27	|		SAKWA	NA	ZBIORNIK	PALIWA	 
Z	MOCOWANIEM	PIERŚCIENIOWYM	–	DUŻA6

Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi 
lamówkami, regulowana pojemność od 11 do 15 
litrów, w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, 
nylonowa nakładka mocowania i pas naramienny. 
Maksymalne obciążenie: 2,5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-04600-SET

28	|		SAKWA	NA	ZBIORNIK	PALIWA	 
Z	MOCOWANIEM	PIERŚCIENIOWYM	–	MAŁA6

Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi  
lamówkami, regulowana pojemność od 5 do 9 
litrów, w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, 
nylonowa nakładka mocowania i pas naramienny.
Maksymalne obciążenie: 2,5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-04300-000 

29	|		UCHWYT	PIERŚCIENIOWY	DO	SAKW	 
NA	ZBIORNIK	PALIWA7

Niezbędny do zamocowania na zbiorniku paliwa 
sakwy dużej lub małej.
Nr kat. 990D0-04105-000

30	|	TEKSTYLNA	SAKWA	TYLNA
Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi 
lamówkami, pojemność 9 litrów. Z pasami mocują-
cymi do stelaża tylnego bagażnika.
Maksymalne obciążenie: 2,5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-04195-000

6  Wymaga dodatkowego zamówienia pierścienia mocującego (nr kat. 990D0-04105-000).
7 Wyklucza zastosowanie naklejki ochronnej na korek wlewu paliwa (nr kat. 990D0-17K04-CRB lub nr kat. 990D0-17K04-BLK).
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31	|	KUFER	CENTRALNY	35	L8

Kufer centralny z tworzywa, o pojem-
ności 35 L, z anodyzowaną pokrywą. 
Do zamocowania wymaga specjalne-
go stelaża do kufra centralnego 35 l 
(nr kat. 93900-31820-000).
Homologacja WVTA.
Maksymalne obciążenie: 5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 93300-31820-000

33	|	OPARCIE	DO	KUFRA	CENTRALNEGO	35	L
Mocowane do kufra centralnego 35 l, 
poprawia komfort jazdy pasażera  
(nr kat. 93300-31820-000). 
Homologacja WVTA.
Nr	kat.	990D0-TC25L-005

32	|		STELAŻ	KUFRA	CENTRALNEGO	35	L
Niezbędny do zamocowania kufra  
centralnego 35 l (nr kat. 93300-31820-000).
Homologacja WVTA.
Nr kat. 93900-31820-000

34	|		KOMPLET	KUFRÓW	BOCZNYCH	8

Komplet kufrów bocznych z tworzywa o pojem-
nościach 26 litrów prawy i 29 litrów lewy.  
Do zamocowania wymagane specjalne wsporniki 
(nr kat. 93700-31830-000).
Homologacja WVTA.
Maks. obciążenie pojedynczego kufra: 5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 93100-31820-000 

35	|	WSPORNIKI	KUFRÓW	BOCZNYCH	
Komplet wsporników kufrów bocznych, obejmują-
cy górny i dolny uchwyt. Niezbędny do zamocow-
ania kufrów bocznych (nr kat. 93100-31820-000).
Homologacja WVTA.

     Nr kat. 93700-31830-000 

8  Zamykanie jednym kluczykiem. Zamki zintegrowane z motocyklem.
9  Wyklucza zastosowanie kufrów bocznych (nr kat. 93100-31820-000).
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36	|	KUFER	CENTRALNY	55	L9

Duży kufer centralny o pojemności 55 litrów,  
w zestawie zamek i 2 kluczyki. Do zamocowania 
wymaga specjalnego stelaża do kufra  
centralnego 55 l (nr kat. 990D0-31J00-060).
Homologacja WVTA.
Maksymalne obciążenie: 5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-E5500-000 

37	|	STELAŻ	KUFRA	CENTRALNEGO	55	L
Metalowy, matowo srebrzysty anodyzowany 
stelaż, niezbędny do zamocowania kufra  
centralnego 55 l (nr kat. 990D0-E5500-000).
Homologacja WVTA.
Nr kat. 990D0-31J00-060
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10  W zamówieniu należy uwzględnić rurową osłonę 
silnika czarną (nr kat. 990D0-28K00-030) lub sre-
brną (nr kat. 990D0-28K00-031).

11  Wyposażenie standardowe V-Strom 650XT ABS od 
roku modelowego 2017.

3	 |	ALUMINIOWA	OSŁONA	ŁAŃCUCHA
Wykonana z powlekanego proszkowo  
w kolorze czarno-srebrnym stopu aluminium, 
z logo V-Strom, zastępuje osłonę fabryczną.
Homologacja WVTA.
Nr	kat.	990D0-28K10-ALU

4	 |	OSŁONA	PODSILNIKOWA11

Wykończenie czarne ziarniste  
z wstawkami V-Strom.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 94400-11830-291

5	 |	RUROWA	OSŁONA	SILNIKA
Wykonana z powlekanej proszkowo rury 
stalowej o grubości ścianki 2 mm,  
z mocowaniem do ramy zapewniającym 
maksymalną sztywność.
Homologacja WVTA.
Kolor czarny Nr kat. 990D0-28K00-030 
Kolor srebrny Nr kat. 990D0-28K00-031

1 | DIODOWE KIERUNKOWSKAZY
Komplet przednich i tylnych kierunkowskazów 
LED (1,2 W każdy). Z wiązką elektryczną, prze-
kaźnikiem i elementami montażowymi. 
Homologacja WVTA.
Nr kat. 99000-99008-140

WEDŁUG UZNANIA.
TURYSTYKA I OCHRONA:

2	 |	DIODOWE	ŚWIATŁA	PRZECIWMGIELNE10

Światło diodowe zapewnia lepsze oświetlenie. Komplet 
dwóch lamp przednich, zawierający wiązkę elektryczną, 
wyłącznik i zestaw montażowy do zamocowania na dodat-
kowym wsporniku. Każda z lamp o jasności 3600 kandeli 
zawiera po 2 fotodiody LED o bardzo niskim poborze prądu 
(8W/0,67A).
Homologacja WVTA.
Nr kat. 99000-990D2-211 
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6	 |	PODGRZEWANE	MANETKI
Nie ma złej pogody, gdy wyposażysz się w naj-
lepszy sprzęt. Bez względu na to, jak jest zimno, 
podgrzewane manetki zapewnią odpowiednią 
ciepłotę palcom podczas jazdy. Trzy zakresy in-
tensywności podgrzewania, maksymalny pobór 
mocy 53,9 W.

	 	 NR	KAT.	57100-28840-000	

7	 |	OSŁONY	DŁONI	12
Łatwe do zamontowania, stanowią jeden  
z najniezbędniejszych oryginalnych dodatków 
do fabrycznego wyposażenia, który chroni dło-
nie przed wiatrem, niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi oraz uderzeniami gałęzi.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 57300-27840-291 

8	 |	UCHWYT	DO	URZĄDZENIA	NAWIGACYJNEGO
Z amortyzowanym mocowaniem do środkowej części 
kierownicy, przystosowany do większości motocyklo-
wych urządzeń nawigacyjnych.
Homologacja WVTA.
Nr	kat.	990D0-28KNB-000

9	 |	PRZEDŁUŻENIE	RAMIENIA	LUSTERKA
Wyżsi kierowcy z pewnością docenią możliwość dogod-
niejszego zamontowania lusterek. Podwyższa pozycję 
lusterek o 51 mm i umożliwia regulację boczną w zakre-
sie 40 mm, komplet 2 szt.
Homologacja WVTA.
Nr	kat.	990D0-11JME-010

NIESTRASZNY WIATR OD CZOŁA.
TURYSTYKA I KOMFORT:
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12 Wyposażenie standardowe V-Strom 650XT ABS od roku modelowego 2017.
13 Wyklucza zamontowanie centralnego podnóżka (nr kat. 42100-06870-000).
14 Wyklucza zamontowanie nakładki stopki podnóżka bocznego (nr kat. 990D0-11J20-000).
15 Wyklucza zastosowanie poszerzonego spocznika terenowego (nr kat. 990D0-28K10-000).

12	|	POSZERZONY	PODNÓŻEK13, 14

Czarny, amortyzowany, z zakresem regulacji do przodu ok. 10 mm  
i 3 ustawieniami wysokości, komplet na prawą i lewą stronę.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 990D0-28K10-000

13	|	NAKŁADKA	STOPKI	PODNÓŻKA	BOCZNEGO13, 15

Aluminium i stal nierdzewna, z laserowo grawerowanym logo V-Strom, 
zwiększa stabilność podparcia na miękkim lub nierównym podłożu.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 990D0-11J20-000

14	|	PODNÓŻEK	CENTRALNY14, 15

Powlekany proszkowo w kolorze czarnym podnóżek centralny 
zapewnia stabilne i bezpieczne podparcie oraz ułatwia dostęp  
do motocykla podczas standardowych czynności serwisowych.
Homologacja WVTA.
Nr kat. 42100-06870-000

10	|	OBNIŻONE	SIEDZISKO
Obniżone o ok. 20 mm w stosunku  
do standardowego siedziska, 
zapewnia bezpieczniejszą pozycję 
stojącą niższym kierowcom. Łatwy 
montaż w miejsce standardowego 
siedziska.
Nr	kat.	45100-28K50-BGP

11	|	PODWYŻSZONE	SIEDZISKO
Podwyższone o ok.20 mm w sto-
sunku do standardowego siedziska 
– bardzo wygodne rozwiązanie dla 
wyższych kierowców. Łatwy montaż 
w miejsce standardowego siedziska.
Nr	kat.	45100-28K60-BGP



22 23

15

16

17

19

18

10629_ACC_V-Strom_RZ.indd   22 10.08.17   10:16

15	|	SAMOPRZYLEPNA	NAKŁADKA	NA	ZBIORNIK	PALIWA
Wykonana z ziarnistej folii osłonowej w kolorze 
czarnym z logo V-Strom, chroni powierzchnię zbiornika 
przed zarysowaniem.
Kolor czerwony Nr kat. 990D0-28K01-RED 
Kolor żółty Nr	kat.	990D0-28K01-YEL

16	|	FOLIA	OCHRONNA	NA	ZBIORNIK	PALIWA
Bezbarwne naklejki ochronne z logo Suzuki,  
zabezpieczają powierzchnię zbiornika przed zaryso-
waniem w okolicy kolan, dwie sztuki.
Nr	kat.	990D0-28K02-PAD

17	|	NAKLEJKI	OCHRONNE	NA	KOREK	WLEWU	PALIWA
Zestaw czteroelementowy. Dostępny w następujących 
wersjach:
Stylizowane  
włókno węglowe	 Nr	kat.	990D0-17K04-CRB 
Czarne ziarniste	 Nr	kat.	990D0-17K04-BLK	

18	|	NAKLEJKI	OCHRONNE	NA	OSŁONĘ	SPRZĘGŁA
Ziarnista folia osłonowa w kolorze czarnym.
Nr	kat.	990D0-18K07-PAD

19	|		FOLIA	OCHRONNA	NA	DOLNĄ	CZĘŚĆ	ZBIORNIKA	PALIWA
Wykonane z czarnej folii ziarnistej naklejki ochronne, 
zabezpieczające boczne powierzchnie zbiornika przed 
zarysowaniem w okolicy kolan, dwie sztuki. 
Nr	kat.	990D0-28K02-BLK

RAJ DLA STYLISTY.
STYL I OCHRONA:

16 Nieprzeznaczone do V-Strom 650XT.
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21	|	CZERWONE	NAKLEJKI	NA	KOŁA	V-STROM
Czerwone naklejki z logo V-Strom na jedno 
koło, zestaw 6 szt.

  Na 19-calowe koło przednie 
  Nr	kat.	990D0-31JF6-PAD
  Na 17-calowe koło tylne 
  Nr	kat.	990D0-31JR6-PAD	

20	|	KOMPLET	NAKLEJEK	OZDOBNYCH
Kompletny ośmioelementowy zestaw na 
jeden motocykl. Dostępny w następujących 
wersjach:

Kolor żółty	 Nr	kat.	990D0-28K07-YEL 
Kolor biały Nr kat. 990D0-28K07-WHT 
Kolor czerwony Nr kat. 990D0-28K07-RED

23	|		SZARE	NAKLEJKI	NA	OBRĘCZ	KOŁA	
V-STROM16

Naklejki na obręcz koła wykonane  
z ziarnistej folii ochronnej w kolorze 
czarnym, z logo Suzuki, sześć sztuk.
Na 19-calowe koło przednie 
Nr	kat.	990D0-31JF5-PAD
Na 17-calowe koło tylne 
Nr	kat.	990D0-31JR5-PAD

22	|	KOLOROWE	NAKLEJKI	NA	KOŁA	V-STROM
Niewielkie naklejki z logo V-Strom na jedno 
koło, zestaw 2 szt. Dostępne w następujących 
wersjach:
Kolor żółty	 Nr	kat.	990D0-WHL04-YEL 
Kolor czerwony Nr	kat.	990D0-WHL04-RED 
Kolor biały	 Nr	kat.	990D0-WHL04-WHT 
Kolor szary	 Nr	kat.	990D0-WHL04-GRY
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24	|		DUŻA	SAKWA	NA	ZBIORNIK	PALIWA	 
Z	MOCOWANIEM	PIERŚCIENIOWYM17

Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi 
lamówkami, regulowana pojemność od 11 do 15 
litrów, w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, 
nylonowa nakładka mocowania i pas naramienny.
Maksymalne obciążenie: 2,5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-04600-SET

25	|		MAŁA	SAKWA	NA	ZBIORNIK	PALIWA	 
Z	MOCOWANIEM	PIERŚCIENIOWYM17

Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi 
lamówkami, regulowana pojemność od 5 do 9 
litrów, w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, 
nylonowa nakładka mocowania i pas naramienny.
Maksymalne obciążenie: 2,5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-04300-000 

26	|		UCHWYT	PIERŚCIENIOWY	DO	SAKW	 
NA	ZBIORNIK	PALIWA18

Niezbędny do zamocowania na zbiorniku paliwa 
sakwy dużej lub małej.
Nr kat. 990D0-04105-000

27	|	TEKSTYLNA	SAKWA	TYLNA
Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi 
lamówkami, pojemność 9 litrów. Z pasami mocują-
cymi do stelaża tylnego bagażnika.
Maksymalne obciążenie: 2,5 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 990D0-04195-000

28	|		GUMOWA	NAKŁADKA	NA	NAKRĘTKĘ	
KIEROWNICY
Czarna nakładka gumowa, zakrywa-
jąca centralną nakrętkę mocowania 
kierownicy.
Nr kat. 990D0-99074-A24

17  Wymaga dodatkowego zamówienia pierścienia mocującego  
(nr kat. 990D0-04105-000).

18  Wyklucza zastosowanie naklejki ochronnej na korek wlewu paliwa  
(nr kat. 990D0-17K04-CRB lub nr kat. 990D0-17K04-BLK).

19 Zamykanie jednym kluczykiem. Zamki zintegrowane z motocyklem.
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ZABIERZ WIĘCEJ NA POKŁAD.
TURYSTYKA I BAGAŻE:

32 | KOMPLET	KUFRÓW	BOCZNYCH	19

Komplet kufrów bocznych z tworzywa  
o pojemnościach 26 litrów prawy  
i 29 litrów lewy. Do zamocowania  
wymagane specjalne wsporniki  
(nr kat. 93700-31820-000).
Homologacja WVTA.
Maks. obciążenie pojedynczego kufra: 3 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h. 
Nr kat. 93100-31820-000

33	|	WSPORNIKI	KUFRÓW	BOCZNYCH	
Komplet wsporników kufrów bocznych, 
obejmujący górny i dolny uchwyt.  
Niezbędny do zamocowania kufrów 
bocznych (nr kat. 93100-31820-000).
Homologacja WVTA.
Nr kat. 93700-31820-000

29	|	KUFER	CENTRALNY	35	L19

Kufer centralny z tworzywa, o pojemności  
35 L, z anodyzowaną pokrywą. Do zamoco-
wania wymaga specjalnego stelaża do kufra 
centralnego 35 l (nr kat. 93900-31820-000).
Homologacja WVTA.
Maksymalne obciążenie: 3 kg.
Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Nr kat. 93300-31820-000

30	|	STELAŻ	KUFRA	CENTRALNEGO	35	L
Niezbędny do zamocowania kufra centralnego 
35 l (nr kat. 93300-31820-000).
Homologacja WVTA.
Nr kat. 93900-31820-000

31	|		OPARCIE	DO	KUFRA	CENTRALNEGO	35	L
Mocowane do kufra centralnego 35 l,  
poprawia komfort jazdy pasażera  
(nr kat. 93300-31820-000). 

  Homologacja WVTA.
	 	 Nr	kat.	990D0-TC25L-005
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MALI POMOCNICY.
TURYSTYKA I WYPOSAŻENIE:

34	|	KABŁĄK	ANTYKRADZIEŻOWY
Blokada kabłąkowa to prawdopodobnie 
najlepszy sposób na zabezpieczenie 
motocykla przed kradzieżą. Wytrzymałe 
materiały i brak ruchomych części ze-
wnętrznych to doskonały punkt wyjścia 
do stworzenia maksymalnej ochrony. 
Atest: NF-FFMC, classé SRA
Nr	kat.	990D0-SIL16-270

35	|		PLANDEKA	OCHRONNA	NA	MOTOCYKL
Wytrzymała i odporna na warunki 
atmosferyczne wykonana z przepusz-
czającego powietrze materiału, chroni 
zaparkowany motocykl przed deszczem, 
kurzem i zabrudzeniem przez ptaki.
Nr	kat.	990D0-31JRC-000

36	|	POKROWIEC	OCHRONNY
Wykonany z przepuszczającego 
powietrze materiału, chroni przed 
kurzem.
Nr	kat.	990D0-31JIC-000

37	|	MODUŁ	ALARMU
Chroni motocykl przed niepożąda-
nym dostępem. W skład instalacji 
alarmowej wchodzi atestowany 
immobilizer. Kompaktowy układ ma 
własne podtrzymywanie zasilania i 
nie ma możliwości jego wyłączenia 
nawet po odcięciu głównego zasi-
lania. Do zamontowania z użyciem 
specjalnej wiązki elektrycznej 
(990D0-31J00-ALM) dostarczanej 
wraz z dwoma nadajnikami zdalne-
go sterowania.
Nr	kat.	990D0-ALARM-001

38	|	WIĄZKA	ELEKTRYCZNA	ALARMU
Wiązka elektryczna niezbędna  
do instalacji modułu alarmu  
(nr kat. 990D0-ALARM-001). 
Nr	kat.	990D0-31J00-ALM
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46 | TIRE VALVE CAP SET
With S-mark, two-piece set.
Part No. 990D0-19069-000
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39 | STOJAK SERWISOWY
Stojak serwisowy pod tylne koło, z rolkami pod wahacz.
Nr kat. 990D0-STAND-015

40	|	ZAPASOWE	ROLKI
  Nr kat. 990D0-STAND-SET 

41	|		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 zamocowa-
nie do akumulatora motocykla. Napięcie zasilania 220-240 V, 
napięcie akumulatora 12 V, prąd ładowania maks. 0,6 A.
Nr	kat.	990D0-OPTIM-MB3

42	|	DODATKOWY	PRZEWÓD	ŁADUJĄCY
Do zainstalowania na stałe w drugim motocyklu.
(brak ilustracji)
Nr	kat.	990D0-OPTI1-CAB

43	|	KOREK	WLEWU	OLEJU
Zastępuje fabryczny korek wlewu oleju.  
Chromowane wykończenie.
Nr kat. 09259-20014-000

44	|	ROLKI	DO	STOJAKA	SERWISOWEGO
Stylowe rolki ze stopu aluminium, dwie sztuki.
Nr kat. 990D0-04K17-000

45 | ZESTAW RATUNKOWY
Obowiązkowe wyposażenie w wielu krajach Europy.  
Przed podróżą prosimy sprawdzić obowiązujące  
w odwiedzanych krajach przepisy. 
Z kamizelką odblaskową 
Nr kat. 990D0-FST01-KIT

Bez kamizelki odblaskowej 
Nr kat. 990D0-FST01-AID 46	|	KAPTURKI	ZAWORÓW	OPON

Ze znaczkiem „S”, dwie sztuki.
Nr kat. 990D0-19069-000
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4 |  BRELOK	SUZUKI	 
„SPORT	ADVENTURE	TOURER” 
Ciemnooliwkowy pasek tekstylny z białym logo 
Suzuki i kółkiem do zamocowania kluczyka.
Nr kat. 990F0-SATK1-000

COŚ EKSTRA.
ABSOLUTNIE NIEZBĘDNE:

1 | OKULARY	PRZECIWSŁONECZNE
Stylowe i lekkie, zapewniają 100% ochronę 
przed promieniowaniem UVA i UVB, wykonane 
z akrylu, z wytłaczanym logo Suzuki.  
W zestawie futerał z tworzywa EVA i 
pokrowiec z mikrowłókniny.
Nr	kat.	990F0-MSUN3-000

3 | KUBEK	SUZUKI	„SPORT	ADVENTURE	TOURER” 
Ciemnooliwkowy z białymi elementami wzor-
niczymi, ceramiczny, nadaje się do kuchenki 
mikrofalowej i mycia w zmywarce.
Nr	kat.	990F0-SATM1-000

2 | KOSZULKA	SUZUKI	„SPORT	ADVENTURE”	
Zielona koszulka z szarym nadrukiem,  
tkanina dżersejowa, 100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL  
Nr kat. 990F0-HTS14-size
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6 | PLECAK	NIEPRZEMAKALNY
Impregnowany, antracytowo-czarny, z wyścieła-
ną kieszenią na laptopa (do 17”), dodatkowa kie-
szeń zewnętrzna, odblaskowy materiał tekstylny 
wykonany z przyjaznego dla środowiska poliure-
tanu termoplastycznego (TPU).
W 66 cm / S 35 cm / G 14 cm / V 20 litrów
Nr	kat.	990F0-DRYBP-000

5 | TORBA	NIEPRZEMAKALNA
Impregnowana torba ze zgrzewanego 
brezentu, z odblaskowymi elementa-
mi i dodatkowym paskiem na ramię.
W 30 cm / S 30 cm / G 55 cm / V 35 
litrów
Nr	kat.	990F0-DRYDB-002

8 | BRELOK	V-STROM	1000
Czarno-biały, PCW.
Nr	kat.	990F0-DLKE1-KEY

10 | SMYCZ	PLECIONKA 
Czarna, tekstylna, z logo  
Suzuki, sprzączką i metalowym 
kółkiem na klucze.
Nr	kat.	990F0-MLAN1-000

9 | PORTFEL
Czarny portfel zamykany na zamek błyskawicz-
ny, z haftowanym logo Suzuki. Tkanina nylono-
wa z podszewką. Wewnątrz zaczep do kluczy-
ków i zamykana na suwak kieszeń na monety.
W 15 cm / S 10,5 cm / G 2 cm 
Nr	kat.	990F0-MWAL1-000

7 | TORBA	BIODROWA	
Nieprzemakalna, wykonana ze zgrzewa-
nego brezentu, z odblaskowymi elemen-
tami i regulowanym paskiem biodrowym.
V 2,5 litra
Nr	kat.	990F0-DRYHB-002
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15	|	ZATYCZKI	DO	USZU	ECSTAR	Z	POJEMNIKIEM
Piankowe zatyczki redukujące odbierany 
hałas motocykla, zapakowane w poręczny 
pojemnik z kółkiem do zamocowania  
z kluczykami.
Nr	kat.	990F0-ECEP1-000

16	|		MIKROWŁÓKNINOWY	OCIEPLACZ	
SZYI	ECSTAR
Przydatny w wietrzne lub chłodne 
dni, tkanina z nadrukiem logo, 100% 
mikrowłóknina poliestrowa.
Nr	kat.	990F0-ECNW1-000

14	|	MIŚ	PLUSZOWY	ECSTAR
Miś wykonany z miękkie-
go pluszu, w pulowerze 
Ecstar. W pozycji siedzącej 
wysokość 19 cm. 
Nr	kat.	990F0-ECTD1-000

11 | PARASOL	ECSTAR	MINI
Parasol Suzuki ECSTAR z pokrowcem 
z tworzywa EVA, końcówki stelaża  
z włókna szklanego, półautomatyczny 
mechanizm, 100% poliester.
Nr	kat.	990F0-ECUM1-000

12 | ZESTAW	SERWISOWY	ECSTAR
Funkcjonalny zestaw olejowy  
do przechowywania pod siedzeniem 
motocykla lub w sakwie na zbiorniku 
paliwa. Zawiera pojemnik na 250 ml 
ulubionego oleju ECSTAR, silikonowy 
lejek ECSTAR oraz parę jednora-
zowych rękawiczek.
Nr	kat.	990F0-ECKT1-000

13	|	LEJEK	SILIKONOWY	ECSTAR
Mały pomocnik przy dolewaniu oleju 
lub innych płynów marki ECSTAR – 
niezastąpiony nie tylko w podróży.
Nr	kat.	990F0-ECFN1-000
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17	|	PERFEKCYJNA	FORMUŁA
Swoje wyjątkowe parametry oleje ECSTAR zawdzięczają optymalnej kompozycji skład-
ników bazowych, opracowanej w efekcie teoretycznych i empirycznych analiz silników 
motocyklowych, prowadzonych już od etapu ich projektowania. Ponieważ linia produktów 
ECSTAR została stworzona z myślą o idealnym dopasowaniu do specyfiki silników Suzuki, 
wyróżnia się nie tylko optymalnie dobraną lepkością, ale również wysokimi wartościami 
pozostałych parametrów, na przykład w zakresie ochrony przez zużyciem mechanicznym.

Nasza linia produktów obejmuje 3 gatunki olejów, które zadowolą wszystkich użytkow-
ników Suzuki: R9000 przeznaczony dla oczekujących wysokich parametrów, R5000 dla 
dbających o stronę ekonomiczną oraz R7000 stworzony z myślą o tych, którzy pragną 
zachować równowagę pomiędzy parametrami i ceną.

Szczegółowymi informacjami służy autoryzowany dealer Suzuki.

18	|		ZESTAW	DO	PIELĘGNACJI	POWIERZCHNI	 
ZEWNĘTRZNYCH
Zmywacz insektów ECSTAR, środek do czyszcze-
nia tarcz kół ECSTAR i szczotka do kół, zapa-
kowane w solidny worek transportowy.
Nr	kat.	990F0-ECCKE-000

19	|		ŚRODEK	SMARNY	DO	ŁAŃCUCHÓW	 
MOTOCYKLOWYCH
Wysokociśnieniowy środek smarny o wyjątkowej 
przyczepności. Zwiększa trwałość wszystkich 
rodzajów łańcuchów. Wytrzymuje wysokie tem-
peratury i ciśnienia.
Nr	kat.	990F0-ECMCL-000

20	|		PREPARAT	DO	CZYSZCZENIA	 
ŁAŃCUCHÓW	MOTOCYKLOWYCH
Czyści łańcuch motocyklowy, 
usuwając olej, smar i wszelkie 
zabrudzenia. 
Nr	kat.	990F0-ECMCC-000
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SUZUKI	MOTOR	POLAND	SP.	Z	O.O.	
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa 

DRUK 07/2017

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.

EC	WVTA	(EC	Whole	Vehicle	Type-Approval	–	unijna	homologacja	całego	pojaz-
du)	jest	obowiązującym	w	UE	systemem	homologacji,	mającym	zastosowanie	 
do	samochodów	osobowych	i	motocykli.	Homologacja	WVTA	gwarantuje	zgod-
ność	tych	pojazdów	(i	holowanych	przez	nie	przyczep)	z	odnośnymi	dyrekty-
wami	UE	w	zakresie	bezpieczeństwa	eksploatacji	oraz	ochrony	środowiska	na-
turalnego.	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	wy-
maga	odrębnej	certyfikacji.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE SUZUKI
Swą wyjątkowość motocykl Suzuki zawdzięcza temu, 
że wszystkie jego części i podzespoły są idealnie  
dopasowane do siebie. W procesie wytwarzania na-
szych oryginalnych części zamiennych najwyższym 
priorytetem jest bezkompromisowa jakość.
Dobór odpowiednich materiałów, ścisłe przestrzega-
nie określonych norm oraz odpowiedni proces pro-
dukcyjny gwarantują uzyskanie maksimum funkcjo-
nalności przy możliwie najniższej masie. Koszt  
i wysoka jakość idą w parze.
Zadbaj o to, aby Twoja maszyna pozostała auten-
tycznym motocyklem Suzuki.

SIĘGNIJ PO KATALOG DLA SIEBIE!
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.

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	sakwy	na	
zbiornik	paliwa	i	sakwy	tylnej	oraz	5	kg	(V-Strom	1000/XT	ABS)	lub	3	kg	 
(V-Strom	650/XT	ABS)	dla	kufra	centralnego	i	kufrów	bocznych.
Podczas	jazdy	z	bagażem	nie	przekraczać	prędkości	130	km/h.

Autoryzowany dealer Suzuki:


