
AKCESORIA



Radość z jazdy w stylu GT,  
teraz jest jeszcze większa.
Oryginalne akcesoria SUZUKI uczynią każdą podróż  
Twoim GSX-1000 prawdziwą przygodą gran turismo.

Zestaw kufrów boczynch
Futurystyczny wygląd idealnie dopasowany do stylu GT.

*Maksymalne obciążenie 5 kg pojemność 36 l każdy.
*Stosować wyłącznie z zestawem wsporników (nr części 93700-48810-000), zestawem zamków (nr części 95700-48810-000) i zestawem dekorów kufrów bocznych.

Zestaw zamków 2 szt.
*Łączyć z zestawem kufrów bocznych (nr kat. 95400-48850-000).

Wsporniki kufrów bocznych
* Niezbędne do zamocowania kufrów bocznych  
(nr kat. 95400-48850-000).

Dekor kufrów bocznych
Metallic Triton Blue (YSF)

* Tylko w połączeniu z zestawem kufrów bocznych  
(nr kat. 95400-48850-000).

Dekor kufrów bocznych
Glass Sparkle Black (YVB)

* Tylko w połączeniu z zestawem kufrów bocznych  
(nr kat. 95400-48850-000).

Dekor kufrów bocznych
Metallic Reflective Blue (QT8)

* Tylko w połączeniu z zestawem kufrów bocznych  
(nr kat. 95400-48850-000).

* Niektóre marki/modele kasków mogą nie pasować do wnęki 
kufrów bocznych.

*Ilustracja poglądowa przedstawia przykładowy kask.

95400-48850-000 

95400-48820-000 95400-48830-00095400-48840-000

95700-48810-000

93700-48810-000



Karbonowa pokrywa rozrusznika
Matowe wykończenie.

Sakwa na zbiornik paliwa – duża
Wytrzymała tkanina nylonowa z elementami odblaskowymi. 
Regulowana pojemność 11 do 15 litrów; w zestawie  
pokrowiec przeciwdeszczowy oraz pas naramienny.

Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Wymagany montaż pierścienia - 99148-00A20-000

Sakwa na zbiornik paliwa – mała
Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi lamówkami. 
Regulowana pojemność 5 do 9 litrów; w zestawie pokrowiec 
przeciwdeszczowy oraz pas naramienny.

Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.  
Wymagany montaż pierścienia - 99148-00A20-000

Pierścień mocowania sakwy
Niezbędny do mocowania na zbiorniku paliwa sakwy dużej 
(990D0-04600-000) lub małej (990D0-04300-000).

Tankpad
Ochrona przez zarysowaniami.
Logo „GSX-S”. 

Tankpad
Ochrona przez zarysowaniami.
Logo „GSX-S”. 

Folia ochronna zbiornika paliwa
Naklejka ochronna na zbiornik paliwa, chroniąca lakier 
przed zarysowaniami. Zestaw na prawą i lewą stronę.  
Z logo GSX-S GT.

Folia ochronna zbiornika paliwa
Czarna naklejka ochronna na zbiornik paliwa, chroniąca 
lakier przed zarysowaniami. Zestaw na prawą i lewą stronę.

990D0-04300-000990D0-04600-000990D0-04K26-CRB 99148-00A20-000

99180-48K10-GRY 99180-48K20-BLKŚlizgi ochronne osi przedniej
Nakładki ochronne na przednią oś.
Ochrona przed uszkodzeniami przy upadku.

Ślizgi ochronne osi tylnej
Nakładki ochronne na tylną oś.
Ochrona przed uszkodzeniami przy upadku.

Karbonowa pokrywa alternatora
Matowe wykończenie.

Karbonowa pokrywa sprzęgła
Matowe wykończenie.

Szyba turystyczna
Znacząco redukuje nacisk wywoływany pędem powietrza  
na górną część ciała i głowę kierowcy. Wyższa o 77 mm  
od wersji standardowej.

Podgrzewane manetki
Dzięki trójstopniowej regulacji, manetki sprawią,  
że dłonie pozostaną ciepłe bez względu na długość 
pokonywanej trasy. 

Karbonowy błotnik przedni 
Matowe wykończenie.

Karbonowy błotnik tylny 
Matowe wykończenie.

Siedzisko kierowcy
Z logo GSX-S GT .

45100-48K60-B8V94600-48890-000

990D0-07L16-000 99130-48K00-CRB

990D0-04K20-CRB

99116-48K00-000

990D0-04K25-CRB

57100-48822-000

990D0-04K80-CRB

Zaciski hamulcowe Brembo na przednie koło
Komplet na przednie koło. Kolor Czerwony.

59100-17800-000

99180-48K00-BLK

Folia ochronna zbiornika paliwa
Przezroczysta naklejka ochronna na zbiornik paliwa, 
chroniąca lakier przed zarysowaniami.  
Zestaw na prawą i lewą stronę.

99181-48K00-000 99181-48K10-BLK



Spodnie SUZUKI by BÜSE Open Road II
Materiał zewnętrzny: 100% poliamid (Tactel®).
Wewnętrzna podszewka: 100% poliestru.
Wkładki rozciągliwe: 92% poliamid, 8% elastanu.
Całkowity procent masy produktu netto: 70% poliamid, 
30% poliester.
Dodatkowa tkanina 
Wzmocnienie: 100% poliamid.
Membrana: 100% poliestru.
rozm. 50/52/54/56/58

Funkcje:
-  wodoodporne i wiatroszczelne, oddychająca dzięki wypinanej membranie Humax,
- wentylacja na udach,
- elastyczny materiał wierzchni na pośladkach i pachwinie,
- rozciągliwy materiał na kolanach,
- regulowana szerokość (biodra, nogawki),
- zamek łączący z kurtką
- materiał antypoślizgowy na pośladkach
- 4 kieszenie, w tym 2 wodoodporne kieszenie cargo na udach.
Bezpieczeństwo:
- wyjmowane ochraniacze kolan YF (z regulacją wysokości),
- ochraniacze SAS-TEC można doposażyć na biodrach,
- szwy bezpieczeństwa (ISO 4916),
- elementy odblaskowe 3M™ Scotchlite™.
Materiał:
- miękka, wytrzymała tkanina Tactel®,
- wzmocnienia materiałowe firmy Hitena® (kolano, kość piszczelowa),
- wyjmowana membrana klimatyczna Humax,
- oddychająca podszewka z siatki.

SMP-PD-117450.rozm  

Naklejki ozdobne obręczy koła
Czerwone z logo Suzuki. Zestaw na 1 koło.

Naklejki ozdobne obręczy koła
Czerwono - czarne z logo Suzuki. Zestaw na 1 koło.

990D0-WHL03-RD1990D0-WHL02-RD1 Naklejki ozdobne obręczy koła
Żółte z logo S. Zestaw na 1 koło.

Naklejki ozdobne obręczy koła
Z logo GSX-S na wewnętrzną powierzchnię felgi. Zestaw na 1 koło.

99183-48K00-YEL 99182-48K10-RED

Naklejki ozdobne obręczy koła
Z logo GSX-S1000GT. Zestaw na 1 koło.

99182-48K00-WHT

Kurtka SUZUKI by BÜSE Open Road II
Materiał zewnętrzny: 100% poliamid.
Wewnętrzna podszewka: 100% poliestru.
Podszewka termiczna: 100% poliestru.
Całkowity procent masy produktu netto: 58% poliamid,  
40,5% poliester,1,5% innych włókien.
Dodatkowa tkanina
Wzmocnienie: 100% poliamid (Hitena Dobby).
Membrana: 100% poliestru.
rozm. 50/52/54/56/58

Funkcje:
-  wodoodporna i wiatroszczelna, oddychająca dzięki wypinanej membranie Humax,
- komfortowy kołnierz z neoprenowym wykończeniem,
- elastyczny zatrzask,
-  wentylacja na klatce piersiowej, ramionach i plecach, 
- rękawy zapinane na dwukierunkowy zamek,
- kieszeń na przedramię zapinana na zamek,
- regulowana szerokość (rękaw, talia, biodra),
-  8 kieszeni zewnętrznych (w tym duża kieszeń tylna), z których 2 są wodoodporne,
- 2 kieszenie wewnętrzne.
Bezpieczeństwo:
- wyjmowane protektory YF® (ramiona, łokcie/regulacja wysokości),
- ochraniacze SAS-TEC można doposażyć na plecach,
- szwy bezpieczeństwa (ISO 4916),
- elementy odblaskowe 3M™ Scotchlite™.
Materiał:
- miękka, wytrzymała tkanina Tactel®,
- wzmocnienie z materiału Hitena® (ramiona, łokcie),
- wyjmowana membrana klimatyczna Humax,
- dodatkowe ocieplenie z przodu,
- oddychająca podszewka z siatki.

SMP-PD-116509.rozm 

Odzież motocyklowa Suzuki Open Road by



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. 

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2021 r.
Nr kat:  99999-SMP2W-GSXS1000GT

SUZUKI MOTOR CORPORATION zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre z oferowanych w katalogu produktów mogą nie odpowiadać lokalnym wymogom lub przepisom. Przed ich zamówieniem należy sprawdzić obowiązujące uregulowania.
Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić od widocznych w niniejszej publikacji.

c SUZUKI MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00

www.suzuki.pl


