
ORYGINALNE AKCESORIA SUZUKI

*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy i osłona miski olejowej są w przygotowaniu.
*Widoczny na ilustracji tłumik przeznaczony jest wyłącznie na rynek europejski.



ORYGINALNE AKCESORIA

*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy i osłona miski olejowej są w przygotowaniu.
*Widoczny na ilustracji tłumik przeznaczony jest wyłącznie na rynek europejski.

 : produkty dostarczane przez SUZUKI MOTOR CORPORATION (SMC).     : produkty dostarczane przez SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH (SDE).



*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy i osłona miski olejowej są w przygotowaniu.
*Widoczny na ilustracji tłumik przeznaczony jest wyłącznie na rynek europejski.

SUZUKI MOTOR CORPORATION oraz SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre produkty 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.



1 	 	OWIEWKA	WSKAŹNIKÓW	
(CZERWONA) 
99000-990U0-006 
Czerwona owiewka wskaźników.

2 	 	OWIEWKA	WSKAŹNIKÓW	
(BIAŁA)
99000-990U0-002 
Biała owiewka wskaźników,  
doskonale komponująca się 
kolorystycznie z motocyklem.

3   NAKŁADKA	OSŁONOWA	RAMY	
(CZERWONA)
99000-990U0-007 
Kontrastowe fragmenty w kolorze 
czerwonym na białej powierzchni 
nakładki osłonowej dodają szykowności.

4 	 	NAKŁADKA	OSŁONOWA	RAMY	
(CZARNA)
99000-990U0-003 
Kontrastowe fragmenty w kolorze 
czarnym na białej powierzchni nakładki 
osłonowej dodają szykowności.

5 	 	OSŁONA	MISKI	OLEJOWEJ	
(CZARNA)
99000-990U0-004 
Pięknie ukształtowana forma łączy 
funkcje ochronne i ozdobne.  
*W przygotowaniu.

*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy są w przygotowaniu.

 : produkty dostarczane przez SUZUKI MOTOR CORPORATION (SMC).     : produkty dostarczane przez SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH (SDE).



6 	 SPORTOWE	SIEDZISKO	FAŁDOWANE		
45100-18K50-000 
Szykowne 2-barwne siedzisko. Nadruk  " " japońskim liternictwem  
tworzy oryginalny akcent wzorniczy.  
*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy są w przygotowaniu.

7 	 DIODOWE	KIERUNKOWSKAZY	
99000-99008-130 
Stylowa forma pozwala w łatwy sposób 
uatrakcyjnić wygląd motocykla. Komplet  
4 szt. Zestaw obejmuje elementy mocujące. 
*W przygotowaniu. *Niedostępne na rynku 
północnoamerykańskim.

8 	 CZARNA	DŹWIGNIA	HAMULCA
57300-44G20-000 
Eleganckie, czarne wykończenie.

9 	 CZARNA	DŹWIGNIA	SPRZĘGŁA		
57621-25D10-000	
Eleganckie, czarne wykończenie.

10 	 	CZARNY	WSPORNIK	PODNÓŻKA	
ZE	STOPNIAMI	(PRAWA	STRONA)		
43100-44811-000 
Na prawą stronę. Zestaw obejmuje 
elementy mocujące.
Eleganckie, czarne wykończenie.

11 	 	CZARNY	WSPORNIK	PODNÓŻKA	
ZE	STOPNIAMI	(LEWA	STRONA)	
25600-44811-000 
Na lewą stronę. Zestaw obejmuje 
elementy mocujące.
Eleganckie, czarne wykończenie.

12 	 	CZARNY	PODNÓŻEK	 
DLA	PASAŻERA	
43600-37810-000 
Komplet (prawy i lewy).  
Eleganckie, czarne wykończenie.

  

*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy i osłona miski olejowej są w przygotowaniu.

SUZUKI MOTOR CORPORATION oraz SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre produkty 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.



13 	 	PÓŁKA	TYLNEGO	BAGAŻNIKA	
(STELAŻ	KUFRA	CENTRALNEGO)
990D0-18K00-060	
Matowa czerń, powłoka proszkowa. Stelaż do 
przewożenia bagażu z tyłu motocykla. Niezbędny 
element do zamocowania kufra centralnego. 
Homologacja WVTA. Uwaga: Wymaga dodatkowego 
zamówienia nakładki stelaża, nr kat. 990D0-99999-078.

14 	 	NAKŁADKA	STELAŻA	KUFRA	
CENTRALNEGO  
990D0-99999-078	
Niezbędna do zamocowania  
kufra centralnego na stelażu  
990D0-18K00-060.

15 	 	KUFER	CENTRALNY	B27NML	
(POJEMNOŚĆ	27	L)				
990D0-B2700-000	
Kufer centralny o pojemności 27 litrów.
Uwaga: Wymaga dodatkowego 
zamówienia stelaża kufra centralnego  
(nr kat. 990D0-18K00-060) oraz nakładki 
(nr kat. 990D0-99999-078).

16 	 	DODATKOWY	ODBOJNIK	
BOCZNY   
990D0-18K40-000	
Ilustracja poglądowa.  
Homologacja WVTA.

*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy są w przygotowaniu.

*LED turnsignal shown on the photo is under 
development.

 : produkty dostarczane przez SUZUKI MOTOR CORPORATION (SMC).     : produkty dostarczane przez SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH (SDE).



17 	 MOCOWANIE	PIERŚCIENIOWE	SAKWY	NA	ZBIORNIK	PALIWA		
990D0-04105-000	
Niezbędne do zamocowania na zbiorniku paliwa sakwy dużej (nr kat. 990D0-04600-000)  
lub małej (nr kat. 990D0- 04300-000). Uwaga: Wyklucza zastosowanie naklejki ochronnej  
na korek wlewu paliwa (nr kat. 990D0-04K04-PAD lub 990D0-47HA6-CRB  
lub 990D0-47HA6-BLK).

18   MAŁA	SAKWA	NA	ZBIORNIK	PALIWA	 
(Z	MOCOWANIEM	PIERŚCIENIOWYM)
990D0-04300-000	
Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi lamówkami. 
Regulowana pojemność od 5 do 9 litrów.
Uwaga: Wymaga dodatkowego zamówienia pierścienia mocującego 
(nr kat. 990D0-04105-000).
Dopuszczalne obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.

19 	 	DUŻA	SAKWA	NA	ZBIORNIK	PALIWA	 
(Z	MOCOWANIEM	PIERŚCIENIOWYM)				
990D0-04600-000	
Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi lamówkami. 
Regulowana pojemność od 11 do 15 litrów.
Dopuszczalne obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.

20 	 	UCHWYT	DO	URZĄDZENIA	
NAWIGACYJNEGO				
990D0-28KNB-000	

21 	 	BEZBARWNA	NAKLEJKA	 
NA ZBIORNIK PALIWA    
990D0-18K01-PAD	

22 	 	CZARNA	NAKLEJKA	 
NA ZBIORNIK PALIWA    
990D0-18KA1-PAD	

23 	 	FOLIA	OCHRONNA	 
NA ZBIORNIK PALIWA    
990D0-18K02-PAD	
Przezroczysta folia ochronna z logo Suzuki,  
na prawą i lewą stronę. Zabezpiecza powierzchnię 
zbiornika przed zarysowanie w okolicy kolan.

SUZUKI MOTOR CORPORATION oraz SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre produkty 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.



24 	 	NAKLEJKI	NA	OBRĘCZ	KOŁA	 
Z LOGO SV  
990D0-18K03-PAD	
Łatwe do naklejenia, z logo „SV”.
Zestaw przeznaczony na pojedynczą 
obręcz. Komplet 6 naklejek  
na jedno koło.

25   NAKLEJKA	OCHRONNA	NA	KOREK	
WLEWU	PALIWA	O	FAKTURZE	
WŁÓKNA	WĘGLOWEGO	(EVOTEC)
990D0-47HA6-CRB	
Naklejka o fakturze włókna węglowego chroniąca korek wlewu 
paliwa, wykonana z tworzywa Evotec. Uwaga: Wyklucza zastosowanie 
uchwytu pierścieniowego do sakw (nr kat. 990D0-04105-000).

26   NAKLEJKA	OCHRONNA	NA	KOREK	
WLEWU PALIWA CZARNA (EVOTEC) 
990D0-47HA6-BLK	
Czarna naklejka chroniąca korek wlewu paliwa, 
wykonana z tworzywa Evotec. Uwaga: Wyklucza 
zastosowanie uchwytu pierścieniowego do sakw 
(nr kat. 990D0-04105-000).

27  	FOLIA	OCHRONNA	NA	KOREK	WLEWU	 
PALIWA (CZARNA	FOLIA	ANTYODPRYSKOWA) 
990D0-04K04-PAD	
Ziarnista folia antyodpryskowa w kolorze czarnym, 
przeznaczona na korek wlewu paliwa. Uwaga: 
Wyklucza zastosowanie uchwytu pierścieniowego 
do sakw (nr kat. 990D0-04105-000).

28  NAKLEJKI	NA	OBRĘCZ	KOŁA	BEZ	LOGO   
990D0-WHEEL-kolor	
Naklejki na jedno koło, dostępne  
w następujących kolorach: - niebieski (- BLU),  
- żółty (- YEL), - pomarańczowy (- ORA),  
- srebrny (- SLV), - czerwony 1 (- RD1),  
- biały (- WHT), - czerwony 2 (-RD2).  
Zestaw 6 naklejek na jedno koło.

29 	 	NAKLEJKI	NA	OBRĘCZ	KOŁA	 
Z	LOGO	SUZUKI	(WHL03)			
990D0-WHL03-RD1	
Naklejki z logo Suzuki na jedno koło, 
indywidualizujące wygląd motocykla. 
Zestaw 6 naklejek na jedno koło.

30 	 	NAKLEJKI	OCHRONNE	 
NA	PŁYTKĘ	PODNÓŻKA	 
I	DŹWIGNIĘ	ZMIANY	BIEGÓW			
990D0-18K05-PAD	
Czarne naklejki z folii antyodpryskowej 
na płytkę podnóżka i dźwignię zmiany 
biegów. Zestaw 5 szt.

31 	 	PRZEZROCZYSTE	NAKLEJKI	
OCHRONNE	NA	OSŁONĘ	
PODSIODŁOWĄ		
990D0-18K06-PAD	
Przezroczyste naklejki ochronne na 
osłonę podsiodłową, zestaw 5 szt.

*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy i osłona 
miski olejowej są w przygotowaniu.

 : produkty dostarczane przez SUZUKI MOTOR CORPORATION (SMC).     : produkty dostarczane przez SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH (SDE).



32 	 	NAKLEJKI	NA	OBRĘCZ	KOŁA	 
Z	LOGO	SUZUKI	(WHL02)			
990D0-WHL02-RD1	
Naklejki z logo Suzuki na jedno koło, 
indywidualizujące wygląd motocykla. 
Zestaw 6 naklejek na jedno koło.

33 	 NAKRĘTKI	ZAWORÓW	OPON		
990D0-19069-000	
Kapturki zaworów opon z logo „S”, 2 szt.

34   BLOKADA	ANTYKRADZIEŻOWA	
(KABŁĄKOWA)	
990D0-SIL16-270	

35  SAKWA TYLNA    
990D0-04198-000	
Sakwa tylna o pojemności 9 litrów, w zestawie z pasami mocującymi  
do stelaża tylnego bagażnika.
Maksymalne obciążenie: 2,5 kg.

36 	 POKROWIEC	OCHRONNY				
990D0-IC000-00L	
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.

37 	 PLANDEKA	OCHRONNA				
990D0-RCGSX-00L	
Wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestrowej 
nieprzemakalna plandeka z otworami 
wentylacyjnymi. Miękka wyściółka chroni 
motocykl. Podwójne przeszycia, centralny 
ściągacz, duże oczka zaczepowe, dolny 
fragment odporny na wysoką temperaturę.

38 	 STOJAK	SERWISOWY	TYLNY				
990D0-STAND-015	
Niebieski stojak serwisowy z rolkami, 
stabilnie podtrzymujący motocykl. 
Odpowiedni do wersji z układem ABS  
i wersji bez układu ABS.

39 	 	ZAPASOWE	ROLKI	DO	TYLNEGO	
STOJAKA	SERWISOWEGO				
990D0-STAND-SET	
Zapasowe rolki do tylnego stojaka 
serwisowego.

40 	 ROLKI	NA	TYLNY	PODNÓŻEK		
990D0-04K17-000	
Stylowy zamiennik rolek do tylnego 
stojaka serwisowego, aluminium, dwie 
sztuki.
Uwaga: Na ilustracji GSX-S1000.

SUZUKI MOTOR CORPORATION oraz SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre produkty 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.



41 	 	NAKLEJKI	NA	OBRĘCZ	KOŁA	BIAŁE	 
Z	LOGO	SUZUKI	(WHL02)				
990D0-WHL02-WHT	
Biało-bezbarwne naklejki z logo Suzuki na jedno 
koło, indywidualizujące wygląd motocykla.  
Zestaw 6 naklejek na jedno koło.

42 	 		NAKLEJKI	„SUZUKI”	NA	PRZEDNI	
WIDELEC				
990D0-11J05-PAD	
Wykonane z ziarnistej folii ochronnej w kolorze 
czarnym, z logo Suzuki. Dwie sztuki.  
Rozmiar: 16,5 cm x 2,8 cm. *Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy i osłona miski olejowej są w przygotowaniu.

 : produkty dostarczane przez SUZUKI MOTOR CORPORATION (SMC).     : produkty dostarczane przez SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH (SDE).



*Widoczna na ilustracji osłona miski olejowej jest w przygotowaniu.
*Widoczny na ilustracji tłumik przeznaczony jest wyłącznie na rynek europejski.

SUZUKI MOTOR CORPORATION oraz SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre produkty 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.



SUZUKI MOTOR CORPORATION oraz SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH zastrzegają sobie prawo do wprowadzania  
w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu,  

konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre produkty 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.

*Widoczne na ilustracji diodowe kierunkowskazy i osłona miski olejowej są w przygotowaniu.


