TARTOZÉKOK
Tankvédő fólia (fekete)

99181-48K10-BLK

Felnicsík

Felnicsík

990D0-WHL03-RD1

Felnicsík

Felnicsík

99182-48K10-RED

Új mintájú tankvédő fólia.

Piros matrica Suzuki logóval.

Új felnicsík GSX-S logóval.

990D0-WHL02-RD1
Piros-fekete matrica Suzuki logóval.

Sárga matrica S-logóval.

99183-48K00-YEL

Megjegyzés: A
 MAGYAR SUZUKI Zrt. külön értesítés nélkül fenntartja a jogot a design megváltoztatására vagy
bármely eredeti Suzuki tartozék gyártásának megszüntetésére. Előfordulhat, hogy egyes eredeti
Suzuki tartozékok nem felelnek meg a helyi előírásoknak vagy a jogszabályi követelményeknek.
Kérjük, a részleteket megrendeléskor ellenőrizze a helyi HIVATALOS SUZUKI-MÁRKAKERESKEDŐNÉL.
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Légterelő

51800-48810-000

Fokozza a szél elleni védelmet.

Hátsó ülés burkolat

45500-48800-YKV

Kiemeli a sportos jelleget.

Markolatfűtés

Háromféle hőfokbeállítással.

57100-48821-000

Alakítsa kedvére
motorkerékpárja
megjelenését

Hátsó tengely protektor

99116-48K00-000
Csökkenti a sérülések számát, alumíniumból
és poliacetálból (POM) készült.

Karbon első sárvédő

Karbon generátorfedél

Karbon kuplungfedél

Eredeti cseréjére / matt.

99130-48K00-CRB

*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Karbon hátsó sárvédő

Eredeti cseréjére / matt.

990D0-04K80-CRB

*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Élvezze motorja személyre szabását. Válasszon a GSX-S1000‑hez kapható
eredeti tartozékok gazdag kínálatából. Rengeteg itt a szeretnivaló, akár
egyéni ízlését tükröző tartozékokat keres, akár olyanokat, amelyek
többletfunkcionalitást biztosítanak és személyes vezetési igényeit
fokozottabban szolgálják ki.

Kormányvégsúly

990D0-04K18-000
Rozsdamentes acélból készült, műanyag véggel.
Ezüst-fekete kontraszttal és Suzuki logóval.

Esztergált fékkar
(eloxált)

Fékkarvédő

99152-48K00-000
Kiváló minőségű esztergált alumíniumból és
tartós műanyagból készült.

Kuplungkarvédő

99153-48K00-000
Kiváló minőségű esztergált alumíniumból és
tartós műanyagból készült.

Elegáns vezetőülés

Színes Brembo féknyergek

Vázvédő

Első tengely protektor

59100-17800-000
Eredeti cseréjére / piros. (Fékbetét nélkül)

99150-48K00-000

Esztergált tengelykapcsoló kar
(eloxált)

99151-48K00-000

A csúcsminőségű tömbalumíniumból megmunkált és GSX-S logóval díszített, fekete eloxált karok
fokozzák a motor sportos megjelenését.

99114-48K00-000
Csökkenti a sérülések számát, alumíniumból
és poliacetálból (POM) készült.

GSX-S logóval.

45100-48K50-B8P

990D0-07L16-000
Csökkenti a sérülések számát, alumíniumból
és poliacetálból (POM) készült.

Matt.

990D0-04K20-CRB

Matt.

990D0-04K25-CRB

Karbon indítómotor-fedél
Matt.

*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Textil tanktáska (nagy)*

990D0-04600-000
Tartós nylon anyagú, 11 literes térfogata
15 literre bővíthető.

Textil tanktáska (kicsi)*

Rögzítőgyűrű tanktáskához

*Maximális sebesség: 130 km/h. (Kérjük, a termék használatakor
haladjon 130 km/h-nál alacsonyabb sebességgel.)
*Maximális teherbírás: 2,5 kg

*Maximális sebesség: 130 km/h. (Kérjük, a termék használatakor
haladjon 130 km/h-nál alacsonyabb sebességgel.)
*Maximális teherbírás: 2,5 kg

Tankpad

Tankpad

99180-48K10-GRY
A tank karcolás elleni védelméhez, új GSX-S logóval.

990D0-04300-000
Tartós nylon anyagú, 5 literes térfogata 9 literre
bővíthető.

99180-48K20-BLK
A tank karcolás elleni védelméhez, új GSX-S logóval.

990D0-04K26-CRB

99148-00A20-000
Tanktáska rögzítéséhez szükséges.

Tankvédő fólia (átlátszó)

99181-48K00-000
Védi az üzemanyagtankot a karcolásoktól.

