
TARTOZÉKOK

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.

Tankvédő fólia (fekete)
Új mintájú tankvédő fólia.

Felnicsík
Piros-fekete matrica Suzuki logóval.

Felnicsík
Sárga matrica S-logóval.

Felnicsík
Piros matrica Suzuki logóval.

Felnicsík
Új felnicsík GSX-S logóval.

99181-48K10-BLK 990D0-WHL02-RD1

99183-48K00-YEL990D0-WHL03-RD1

99182-48K10-RED

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 Japan
www.globalsuzuki.com

Standard and optional equipment available may vary for individual markets. Please enquire at your dealers, as 
specifications and illustrations may refer to models not available in your region. SUZUKI MOTOR CORPORATION reserves 
the right to change, without notice, prices, colours, materials, equipment, specifications and models, and also to 
discontinue models.

All photographs in this leaflet were taken with relevant permission. Images of the vehicles without number plates on 
public roads are composite photos.

A standard és opcionális felszerelések rendelkezésre állása az egyes piacokon változó lehet. Érdeklődjön a helyi márkakereskedőnél, 
mert lehetséges, hogy a termékjellemzők és az illusztrációk olyan modellekre vonatkoznak, amelyek nem kaphatók az Ön régiójában. 
A MAGYAR SUZUKI ZRT. fenntartja a jogot az árak, színek, anyagok, felszerelések, termékjellemzők és modellek külön értesítés nélkül 
történő módosítására, illetve a modellek forgalmazásának megszüntetésére.

A katalógusban szereplő összes fotó a szükséges engedélyek birtokában készült. A rendszám nélküli járműveket közúton ábrázoló 
képek szerkesztett fotók.

2500 Esztergom, Schweidel József u. 52.
www.suzuki.hu | mysuzuki.hu/kiegeszitok



Alakítsa kedvére 
motorkerékpárja 
megjelenését
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.

Légterelő
Fokozza a szél elleni védelmet.

Első tengely protektor
Csökkenti a sérülések számát, alumíniumból 
és poliacetálból (POM) készült.

Hátsó tengely protektor
Csökkenti a sérülések számát, alumíniumból 
és poliacetálból (POM) készült.

Karbon hátsó sárvédő
Eredeti cseréjére / matt.
*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Karbon generátorfedél
Matt.
*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Karbon kuplungfedél
Matt.
*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Karbon indítómotor-fedél
Matt.
*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Hátsó ülés burkolat
Kiemeli a sportos jelleget.

Markolatfűtés
Háromféle hőfokbeállítással.

Vázvédő
Csökkenti a sérülések számát, alumíniumból 
és poliacetálból (POM) készült.

Színes Brembo féknyergek
Eredeti cseréjére / piros. (Fékbetét nélkül)

Karbon első sárvédő
Eredeti cseréjére / matt.
*Nem kapható az USA-ban és Kanadában.

Kormányvégsúly 
Rozsdamentes acélból készült, műanyag véggel. 
Ezüst-fekete kontraszttal és Suzuki logóval. 

Esztergált tengelykapcsoló kar  
(eloxált)

Esztergált fékkar  
(eloxált)

Textil tanktáska (nagy)*
Tartós nylon anyagú, 11 literes térfogata 
15 literre bővíthető.
*Maximális sebesség: 130 km/h. (Kérjük, a termék használatakor 
haladjon 130 km/h-nál alacsonyabb sebességgel.)
*Maximális teherbírás: 2,5 kg

Textil tanktáska (kicsi)*
Tartós nylon anyagú, 5 literes térfogata 9 literre 
bővíthető.
*Maximális sebesség: 130 km/h. (Kérjük, a termék használatakor 
haladjon 130 km/h-nál alacsonyabb sebességgel.)
*Maximális teherbírás: 2,5 kg

Rögzítőgyűrű tanktáskához
Tanktáska rögzítéséhez szükséges.

Tankpad 
A tank karcolás elleni védelméhez, új GSX-S logóval.

Tankpad 
A tank karcolás elleni védelméhez, új GSX-S logóval.

Kuplungkarvédő
Kiváló minőségű esztergált alumíniumból és 
tartós műanyagból készült.

Fékkarvédő
Kiváló minőségű esztergált alumíniumból és 
tartós műanyagból készült.

Elegáns vezetőülés
GSX-S logóval.

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

Tankvédő fólia (átlátszó)
Védi az üzemanyagtankot a karcolásoktól.
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