KIEGÉSZÍTŐK
KATANA
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STÍLUS ÉS KÉNYELEM:

SZÁGULDÁS KÖZBEN IS NYEREGBEN.
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1 | LÉGTERELŐ
 Kis méretű és hatékony légterelő.
Jobb szélvédelmet nyújt, KATANÁJÁNAK
pedig elegáns külsőt kölcsönöz. Füstszínű.
Füstszínű, WVTA homológ.
Alkatrészszám: 94600-07810-000
2 | SZÍNES ÜLÉS
	
		Tegye még elegánsabbá új KATANÁJÁT ezzel a
divatos, színes üléssel. Az ülés vonzerejét és
kiváló minőségét a gondosan megtervezett
KATANA logó is kiemeli.
			WVTA homológ.
Alkatrészszám: 45100-07L10-BW3

3

STÍLUS ÉS VÉDELEM:

KARBON, MI MÁS?
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3 | KARBON ELSŐ SÁRVÉDŐ
 Az eredeti első sárvédő cseréjére.
Karbon, matt felület.
			WVTA homológ.
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Alkatrészszám: 990D0-07L90-CRB
4 | GENERÁTORFEDÉL
 Karbon, matt felület.
			WVTA homológ.
Alkatrészszám: 990D0-04K20-CRB
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5 | KARBON FORGATTYÚSHÁZFEDÉL
Karbon, matt felület.
			WVTA homológ.
Alkatrészszám: 990D0-04K25-CRB
6 | KARBON KUPLUNGFEDÉL
Karbon, matt felület.
			WVTA homológ.
			Alkatrészszám: 990D0-04K26-CRB
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7 | MARKOLATFŰTÉS
Nem létezik rossz idő, amikor a lehető legjobb
felszerelés van a birtokában. Nem számít,
milyen hideg van, ez a markolatfűtés melegen
tartja ujjait, akármennyit is motorozik. 5 fokozat,
max 17,2 W teljesítmény.
			WVTA homológ.
Alkatrészszám: 57100-07810-000
8 | BREMBO FÉKNYERGEK
 Ezeket a nagy teljesítményű féknyergeket a
Brembóval közösen fejlesztettük, hogy pontos
és egyenletes fékteljesítményt biztosítsanak.
A fékbetétek és más egyedi szerelési alkatrészek
(pl. csavarok, alátétek stb.) nem tartozékai.
BAL:

Alkatrészszám: 59310-17KD0-000

JOBB:

Alkatrészszám: 59110-17KD0-000

9 | VÁZVÉDŐ PROTEKTORKÉSZLET
 Az esetleges boruláskor a motorkerékpárjában
bekövetkező károsodás csökkentésére
szolgáló védelem. Alumíniumból készült, nylon
párnázással. Kétrészes készlet, bal és jobb oldalra.
			WVTA homológ.
Alkatrészszám: 990D0-07L40-000
10 | ELSŐ TENGELYHEZ VALÓ PROTEKTORKÉSZLET
 Alumíniumból és nylonból készült, kontrasztos
ezüst-fekete színben. Teljes készlet az első
kerékhez.
			WVTA homológ.
Alkatrészszám: 990D0-07L16-000
11 | HÁTSÓ TENGELYHEZ VALÓ PROTEKTORKÉSZLET
Alumíniumból és nylonból készült, kontrasztos
ezüst-fekete színben. Teljes készlet a hátsó
kerékhez.
			WVTA homológ.
Alkatrészszám: 990D0-07L19-000
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STÍLUS ÉS DIZÁJN:

A KATANA ÖLTÖZTET.
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12 | „THE CUT“
KAROSSZÉRIAMATRICA KÉSZLET
 Piros matricák az elülső vázidomra.
Kétrészes készlet, bal és jobb oldalra.
Alkatrészszám: 990D0-07L02-RED
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13 | „THE EDGE“
KAROSSZÉRIAMATRICA KÉSZLET
  Piros matricák az elülső vázidomra
és a hátsó idomra. Négyrészes készlet,
a bal és a jobb oldalra.
Alkatrészszám: 990D0-07L03-RED
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14 | TANKPANEL, KARBONMINTÁS
KATANA logós tankpanel, amely
megvédi az üzemanyagtartályt a
karcolásoktól. Kétdarabos készlet.
			 Alkatrészszám: 990D0-07L01-CRB
15 | TANKSAPKAVÉDŐ MATRICA1
Karbonmintás matrica piros Suzuki
logóval. Védi a sapkát a karcolásoktól,
és elegáns megjelenést kölcsönöz a
motorkerékpárnak.
Alkatrészszám: 990D0-07L04-CRB
16 | OLDALSÓ VÉDŐFÓLIA
 Karbonmintás védőmatrica az
oldalpanelhez, a térd környezetében.
Kétdarabos készlet.
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17 | KATANA FELNIDEKORÁCIÓ
 Felnidekoráció „KATANA” logóval a
felni belső részére és Suzuki logóval
a külső részére.
Tizenkét részes készlet egy kerékhez.
			Alkatrészszám: 990D0-07L06-RED
18 | SUZUKI RED LINE KERÉKMATRICA
Piros-fekete matrica Suzuki logóval.
Hatrészes készlet egy kerékhez.
Alkatrészszám: 990D0-WHL02-RD1

Alkatrészszám: 990D0-07L05-CRB

 Nem kombinálható tanktáskarögzítő gyűrűvel.
(Alkatrészszám: 990D0-04105-000)
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HIÁNYZIK VALAMI?

SZERELKEZZEN FEL!
19 | NAGY TANKTÁSKA GYŰRŰS RÖGZÍTÉSHEZ 1
Tartós nylon anyag fényvisszaverő szegélyekkel,
11 literes térfogat, 15 literre bővíthető,
esővédőt és vállszíjat tartalmaz.
Max. terhelés: 2,5 kg.
Max. sebesség: 130 km/h.
			WVTA homológ.
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Alkatrészszám: 990D0-04600-000
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20 | TANKTÁSKARÖGZÍTŐ GYŰRŰ2
Nagy tanktáska rögzítéséhez szükséges.
			WVTA homológ.
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Alkatrészszám: 990D0-04105-000
21 | MOTOREMELŐ ÁLLVÁNY
Motoremelő állvány hátsó kerékhez, orsókészlettel
(alkatrészszám: 990D0-STAND-SET) a lengőkarhoz.
Alkatrészszám: 990D0-STAND-025
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22 | CSEREORSÓK
Kétdarabos készlet.
Alkatrészszám: 990D0-STAND SET
23 | ORSÓK MOTOREMELŐ ÁLLVÁNYHOZ
Stílusos alumínium orsók, kétdarabos készlet.
Alkatrészszám: 990D0-04K17-000
A rögzítőgyűrűt külön kell megrendelni.
(Alkatrészszám: 990D0-04105-000)
2 
Nem kombinálható tanksapkavédő matricával.
(Alkatrészszám: 990D0-07L04-CRB)
1 
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26 | SZELEPSAPKAKÉSZLET
„S” jellel, kétdarabos készlet.
Alkatrészszám: 990D0-19069-000
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27 | AKKUMULÁTORTÖLTŐ
Az akkumulátor tökéletes karbantartása és
gondozása. Teljesen automatikus akkumulátortöltő
diagnosztikai funkcióval és túlterhelés elleni
védelemmel. A csatlakoztató kábelen lévő
gyűrűkkel állandó jelleggel rögzíthető a
motorkerékpár akkumulátorához. Bemeneti
feszültség 220–240 V, akkumulátorfeszültség 12 V,
kimeneti áramerősség max. 0,6 A.
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Alkatrészszám: 990D0-OPTIM-MB3
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28 | KIEGÉSZÍTŐ TÖLTŐKÁBEL
Második motorkerékpárra történő állandó rögzítéshez.
(Kép nélkül)
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Alkatrészszám: 990D0-OPTI1-CAB
29 | ELSŐSEGÉLYCSOMAG
Több európai országban kötelező tartozék.
Odautazás előtt tájékozódjon a helyi előírásokról.
A készlet megfelel a DIN 13167 szabványnak,
láthatósági mellénnyel együtt.
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Alkatrészszám: 990D0-FST01-KIT
24 | KÜLTÉRI MOTORTAKARÓ PONYVA
Légáteresztő anyagból készült, tartós
és időjárásálló motortakaró ponyva,
amely megóvja használaton kívüli
motorkerékpárját az esőtől, portól
és madárürüléktől.
Alkatrészszám: 990D0-RCGSX-00L
25 | BELTÉRI MOTORTAKARÓ PONYVA
Porálló és légáteresztő.

30 | CÉLSZERSZÁM KARBANTARTÁSHOZ
			Szerszám első kerék szereléséhez. 19/24 mm.
Alkatrészszám: 990D0-TOOL1-924
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31 | JAVÍTÓFESTÉK-KÉSZLET
Mistic silver (YMD)
Alkatrészszám: 990D0-10202-YMD
Sparkle black (YVB)
Alkatrészszám: 990D0-10202-YVB

Alkatrészszám: 990D0-IC000-00L
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AJÁNDÉKTÁRGYAK

HADD LÁSSA MINDENKI!
34
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35 | KATANA GSX-S1000S GUMI KULCSTARTÓ
Méretek: (Sz) 5,5 cm, (M) 3 cm.
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			Alkatrészszám: 99000-79NK0-001
36 | KATANA BUKÓSISAK
Gyártó: ARAI (az ARAI QV-Pro modell alapján).
XXS (-011)/S (-012)/M (-013)/L (-014)/XL (-015)/
XXL (-016)
			Alkatrészszám: 99000-79NM0-méret (011-016)
37 | GSX-1100S KATANA ÖNTVÉNY MODELL
Minőségi, 1:12 méretarányú miniatűr fémmotor
gyűjtőknek. Nem játék!
			Alkatrészszám: 99000-79N12-KTN
38 | DIVATOS „KATANA” PÓLÓ
Póló, 65% pamut, 35% poliészter, elöl hímzett
logóval, hátul nyomtatott logóval.
S/M/L/XL/XXL
			Alkatrészszám: 990F0-KTTS1-méret
39 | „KATANA” MELEGÍTŐFELSŐ
Ezüstszürke felső fekete és piros mintával.
Elöl hímzett logóval, hátul nyomtatott logóval.
80% pamut, 20% poliészter.
S/M/L/XL/XXL/3XL

40

			Alkatrészszám: 990F0-KTSJ1-méret

41

34 | KATANA KARÓRA
Analóg és digitális karóra fémötvözet óratokkal
és rozsdamentes acél szíjjal. Átmérő: 4,95 cm,
LED-es megvilágítással. Ásványi üveg, 1 ATM-ig
(kb. 10 m) vízálló. Öt üzemmód: időzítő, második
kijelző, hónap- és napkijelzés, hétkijelzés és
ébresztő funkció.
			Alkatrészszám: 990F0-KTWA1-000

40 | KRISTÁLY KATANA MODELL
Kristály KATANA modell császárfa dobozban.
A doboz fedelén dombornyomott KATANA logó és
Suzuki logó található.
Méretek: (H) 4,9 cm, (Szé) 8,0 cm, (Ma) 4,9 cm.
A kristálymotor méretaránya 1:34.
Alkatrészszám: 99000-79NM0-034
41 | KATANA PRÉMIUM MATRICA
Méretek: (Ma) 10 cm, (Szé) 8,5 cm (2 db),
(Ma) 7,5 cm, (Szé) 5,5 cm (2 db), (Szé) 4 cm,
(Ma) 3 cm (4 db).
			Alkatrészszám: 99000-79NS0-000
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EREDETI SUZUKI PÓTALKATRÉSZEK

LAPOZGASSA SAJÁT KATALÓGUSÁT!

Suzuki motorját az teszi ilyen egyedülállóvá,
hogy minden alkatrésze és komponense
tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Az eredeti
Suzuki pótalkatrészek fejlesztési folyamatában
a kompromisszumot nem ismerő minőség a
legfontosabb szempont.
A megfelelő anyag kiválasztása, a meghatározott
előírások szigorú betartása és a pontos gyártási
folyamat garantálja a maximális teljesítményt a
lehető legkisebb súly mellett. A költség és a
minőség együtt jár.
Gondoskodjon róla, hogy Suzukija igazi Suzuki
maradjon.

Tökéletes felszerelést szeretne
magának is, nem csak a
motorkerékpárjának? Nem gond:
kérje Suzuki értékesítő
partnerétől a „Suzuki kollekció”
című ruházati és ajándéktárgykatalógust.

A Suzuki tartozékokat kifejezetten Suzuki járművekhez tervezték, és ugyanazok a
minőségi szabványok vonatkoznak rájuk, mint magukra a járművekre. Szeretnénk
felhívni figyelmét arra, hogy a Suzuki csak eredeti Suzuki tartozékokat tesztel és
hagy jóvá. A velük szemben támasztott követelmények megtalálhatók a vonatkozó
kézikönyvekben. Ezért más tartozékok, alkatrészek beszerelése és/vagy használata
bizonyos körülmények között negatívan befolyásolhatja a jármű műszaki specifikáció
szerinti jellemzőit, ezáltal rontva a motorozás biztonságát. A Suzuki semmilyen
körülmények között nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek nem eredeti
Suzuki tartozék használatából erednek. Mindig ellenőrizze az Ön országában érvényes
összes előírást, és gondoskodjon róla, hogy azok mindegyike teljesüljön.
A műszaki adatok és a megjelenés előzetes értesítés nélkül módosulhat.
A tartozékok árával kapcsolatban az aktuális árlistában talál részletes információt.

WVTA – A teljes járművek EK-típusjóváhagyása (EC WVTA) egy a személyautókra
és motorkerékpárokra kötelezően vonatkozó rendszer. A WVTA biztosítja, hogy
ezen járművek (és utánfutóik) megfeleljenek az összes vonatkozó biztonsági és
környezetvédelmi EK-irányelvnek. Azt is megerősíti, hogy a gyártó hathatós
intézkedéseket tett a gyártás megfelelőségének biztosítására, és tesztelést is
végez, ahol ez szükséges.
A WVTA-kat és az önálló rendszerek, komponensek és különálló műszaki
egységek típusjóváhagyásait a tagállamok közlik egymással. A WVTA-ban
szereplő tételek gyakorlatilag nem igényelnek további tanúsítást.

Fontos információk a csomaggal történő motorozáshoz!
Tartsa be a tanktáskákra vonatkozóan megengedett
legnagyobb terhelést: 2,5 kg.
Legnagyobb megengedett sebesség csomaggal való
közlekedés esetén: 130 km/h.

Az Ön Suzuki értékesítő partnere:

A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk középpontjában – minden Suzuki gépjármű,
motorkerékpár és hajómotor úgy készül, hogy izgalmassá és élvezetessé tegye vásárlójának
mindennapjait.

MAGYAR SUZUKI ZRT.
2500 Esztergom Schweidel József u. 52.
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