Enduro a Supermoto
/
Příslušenství 2009
V-Strom DR125SM

Obsah
Je jen jedna věc lepší než Suzuki, Suzuki s originálním příslušenstvím. Tento
katalog obsahuje spoustu kvalitního originálního příslušenství Suzuki pro legendární V-Strom a agilní supermoto DR125SM. Udělejte vaší vysněnou motorku
ještě více atraktivní a přizpůsobte ji Vašim představám.
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V-Strom
1 Cestovní plexi-štítek
V-Strom 650/1000,
pro modelové roky 2004-2009
s nastavitelným, sedmipolohovým
spoilerem,
výška 40 cm, šířka 38 cm
čirý
obj. č.: 990D0-06G50-CLE
kouřově šedý (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-06G50-SMO

3
2 Sportovní plexi-štítek
V-Strom 650/1000,
pro modelové roky 2004-2009
výška 35 cm, šířka 34 cm
černý
obj. č.: 990D0-27G50-SMO

1

4

2
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Pro ty, kteří chtějí ještě
více z jejich V-Stroma
3 Kryty rukojetí
V-Strom 650,
pro modelové roky 2004-2009

(vyobrazení podobné jako
Burgman 400)

obj. č.: 57300-27822-291

V-Strom 650,
pro modelové roky 2004-2006

4 Nižší sedlo

3

5

7 Vyhřívané rukojeti

obj. č.: 57100-06870-000

V-Strom 650, všechny modelové roky

Nelze pro modelový rok 2007.

asi o 0,5 cm nižší
obj. č.: 45100-27810-H1N

V-Strom 650,
pro modelové roky 2008-2009

V-Strom 1000, všechny modelové roky

obj. č.: 57100-06880-000

asi o 2 cm nižší
obj. č.: 45100-06G50-H1N

V-Strom 1000,
pro modelové roky 2002-2008

5 Nástavce pro zvýšení

6

obj. č.: 57100-06871-000

zrcátek
(bez vyobrazení)

obj. č.: 997SO-06G00-BLA

V-Strom 650, všechny modelové roky

6 Centrální stojan

4

8 Vyšší sedlo

V-Strom 650/1000,
všechny modelové roky

asi o 4 cm vyšší
obj. č.: 45100-06G10-H1N

V-Strom 650,
pro modelové roky 2004-2009

V-Strom 1000, všechny modelové roky

obj. č.: 42100-27821-000

asi o 2 cm vyšší
obj. č.: 45100-06G60-H1N
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V-Strom 1000,
pro modelové roky 2002-2009
obj. č.: 42100-06851-000

5

Pevná konstrukce,
špičková ochrana
9 Padací rám
V-Strom 650, všechny modelové roky
stříbrný 1
obj. č.: 990D0-27G00-035
černý
obj. č.: 990D0-27G00-030
V-Strom 1000, všechny modelové roky
stříbrný 1
obj. č.: 990D0-06G00-035
černý
obj. č.: 990D0-06G00-030
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10 Kryt řetězu
V-Strom 650, všechny modelové roky
hliník 1
obj. č.: 990D0-27G10-000
černý
obj. č.: 990D0-27G10-005
V-Strom 1000, všechny modelové roky
hliník 1
obj. č.: 990D0-06G10-000

10

černý
obj. č.: 990D0-06G10-005

6

11 Kryt výfuku

12 Spoiler pod motor

V-Strom 650, všechny modelové roky

Objednávejte dle tabulky barev
na zadní straně.

hliník
obj. č.: 990D0-27G00-068
hliník - černý komaxit
obj. č.: 990D0-27G00-069

V-Strom 650, všechny modelové roky
obj. č.: 990D0-27G70-barevný kód

13 Kryt chladiče
V-Strom 650, všechny modelové roky
hliník (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-27G00-040
hliník - černý komaxit
obj. č.: 990D0-27G00-045

14 Ochranný plech
pod motor 2
V-Strom 650, všechny modelové roky

11

13

14

hliník se stříbrnou upevňovací
svorkou pro stříbrný padací rám 1
obj. č.: 990D0-27G00-037
hliník s černou upevňovací svorkou
pro černý padací rám
obj. č.: 990D0-27G00-036
hliník - černý komaxit s černou
upevňovací svorkou
obj. č.: 990D0-27G00-038

15 Tankpad V-Strom
V-Strom 650/1000,
všechny modelové roky
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Do vyprodání zásob.
Pouze v kombinaci s padacím rámem (položka 9).

černý
obj. č.: 990D0-06G00-PAD

7

Top tip: zjednodušte
si uložení zavazadel
16 Nosič vrchního kufru

18 Postranní kufry

19 Vrchní kufr, 48 L

V-Strom 650/1000,
všechny modelové roky

Dodávané v sadě (obě strany),
bez lakovaných krytů. Prosíme doobjednejte samostatně.

Dodávaný bez lakovaného vrchního
krytu. Prosíme doobjednejte samostatně.

V-Strom 1000,
pro modelové roky 2002-2008

V-Strom 650/1000,
všechny modelové roky

Sada, 35 litrů
obj. č.: 990D0-06G35-000

objem 48 litrů
obj. č.: 990D0-06G48-000

stříbrný 1
obj. č.: 990D0-06G00-060
černý
obj. č.: 990D0-06G00-061

17 Kryt pro vrchní kufr,
48 L
Objednávejte dle tabulky barev
na zadní straně.
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20

V-Strom 650,
pro modelové roky 2004-2009
Sada (35 litrů vlevo a 32 litrů vpravo)
obj. č.: 990D0-27G00-000

obj. č.: 990D0-06GTC-barevný kód
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Střední kryty kufrů
Dodávané v páru. Objednávejte dle
tabulky barev na zadní straně.
obj. č.: 990D0-06GCC-barevný kód

Boční lakované kryty
kufrů

16

Dodávané v páru. Objednávejte dle
tabulky barev na zadní straně.
obj. č.: 990D0-06GEC-barevný kód
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8

19

22

20 Vnitřní taška

21 Vrchní kufr, 47 L

Do vrchního kufru.
Vodě odolný materiál.

Dodávaný bez lakovaného vrchního
krytu. Prosíme doobjednejte samostatně.

23 Nosiče postraních

obj. č.: 990D0-INNER-BAG

kufrů 3
V-Strom 650, všechny modelové roky
stříbrné 1
obj. č.: 990D0-27G00-065

V-Strom 650,
pro modelové roky 2004-2009

černé
obj. č.: 990D0-27G00-066

objem 47 litrů
obj. č.: 990D0-K4900-000

V-Strom 1000, všechny modelové roky

20

Kryt vrchního kufru, 47 L
V barvě motocyklu. Objednávejte dle
tabulky barev na zadní straně.
V-Strom 650,
pro modelové roky 2004-2009

stříbrné 1
obj. č.: 990D0-06G00-065
černé
obj. č.: 990D0-06G00-066

obj. č.: 990D0-K49TC-barevný kód

24 Opěrka

22 Plotna - adaptér
pod vrchní kufr, 47 L

2

Plotna pod vrchní kufr na sériový nosič
(položka 16).
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23

V-Strom 650,
pro modelové roky 2004-2009

Pro vrchní kufr, 48 L (položka 19)
obj. č.: 990D0-06G48-005
Pro vrchní kufr, 47 L (položka 21)
obj. č.: 990D0-K4900-005

obj. č.: 990D0-27G00-060

24

Pozor: důležité upozornění pro jízdu se zavazadly!
Pro vrchní a postranní kufry je maximální náklad 5 kg a maximální rychlost pro jízdu s vrchním nebo postraními kufry je 130 km/h.
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1
2

3

Do vyprodání zásob.
Pouze v kombinaci se 47 litrovým vrchním kufrem (položka 21).
Nelze kombinovat s nosičem vrchního kufru (položka 16).
Tento nosič bočních zavazadel může být namontován pouze v kombinaci
s nosičem vrchního kufru (položka 16), který slouží jako součást nosné konstrukce.

9

10

DR125SM
25 Nálepky DR125SM,
sada
Kompletní sada nálepek.
Pro modelové roky 2008-2009
stříbrno/bílé
obj. č.: 990D0-24H00-PAD

25

25

11

Cestovní elegance:
Suzuki příslušenství v Supermoto stylu
26 Sportovní zrcátko
Pro modelové roky 2008-2009
Prosíme objednávejte dvojmo.
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0- 29FM0-CRB

27 Ochranný plech
pod motor
Pro modelové roky 2008-2009
hliník
obj. č.: 990D0-24H00-035

28 Kryt řetězu
Pro modelové roky 2008-2009

27

hliník - černý komaxit
obj. č.: 990D0-24HCG-000

29

29 Opěrka
Pro modelové roky 2008-2009
Pro vrchní kufr, 33 L
obj. č.: 990D0-06G48-005
Pro vrchní kufr, 37 L
obj. č.: 990D0-G3700-005

30 Montážní sada
vrchního kufru
(bez vyobrazení)
Pro modelové roky 2008-2009
Pro vrchní kufr, 33 L
obj. č.: 990D0-16H00-070
Pro vrchní kufr, 37 L
obj. č.: 990D0-99999-075
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26

28

31

31 Vrchní kufr, 37 L 1
Pro modelové roky 2008-2009
černý
objem 37 litrů
obj. č.: 990D0-G3701-BLK

32 Vrchní kufr, 33 L 1
Pro modelové roky 2008-2009

32

černý
objem 33 litrů
obj. č.: 990D0-S3300-BLK

33 Nosič vrchního kufru
Pro modelové roky 2008-2009
černý
obj. č.: 990D0-24H00-060

31

33

1

Pouze v kombinaci s montážní sadou vrchního kufru (položka 30).

Pozor: důležité upozornění pro jízdu se zavazadly!
Pro vrchní a postranní kufry je maximální náklad 5 kg a maximální rychlost pro jízdu s vrchním nebo postraními kufry je 130 km/h.
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Malí a objemní pomocníci
na krátké i dlouhé výlety
36
34 Batoh na nádrž

36 Sportovní batoh

Univerzální tankvak. O upevnění
na nádrži se starají silné magnety.
Základní objem 15 L je rozšířitelný až
na 22 L. Příslušenství: nepromokavá
pláštěnka pro batoh, pás přes rameno,
kurty zajišťující ještě pevnější uchycení, ochranná fólie proti poškrábání
nádrže, odnímatelné postraní kapsy, po
odepnutí možno nosit jako ledvinku.

Dobývejte přírodu s tímto pevným,
všestranným batohem. S ergonomicky
tvarovaným držákem pro lahve, kapsou
pro mobilní telefon, interkom nebo
MP3 přehrávač s otvorem na sluchátka, s integrovanou pláštěnkou,
sítí pro přilbu a dostatkem prostoru
i pro notebook vám tento praktický
batoh Suzuki zajistí, že vaše věci
zůstanou v suchu a nepoškozené ať se
pustíte do jakýchkoliv dobrodružství.

velký
obj. č.: 990D0-04128-000

černo/šedý, malý
obj. č.: 990F0-BACK0-001

35 Batoh na nádrž
Univerzální tankvak. O upevnění
na nádrži se starají silné magnety.
Kapsička na mobil s průhlednou fólií
umístěná tak, aby na ní jezdec dobře
viděl. Možnost připojení kapsy
na mapu. Objem 7 L. Příslušenství:
nepromokavá pláštěnka pro batoh,
pás přes rameno, odnímatelná kapsa
s možností nosit jako ledvinku.
malý
obj. č.: 990D0-04140-000
Pozor: důležité upozornění pro jízdu se zavazadly!
Pro vrchní a postranní kufry je maximální náklad 5 kg a maximální rychlost pro jízdu s vrchním nebo postraními kufry je 130 km/h.
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34
37 Cestovní batoh
Nabízí optimální držení pomocí zpevněného nosného systému, který byl
speciálně vyvinut pro motorkáře. Staré
nepohodlné batohy patří minulosti.
Vysoký uživatelský komfort i při vysokých rychlostech a velkém zatížení
nákladem. Batoh nabízí vše co motorkář potřebuje: integrovaná nepromokavá pláštěnka, síť na přilbu, držák
na lahev, komfortní popruhy, pouzdro
na mobil, očko pro vedení kabelu a
vnitřní kapsa pro intercom nebo
pro MP3.
černo/šedý, velký
obj. č.: 990D0-04129-000

35

37

38

39

38

40
38 Plachta na motocykl
S logem Suzuki.
obj. č.: 990D0-COVER-00L

39 Lékárnička
Součást povinné výbavy.
obj. č.: 999LP-FIRST-AID

40 Sada na opravu
pneumatik

41

obj. č.: 997SO-TIRES-REP

41 Jednotka alarmu
obj. č.: 990D0-ALARM-000
Kabelová přípojka k alarmu
Pro jednotku alarmu.
obj. č.: 990D0-06G00-ALM
Pouze pro V-Strom 650/1000,
modelový rok 2004

42 Nabíječka akumulátoru

42

Plně automatická nabíječka bezúdržbových motocyklových akumulátorů.
Diagnostická funkce pro zjištění stavu
akumulátoru a ochrana proti přebití.
12V, max. 0,6A.
obj. č.: 990DO-OPTIM-3PL
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07/09. Vytištěno v České republice.

Barevné kódy
V-Strom 1000, modelový rok 2002
Y7H
modrá
YU8
stříbrná
V-Strom 1000, modelový rok 2003
YBA
modrá
YD8
stříbrná
V-Strom 1000, modelový rok 2004
YBA
modrá
YD8
stříbrná
YAY
černá
V-Strom 1000, modelový rok 2005
YBA
modrá
YD8
stříbrná
YAY
černá
V-Strom 1000, modelový rok 2006
YHL
kaštanová
YAY
černá
YHG
šedá
V-Strom 1000, modelový rok 2007
BPK
YAY černá/ YHG šedá
DWG
YU8 šedá/YHF tmavě šedá
DWH
YKY modrá/YHF tmavě šedá
V-Strom 1000, modelový rok 2008
EGR
YMD šedá/ YAY černá
BPK
YAY černá/ YHG šedá
V-Strom 1000, modelový rok 2009
YAY
černá
YMK
červená

V-Strom 650, modelový rok 2004
YBB
modrá
YDZ
stříbrná
YAY
černá
V-Strom 650, modelový rok 2005
YC2
modrá
YD8
stříbrná
YAY
černá
YU7
červená
V-Strom 650, modelový rok 2006
YC2
modrá
YDV
modro-stříbrná
YU7
červená
YKV
černý mat
V-Strom 650, modelový rok 2007
YKY
modrá
YKV
černá
YHG
šedá
YHL
červená
V-Strom 650, modelový rok 2008
YKY
modrá
YHG
šedá
YKV
černý mat
YMF
žlutá
V-Strom 650, modelový rok 2009
YHG
šedá
YAY
černá
YME
oranžová
YPA
bílá

Sežeňte si nový katalog!
Chcete perfektní oblečení, nejen
pro svůj motocykl, ale také pro sebe?
Není problém: žádejte speciální katalog oblečení od svého partnera
Suzuki.

Doplňky Suzuki jsou navrženy speciálně pro motocykly Suzuki a
splňují stejné kvalitativní nároky jako motocykly samy. Chceme důrazně upozornit na skutečnost, že pouze originální doplňky jsou
testovány a schváleny společností Suzuki. Požadavky, které musí
splňovat, jsou v souladu se všemi technickými a bezpečnostními
předpisy. Instalace jiného než originálního příslušenství Suzuki,
může mít negativní vliv na charakteristiky Vašeho motocyklu, včetně vlivu na bezpečnost jízdy. Suzuki nemůže nést za žádných okolností odpovědnost za možné poškození zapříčeněné použitím jiného než originálního příslušenství Suzuki.
Výrobce si vyhrazuje právo na možnou technickou nebo
vzhledovou změnu. Prosím konzultujte aktuální ceny a podrobnosti s Vaším partnerem Suzuki.

Váš Suzuki partner:

SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7,
tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki.cz

Podrobnosti a mnohem více originálního
příslušenství a doplňků můžete najít na:
www.suzuki.eu

