
ACCESORII

Observație:  SUZUKI MOTOR CORPORATION își rezervă dreptul de a adăuga sau a scoate din gamă oricare produs 
Suzuki Genuine Accessories sau de a schimba designul acestora fără notificare prealabilă. Anumite 
produse Suzuki Genuine Accessories pot fi incompatibile cu standardele locale. Vă rugăm verificați 
aceste detalii prin cel mai apropiat dealer autorizat Suzuki înaintea plasării unei comenzi.

Folie de protecție rezervor  
carburant (neagră)
Folie design nou pentru protecția rezervorului.

Ornamente roată
Ornament roșu/negru cu sigla Suzuki.

Ornamente roată
Ornament galben cu sigla S.

Ornamente roată
Ornament roșu cu sigla Suzuki.

Ornamente jantă
Ornamente jantă noi cu sigla GSX-S.

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.

Echipamentul disponibil standard și opțional poate diferi de la o piață la alta. Interesați-vă la reprezentanța dumneavoastră, 
deoarece e posibil ca unele specificații sau imagini să se refere la modele care nu sunt disponibile în regiunea 
dumneavoastră. MAGYAR SUZUKI ZRT. își rezervă dreptul de a modifica, fără o notificare prealabilă, prețurile, culorile, 
materialele, echipamentele, specificațiile sau modelele, precum și să elimine anumite modele din ofertă.

Toate imaginile din acest pliant au fost fotografiate după obținerea permisiunilor relevante. Fotografiile cu vehiculele care 
rulează fără numere de înmatriculare pe drumuri publice, sunt imagini compuse.

Str. Nicolae Caranfil, nr. 75, sector 1, Bucuresti.
www.suzuki.ro | mysuzuki.eu/ro/accessories/



Plăcerea Adăugării 
Amprentei Personale
Bucurați-vă de personalizarea motocicletei dvs., selectând din gama
bogată de accesorii originale disponibile pentru GSX-S1000. Sunt destule
care să vă placă, indiferent dacă optați pentru accesorii care arată
preferințele dvs. estetice sau pentru acelea care adaugă funcționalitate
și îmbunătățesc plăcerea mersului pe motocicletă.

Deflector aer
Protecție sporită împotriva curenților de aer.

Slider ax față
Ajută la diminuarea daunelor, fabricat din 
aluminiu și POM (poliacetal).

Slider ax spate
Ajută la diminuarea daunelor, fabricat din 
aluminiu și POM (poliacetal).

Aripă spate din carbon
Piesă OE/finisare mată.
*Nu este disponibilă pentru SUA/Canada.

Protecție carbon pentru capac alternator
Finisaj mat.
*Nu este disponibilă pentru SUA/Canada.

Protecție carbon pentru capac ambreiaj
Finisaj mat.
*Nu este disponibilă pentru SUA/Canada.

Protecție carbon pentru capac demaror
Finisaj mat.
*Nu este disponibilă pentru SUA/Canada.

Capac monopost spate
Îmbunătățește aspectul sportiv.

Manșon încălzit
Cu trei setări diferite pentru încălzire.

Slider cadru
Ajută la diminuarea daunelor, fabricat din 
aluminiu și POM (poliacetal).

Etriere Brembo color
Piesă de schimb OE/roșii. (Fără plăcuțe.)

Aripă față din carbon
Piesă OE/finisare mată.
*Nu este disponibilă pentru SUA/Canada.

Capăt ghidon antivibraţii 
Fabricat din oțel inoxidabil cu capete de plastic, 
argintii cu contrast negru și sigla Suzuki. 

Manetă de ambreiaj rabatabilă  
(anodizată)

Manetă de frână rabatabilă  
(anodizată)

Geantă textilă rezervor (mare)*
Nylon durabil, volum de 11 până la 15 litri.
* Viteză max. 130 km/h (A se folosi articolul doar la viteze mai 
mici de 130 km/h.)

*Sarcina maximă de încărcare: 2,5 kg

Geantă textilă rezervor (mică)*
Nylon durabil, volum de 5 până la 9 litri.
* Viteză max. 130 km/h (A se folosi articolul doar la viteze mai 
mici de 130 km/h.)

*Sarcina maximă de încărcare: 2,5 kg

Inel pentru geanta de rezervor
Necesar pentru instalarea genții rezervorului.

Tank Pad protecție rezervor
Pentru protecția rezervorului împotriva 
zgârieturilor, este prevăzut cu noua siglă GSX-S.

Tank Pad protecție rezervor
Pentru protecția rezervorului împotriva 
zgârieturilor, este prevăzut cu noua siglă GSX-S.

Apărătoare manetă de ambreiaj
Fabricată din piese prelucrate din aluminiu și 
plastic, rezistente, de înaltă calitate.

Apărătoare manetă de frână
Fabricată din piese prelucrate din aluminiu și 
plastic, rezistente, de înaltă calitate.

Șa elegantă
Caracteristici - siglă GSX-S.

Piese de înaltă calitate prelucrate din aluminiu și decorate cu sigla GSX-S, aceste manete 
anodizate de culoare neagră, îmbunătățesc aspectul sportiv al motocicletei.

Folie de protecție rezervor  
carburant (transparent)
Protecție împotriva zgârieturilor rezervorului.

99116-48K00-000 990D0-04K80-CRB

990D0-04K20-CRB

99114-48K00-000 990D0-07L16-000

51800-48810-000 57100-48821-000

45100-48K50-B8P

45500-48800-YKV

59100-17800-000

990D0-04K25-CRB 990D0-04K26-CRB

99130-48K00-CRB

990D0-04K18-000 99150-48K00-000

99152-48K00-000 99153-48K00-000

99151-48K00-000

990D0-04300-000 99148-00A20-000

99180-48K10-GRY

990D0-04600-000

99180-48K20-BLK 99181-48K00-000


