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Pro všechny, kteří chtějí svůj stroj přizpůsobit svým 
představám a potřebám, je zde široká paleta originál-
ního příslušenství vyrobeného na míru každého modelu 
v obvykle vysoké Suzuki kvalitě.

2



3



4



Burgman 650
1 Cestovní plexi-štítek

S jedním vrchním a dvěmi postraními 
spoilery pro individuální nastavení k zajiš-
tění optimální ochrany před větrem.

 Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2004

obj. č.:   990D0-10G00-050

2 Chromový panel
Nahrazuje originální panel.

Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.:    99000-99094-10G
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6 Chromová závaží 
 do řidítek
Doplňte Vašeho Burgmana stylovým 
doplňkem. Závaží do řidítek perfektně 
pasují jako náhrada za originální. 
Dodáváno samostatně po kusech.

 Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.:  56200-10881-000

7 Vyhřívané rukojeti
Vybaveny regulátorem.
Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.:  57100-10832-000

5 Opěrka 1

Perfektní doplněk k prodlouženým 
stupačkám spolujezdce. Standardně 
dodávaná ve verzi „Executive“.

 Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.:  46200-10831-000

3 Chromový kryt výfuku
Standardně dodávaný ve verzi 
„Executive“.

 Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.: 14780-10812-000

4 Plexi štítky k prodlou-
 žení krytů nohou
Toto příslušenství zajišťuje maximální 
ochranu, zvláště ve špatném počasí. 
Chrání Vaše nohy před nepřízní počasí.

 Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.:  990D0-10G01-WAB

Kvalitní nápady pro zpříjemnění 
Vašich zážitků se skútry Suzuki
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8 Prodloužení stupa-
 ček spolujezdce
 (bez vyobrazení) 

Nabízí Vašemu spolujezdci perfektní 
jízdní komfort.

 Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.: 43600-10831-000
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10 Kryt vrchního kufru, 
 47 L
Dostupný v těchto barvách:

Metallic oort gray  -YHG
Candy sonoma red  -YHL
Candy indy blue  -YKZ
Pearl Suzuki deep blue -YBA
Pearl nebular black  -YAY
Metallic opera gold  -YLC

obj. č.: 990D0-K49TC-barevný kód

11  Nosič vrchního kufru 3

 Burgman 650, 
pro modelové roky 2003-2009

obj. č.:  990D0-10G00-060

9 Vrchní kufr, 47 L 2

Dodávaný standardně bez krytů (po-
ložka 10), objednejte je, prosíme, 
společně s kufrem.

obj. č.: 990D0-K4900-000

9

Pozor: důležité upozornění pro jízdu se zavazadly!
Maximální náklad vrchního kufru je 5 kg a 
maximální rychlost pro jízdu s vrchním kufrem je 130 km/h.

1  Nelze v kombinaci s nosičem vrchního kufru (položka 11).
2 Prosíme objednávejte společně s barevným krytem 
 (položka 10) a nosičem vrchního kufru (položka 11).
3 Nelze v kombinaci s opěrkou (položka 5).

12

12  Opěrka
Pro vrchní kufr, 47 L
obj. č.: 990D0-K4900-005 

Vrchní kufr je perfektní pro všechny, kteří si přejí cestovat se svým Burgmanem stylově a pohodlně. Maximální 
zatížení je 5 kg, objem 47 litrů. Vrchní kufr musí být namontován na pevný a specificky k motocyklu upravený 
nosič. Snadná instalace, perfektně sedí, ale hlavně neovlivní bezpečnost jízdy, změnou jízdních vlastností.
Důležité: Nezapomeňte doobjednat lakovaný kryt v odpovídající barvě motocyklu. 
Pohodlné: Jízda s doplňkovou opěrkou je pro spolujezdce opravdu příjemná.
Praktické: Vnitřní taška do vrchního kufru (položka 75 na straně 27) chrání zavazadla a usnadňuje přepravu.
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Burgman 400

13 14

13  Cestovní plexi-štítek 1

Bonus pro Vaše pohodlí: spoiler 
nastavitelný v sedmi polohách, podle 
Vaší výšky a pozice za řidítky.
Výška: 690 mm, šířka 550 mm. 
V porovnání s originálním plexi štít-
kem je tento o 20 mm vyšší a 
140 mm širší. Dostupné čiré nebo 
tónované provedení.
 
 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

čirý
obj. č.:  990D0-05H50-CLE

kouřový
obj. č.:  990D0-05H50-SMO

14 Plexi-štítek, velký
Kombinace efektivní ochrany před vě-
trem bez ztráty klasického tvaru. 
Na vyobrazení Burgman 125, tvar po-
dobný.

 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

čirý
obj. č.:  990D0-05H52-000

1 Nelze kombinovat s kryty rukojetí (položka 21).
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15 Kryt přístrojové desky
 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

 kovový vzhled
obj. č.:  990D0-05H08-MTS

vzor dřeva, světle hnědý 1

obj. č.:  990D0-05H08-BRW

vzor dřeva, černý 1

obj. č.:  990D0-05H08-BLW

16 Kryty schránek 
 přístrojové desky 
 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

 kovový vzhled
obj. č.:   990D0-05H06-MTS

 vzor dřeva, světle hnědý 1

obj. č.:  990D0-05H06-BRW

 vzor dřeva, černý 1

obj. č.:  990D0-05H06-BLW

17 Kryt schránky 
 na rukavice
 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

 kovový vzhled
obj. č.:   990D0-05H05-MTS

vzor dřeva, světle hnědý  1

obj. č.:  990D0-05H05-BRW

vzor dřeva, černý  1

obj. č.:  990D0-05H05-BLW

Pozdvihněte úroveň 
Vašeho Burgmana

18 

17 
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15 
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19 Vyhřívané rukojeti
Vybaveny regulátorem.

Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  57100-05851-000

22 Opěrka 2

 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

Dostupná v těchto barvách:

Metallic oort gray  -YHG
Candy indy blue  -YKZ
Candy sonoma red  -YHL
Pearl nebular black  -YAY
Metallic graphite blue -YLE

obj. č.: 46200-05812-barevný kód20  Závaží do řidítek
Doplňte Vašeho Burgmana stylovým 
doplňkem. Závaží do řidítek perfektně 
pasují jako náhrada za originální. 
Dodáváno samostatně po kusech.

Burgman 400, 
pro modelové roky 2001-2009

chromová
obj. č.:  56200-10881-000

19 

20 

2221 

21 Kryty rukojetí 3

Efektivní ochrana pro Vaše ruce, 
které chrání proti větru a nepřízni 
počasí, také ale před odlétajícími 
kamínky, atd.

Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

Dostupné v těchto barvách:

Metallic oort gray  -YHG
Candy indy blue  -YKZ
Candy sonoma red  -YHL
Pearl nebular black  -YAY
Graphite blue metallic -YLE

obj. č.: 57300-05853-barevný kód

18  Kryt víčka nádrže 1

 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

  vzor dřeva, světle hnědý
obj. č.:  990D0-05H07-BRW

 vzor dřeva, černý
obj. č.:  990D0-05H07-BLW

1 Do vyprodání zásob.
2 Nelze v kombinaci s nosičem vrchního kufru (položka 30).
3 Nelze v kombinaci s cestovním plexi-štítkem (položka 13).
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Vše pro zvýraznění individuality 
Vašeho Burgmana

27

23 

24

24 Vyhřívané sedlo
Oblast na sedle, kde sedí jezdec je 
vyhřívaná. Výkon vyhřívání je rugulo-
vatelný.

 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  45100-05812-FC8

27 Háčky pro upevnění 
 zavazadel,  sada
 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  46200-05830-000

23 Nižší sedlo
Zajišťuje jízdní pohodlí a bezpečí 
pro jezdce menšího vzrůstu. Dává 
příjemnou jistotu místo balancování 
na místě, o 15 mm nižší než stan-
dardní sedlo. Vyobrazení podobné.

Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  45100-05822-FC8

28

25 Zpětné zrcátko, 
 karbonový vzhled - 
 matné
 Burgman 400, 
pro modelové roky 2001-2009
 
levé
obj. č.:  990D0-MIRLH-MAT

pravé
 obj. č.: 990D0-MIRRH-MAT

26 Zpětné zrcátko, 
 karbonový vzhled - 
 lesklé
Burgman 400, 
pro modelové roky 2001-2009
 
levé
obj. č.:   990D0-MIRLH-BLK

pravé
 obj. č.:  990D0-MIRRH-BLK

25 

26
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28 Vrchní kufr, 47 L 1

obj. č.:  990D0-K4900-000

29 Kryt vrchního kufru, 
 47 L
Dostupný v těchto barvách:

Metallic oort gray -YHG
Candy sonoma red -YHL
Candy indy blue -YKZ
Pearl nebular black -YAY
Pearl mirage white -YPA
Candy dark cherry red -YMK
Pearl Suzuki deep blue  -YBA
Metallic graphite blue -YLE

obj. č.: 990D0-K49TC-barevný kód

28

Vrchní kufr je perfektní pro všechny, kteří si přejí cestovat se svým Burgmanem 
stylově a pohodlně. Maximální zatížení je 5 kg, objem 47 litrů. Vrchní kufr musí být 
namontován na pevný a specificky k motocyklu upravený nosič. Snadná instalace, 
perfektně sedí, ale hlavně neovlivní bezpečnost jízdy, změnou jízdních vlastností.
Důležité: Nezapomeňte doobjednat lakovaný kryt v odpovídající barvě motocyklu.
Pohodlné: Jízda s doplňkovou opěrkou je pro spolujezdce opravdu příjemná.
Praktické: Vnitřní taška do vrchního kufru (položka 75 na straně 27) chrání zavaza-
dla a usnadňuje přepravu.

Pozor: důležité upozornění pro jízdu se zavazadly!
Maximální náklad vrchního kufru je 5 kg a 
maximální rychlost pro jízdu s vrchním kufrem je 130 km/h.

29 

30  Nosič vrchního kufru
 Burgman 400, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  990D0-05H00-060

31  Opěrka
Pro vrchní kufr, 47 L
obj. č.: 990D0-K4900-005

1 Prosíme objednávejte společně s barevným krytem 
 (položka 29) a nosičem vrchního kufru (položka 30).

30 

31
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Burgman 125 / 200

3332

32  Plexi-štítek, velký
Kombinace efektivní ochrany před vět-
rem bez ztráty klasického tvaru. Na vy-
obrazení Burgman 125, tvar podobný.

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  990D0-03H51-000

34 Kryt přístrojové desky, 
 karbonový vzhled 1
Montovatelný mezi standartní nebo 
oba z příplatkových plexi-štítků.

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  990D0-03H08-CRB

33 Sportovně cestovní 
 plexi-štítek
Sportovní plexi-štítek s individuálně na-
stavitelnou ochranou před větrem díky 
sedmipolohovému nastavení vrchního 
spoileru. Rozšíření po obou stranách 
také zvyšuje ochranu vašich rukou.

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

čirý (bez vyobrazení)
obj. č.:  990D0-03H50-CLE

kouřový
obj. č.:   990D0-03H50-SMO

34 

1 Do vyprodání zásob.



37 Dekor zadní svítilny,  
 iridiový vzhled, zadní 2

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

zadní
obj. č.:  990D0-03H10-PRL

38 Boční kryty 2

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

hliníkový vzhled
obj. č.:  990D0-03H06-ALU

zlatý vzhled
obj. č.:  990D0-03H06-GLD

36 Dekor předního světlo-
 metu, iridiový vzhled, 
 přední 2

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

přední
obj. č.:  990D0-03H09-PRL

Dejte Vašemu Burgmanu 
dotek vlastní osobnosti

38 

39

36 40  Kryt víčka nádrže 2

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

hliníkový vzhled
obj. č.:  990D0-03H07-ALU

zlatý vzhled
obj. č.:   990D0-03H07-GLD

39 Kryt schránky 
 na rukavice 2

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

hliníkový vzhled
obj. č.:   990D0-03H05-ALU

zlatý vzhled
obj. č.:  990D0-03H05-GLD

35 Opěrka 1

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

chromová
obj. č.:   990D0-03H05-050

černá
obj. č.:    990D0-03H00-050

40 

37 

35

16



1 Nelze v kombinaci s nosičem vrchního kufru (položka 50).
2 Do vyprodání zásob. 

42 Zpětné zrcátko, 
 karbonový vzhled - 
 matné
 Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009
 
levé
obj. č.:  990D0-MIRLH-MAT

pravé
 obj. č.: 990D0-MIRRH-MAT

43 Zpětné zrcátko, karbo-
 nový vzhled - lesklé
Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009
 
levé
obj. č.:   990D0-MIRLH-BLK

pravé
 obj. č.:  990D0-MIRRH-BLK

44 Univerzální držák 
 navigace
Na vyobrazení je montážní sada 
TomTom RIDER a přístroj TomTom 
RIDER.

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009
 
obj. č.:    990D0-03HNB-000

45 Polstrování podsed-
 lového prostoru
 (vyobrazení podobné) 

Malý ale užitečný pomocník. Tato 
rohož chrání Vaši přilbu a další před-
měty před poškrábáním nebo neú-
myslným poškozením.

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.:  990D0-03HUS-000

42

43

44 41 

41 Legendární ochrana 
 v chromovém 
 provedení
Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009
 
Ochrana předního nárazníku
990D0-03H00-043 

Ochrana bočnic
990D0-03H00-041

Ochrana nášlapů
990D0-03H00-042

Ochrana zadní části
990D0-03H00-040

45 
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Proměňte Vašeho Burgmana 
v něco speciálního

48

46 Vrchní kufr, 37 L 1

obj. č.:  990D0-G3701-000

Vrchní kufr, 37 L 2

(bez vyobrazení) 

Výhodná verze včetně černého nela-
kovaného krytu. Nepotřebujete doda-
tečně objednávat lakovaný kryt.

obj. č.:  990D0-G3701-BLK 

47 Kryt vrchního kufru, 
 37 L
Dostupný v těchto barvách:

Pearl Suzuki deep blue -YBA 
Metallic graphite blue -YPZ
Pearl nebular black  -YAY
Metallic sonic silver -YD8
Metallic oort gray  -YMR
Metallic gold  -YMP
Pearl glass white  -YC3

obj. č.: 990D0-G37TC-barevný kód

47 

46
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48 50 

48 Vrchní kufr, 33 L 2

Dostupný v těchto barvách:

Metallic graphite blue  -YPZ
Pearl Suzuki deep blue -YBA
Pearl nebular black  -YAY
Metallic sonic silver -YD8
Metallic oort gray  -YMR
Metallic gold 4  -YMP
Pearl glass white  -YC3

obj. č.:  990D0-S3300-barevný kód
50  Nosič vrchního kufru 3

Burgman 125 / 200, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.: 990D0-03H00-061

Vrchní kufry jsou perfektní pro všechny, kteří si přejí cestovat se svým Burgmanem stylově a pohodlně. Maximální zatížení je 3 kg, 
objemy 33 nebo 37 litrů. Vrchní kufry musí být namontovány na pevný a specificky k motocyklu upravený nosič. Snadná instalace, 
perfektně sedí, ale hlavně neovlivní bezpečnost jízdy, změnou jízdních vlastností.
Důležité: Nezapomeňte doobjednat lakovaný kryt v odpovídající barvě motocyklu nebo si můžete objednat výhodnou verzi kufru 
s černým (nelakovaným) krytem. Vrchní kufr 33 L může být objednán rovnou v odpovídající barvě motocyklu. Zásadní upozornění: 
pokud objednáváte nosič vrchního kufru (položka 50), je nezbytné objednat současně i montážní sadu vrchního kufru (položka 51).
Pohodlné: Jízda s doplňkovou opěrkou je pro spolujezdce opravdu příjemná.
Praktické: Vnitřní taška do vrchního kufru (položka 75 na straně 27) chrání zavazadla a usnadňuje přepravu.

Pozor: důležité upozornění pro jízdu se zavazadly!
Maximální náklad vrchního kufru jsou 3 kg a 
maximální rychlost pro jízdu s vrchním kufrem je 130 km/h.

1 Prosíme objednávejte společně s barevným krytem (položka 47), nosičem vrchního kufru (položka 50) a 
 montážní sadou (položka 51). 
2 Prosíme objednávejte společně s nosičem vrchního kufru (položka 50) a montážní sadou (položka 51).
3 Nelze v kombinaci s opěrkou (položka 35).
4 Do vyprodání zásob.

51 Montážní sada 
 vrchního kufru
(bez vyobrazení)

Montážní sada je přizpůsobená pro mon-
táž nosiče vrchního kufru (položka 50).
 
Pro vrchní kufr, 37 L (položka 46)
obj. č.:  990D0-99999-075

Pro vrchní kufr, 33 L (položka 48)
obj. č.:  990D0-03H00-070 

49

49   Opěrka
Pro vrchní kufr, 37 L (položka 46)
obj. č.: 990D0-G3700-005

Pro vrchní kufr, 33 L (položka 48)
obj. č.: 990D0-06G48-005

19
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SIXteen 125 / 150
52 Plexi-štítek
Pro modelové roky 2008-2009

čirý
obj. č.: 99000-99074-68N

52

53 

54 

53 Ochranný dekor 
 spínací skříňky
Pro modelové roky 2008-2009

karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K20

54 Dekor krytu sání
Pro modelové roky 2008-2009

karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K19

21



Dejte vašemu městskému 
vozítku něco extra

58

59 58 Květinový dekor, 
 sada nálepek
Pro modelové roky 2008-2009

bílý
obj. č.: 990D0-20H01-WHT

56 Dekor ráfku
Pro modelové roky 2008-2009

Pro jedno kolo.

modrý
obj. č.: 990D0-20HWD-BLU

bílý
obj. č.: 990D0-20HWD-WHT

55 Kryty zrcátek, sada
Pro modelové roky 2008-2009

karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K21

stříbrné
obj. č.: 99000-99013-K24

modré
obj. č.: 99000-99013-K22

bílé
obj. č.: 99000-99013-K23

57 Boční stojánek, sada
Pro modelové roky 2008-2009

obj. č.: 42300-20860-000

57

1 Prosíme objednávejte společně s barevným krytem (položka 60) a montážní plotnou.
2 Prosíme objednávejte společně s montážní plotnou (položka 64).
3 Do vyprodání zásob.

55

56 
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60 Kryt vrchního kufru, 
 37 L
Lakovaný v barvě motocyklu.
Dostupný v těchto barvách:

Pearl vigor blue  -YKY
Metallic matt black  -YSV
Metallic sonic silver -YD8
Metallic oort gray  -YMR
Pearl glass white  -YC3

obj. č.: 990D0-G37TC-barevný kód

63 Polstrování podsed-
 lového prostoru 3

Pro modelové roky 2008-2009

Chrání Vaši přilbu před poškrábáním.

obj. č.: 990D0-20HUS-000

59 Vrchní kufr, 37 L 1,2

Pro modelové roky 2008-2009

obj. č.: 990D0-G3701-000

64 Plotna - adaptér 
 pod vrchní kufr
Pro vrchní kufr, 37 L (položka 59)
obj. č.: 990D0-99999-075

Pro vrchní kufr, 33 L (položka 61)
obj. č.: 990D0-16H00-070

62 Opěrka
Pro vrchní kufr, 37 L (položka 59)
obj. č.: 990D0-G3700-005

Pro vrchní kufr, 33 L (položka 61)
obj. č.: 990D0-06G48-005

62 

61 Vrchní kufr, 33 L 2

Pro modelové roky 2008-2009

Víko kufru je již lakováno v barvě mo-
tocyklu. Nepotřebujete dodatečně ob-
jednávat lakovaný kryt.

Dostupný v těchto barvách:

Pearl vigor blue  -YKY
Metallic matt black  -YSV
Metallic sonic silver -YD8
Metallic oort gray  -YMR
Pearl glass white  -YC3

obj. č.: 990D0-S3300-barevný kód

63 

64 

61

60

Pozor: důležité upozornění pro jízdu 
se zavazadly!
Maximální náklad vrchního kufru je 
5 kg a maximální rychlost pro jízdu 
s vrchním kufrem je 130 km/h.
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Address 125

65

66

65 Vrchní kufr, 33 L
Pro modelové roky 2007-2008

Lakován v barvě motocyklu.

Metallic ice silver 1

obj. č.: 990D0-S3300-YNJ

Pearl new celebration red
obj. č.: 990D0-S3300-YNK

Metallic medium blue 1

obj. č.: 990D0-S3300-YNL

New titan black
obj. č.: 990D0-S3300-YNR

Opěrka
Pro vrchní kufr, 33 L
obj. č.: 990D0-06G48-005

67 Nosič vrchního kufru
Pro modelové roky 2007-2008

Plotna - adaptér pod vrchní kufr 
není součástí dodávky. Prosíme 
objednejte samostatně!

obj. č.: 990D0-16H00-060

66 Plexi-štítek
Pro modelové roky 2007-2008

obj. č.: 990D0-16H50-000

68 Plotna - adaptér 
 pod vrchní kufr
(vyobrazení podobné)

obj. č.: 990D0-16H00-070 

Pozor: důležité upozornění pro jízdu 
se zavazadly!
Maximální náklad vrchního kufru je 
5 kg a maximální rychlost pro jízdu 
s vrchním kufrem je 130 km/h.

1 Do vyprodání zásob.
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Nejlepší vybavení 
pro malé i velké výlety

75

70 Jet přilba 1,2

Suzuki Jet přilba vyvinuta společ-
ností HJC má vrchní jednodílnou 
skořepinu z termoplastu, velké 
hledí, vrchní ventilaci, homologaci 
ECE-22-05, zapínání zobáčkem.

černá matná , velikosti: XS–XL
obj. č.: 990D0-HEJTB-Velikost 

černo/stříbrná , velikosti: XS–XL
obj. č.: 990D0-HEJTS-Velikost 
(bez vyobrazení)

69 Systémová přilba 1,2

Suzuki systémová přilba byla vyvi-
nuta ve spolupráci se společností 
HJC, má sklolaminátovou vrchní 
skořepinu a termoplastovou a hli-
níkovou přední část. Nabízí otví-
rání jedním tlačítkem, jednou 
rukou. Homologace ECE-22-05, 
omyvatelné polstrování a poho-
dlné zapínání.

černá, velikosti: XS–XXL 
obj. č.: 990D0-HEFUB-Velikost

71 Turistická bunda dlouhá 1

Vybavená vrchním materiálem Airguard® 500D a zdvojeným 
materiálem přes ochranné prvky v oblasti od ramen a loktů, 
získáte speciální dvojitý materiál Dynax pro nejvyšší možnou 
bezpečnost. Vnitřní vložka s materiálem 210 T Taffeta se 
značkou Suzuki Vám nabízí společně s prvotřídní Z-Line 
membránou (100% voděodolná a prodyšná) komfortní jízdu 
během letní sezóny. Systém dvou otevíracích větráčků 
vpředu a vzadu Vám pomáhá zůstat v chladu během jízdy 
v létě. Pro chladnější dny můžete použít připojitelný nákrčník 
Lorica® (dodávaný společně s 990F0-STEX1-Velikost a 
990F0-STEX2-Velikost). Pro lepší viditelnost je bunda v zadní 
části vybavena proužky 3M Scotchline. Dvojité prošívání je 
důležitým aspektem bezpečnosti. CE protektory (EN1621-1 / 
EN1621-2) na ramenou, loktech a neobvyklý CE zádový 
protektor Vás přesvědčí svojí vysokou kvalitou bezpečnosti. 
Aby bunda seděla jak má, můžete nastavit loketní protektory 
do dvou pozic. Strečové materiály na vnitřní straně paží a 
také na druhé straně bundy Vám dovolují cítit se pohodlně 
za každé situace. Bundu také můžete spojit s turistickými 
kalhotami (990F0-STEX4-Velikost) pomocí speciálního 
upevňovacího zipu a tak vytvořit perfektně padnoucí a po-
hodlný komplet pro komfortní jízdu. Bunda je také vybavena 
kratším zipem pro spojení s kalhotami jiných výrobců.

černo / šedá, velikosti: XS–4XL
obj. č.: 990F0-STEX1-Velikost

72 Turistické kalhoty 1

Stejně jako turistická bunda, i turistické kalhoty Suzuki slibují 
maximální komfort a bezpečí. Vybavené vrchním materiálem 
Airguard® 500D a zdvojeným materiálem (Dynax) přes 
ochranné prvky. Vnitřní vložka s materiálem 210 T Taffeta 
se značkou Suzuki Vám nabízí společně s prvotřídní Z-Line 
membránou (100% voděodolná a prodyšná) komfortní jízdu 
během letní sezóny. Pro dobrou oporu a kontrolu nad strojem 
jsou kalhoty vybaveny v zadní části materiálem Alcantra©. 
Strečová látka v oblasti třísel a kolen Vám dovolí cítit se 
komfortně v každé situaci. Systém dvou otevíracích větráčků 
vpředu Vám pomáhá zůstat v chladu během horkých letních 
dnů. Pro lepší viditelnost jsou kalhoty po stranách vybaveny 
proužky 3M Scotchline. Dvojité prošívání je důležitým aspek-
tem bezpečnosti. CE protektory (EN1621-1) na kolenou Vás 
přesvědčí o vysoké úrovni bezpečnosti. Kalhoty také můžete 
spojit dohromady s oběma turistickými bundami (990F0-S-
TEX1-Velikost / 990F0-STEX2-Velikost) a se sportovní bundou 
(990F0-STEX3-Velikost) pomocí speciálního upevňovacího 
zipu. Bunda je také vybavena kratším zipem pro spojení 
s bundami jiných výrobců.

černé, velikosti: XS–4XL
obj. č.: 990F0-STEX4-Velikost

71 72

70

73

69

Jestli hledáte více výbavy na motorku, 
jako jsou přilby, ledvinové pásy, chrá-
niče nebo třeba rukavice, podívejte se 
prosím také do katalogu „Móda a něco 
navíc“.

1 Pro objednávání zboží s volbou velikostí vyplňte zbývající pozice posledního trojčíslí nulou.
 Například: 990F0-STEX1-00L nebo 990F0-STEX1-0XL
2 Do vyprodání zásob.
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76

79

80   Alarm
Jednotka alarmu

Burgman 650, 400, 200, 125
obj. č.: 990D0-ALARM-000

Kabelová přípojka k alarmu

Burgman 650, 400, 200, 125
obj. č.: 990D0-05H00-ALM

Jednotka alarmu včetně kabelové 
přípojky

SIXteen 125 / 150
obj. č.: 990D0-20H01-ALM

79 Sada na opravu 
 pneumatik

obj. č.:    997SO-TIRES-REP

76 Nabíječka akumulátoru 
Plně automatická nabíječka bezúdrž-
bových motocyklových akumulátorů. 
Diagnostická funkce pro zjištění stavu 
akumulátoru a ochrana proti přebití. 
12V, max. 0,6A.

obj. č.: 990DO-OPTIM-3PL

81  Lékárnička
Součást povinné výbavy.

obj. č.: 999LP-FIRST-AID80

78 Nálepky SIXteen, sada
(bez vyobrazení)
 
obj. č.: 990D0-20H02-PAD

77 Nálepky Burgman, 
 sada 2

Třídílný set, vysoce kvalitní a odolné 
provedení.
 
obj. č.:  990D0-SET01-PAD

77

75

73 Kožené turistické 
 rukavice 1

Chraňte si malíček – a ostatní čtyři 
prsty také! Díky speciálním výztuhám 
na dlaních, vypracovaným prstům, 
reflexním páskům z Nyspanu a pod-
šívce z polyesteru nabízejí tyto lehké, 
kožené cestovní rukavice z materi-
álu Airguard® 500D vynikající pohodlí 
při nošení, ochranu i styl.

černo / šedé, velikosti: XS–XXL
obj. č.: 990F0-GLO80-Velikost

74 Sportovní batoh 
Dobývejte přírodu s tímto pevným, 
všestranným batohem. S ergonomicky 
tvarovaným držákem pro lahve, kapsou 
pro mobilní telefon, interkom nebo 
MP3 přehrávač s otvorem na slu-
chátka, 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. 

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

75 Vnitřní taška
Do vrchního kufru.
Vodě odolný materiál.

obj. č.:  990D0-INNER-BAG

81

73

82 Plachta na motocykl 
(bez vyobrazení)

Burgman 650, 400, 200, 125
obj. č.: 990D0-COVER-00L 

SIXteen 125 / 150, Address 125
obj. č.: 990D0-COVER-00M
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Váš Suzuki partner:

Doplňky Suzuki jsou navrženy speciálně pro motocykly Suzuki a 
splňují stejné kvalitativní nároky jako motocykly samy. Chceme dů-
razně 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, včet-
ně vlivu na bezpečnost jízdy. Suzuki nemůže nést za žádných okol-
ností odpovědnost za možné poškození zapříčeněné použitím ji-
ného než originálního příslušenství Suzuki.

Výrobce si vyhrazuje právo na možnou technickou nebo 
vzhledovou změnu. Prosím konzultujte aktuální ceny a podrob-
nosti s Vaším partnerem Suzuki.

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

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

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