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Nenechte se jen tak uspokojit: Vysoce kvalitní originální 
příslušenství Suzuki bude perfektním doplňkem Vašeho 
stroje. Tento katalog obsahuje vše, co budete potřebovat 
pro zvýšení exkluzivity Vašeho motocyklu. Užijte si lis-
tování katalogem a poté i jízdu na Vašem stroji.
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1

Gladius
1 Yoshimura Gladius 

 EVO
Koncovka vyrobená z nerezové ocele. 
Lehký a vysoce kvalitní materiál šetří-
cí 2 kg oproti sériové koncovce. Povr-
chová úprava jemným broušením.
 
nerezová ocel
obj. č.: 99000-79N12-Y01
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Je krásné ho vidět:
Gladius s příslušenstvím Suzuki

2

3 Tankpad
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-44H01-CRB

černá Piano (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-44H01-BLK

2 Plexi-štítek
čirý
obj. č.: 99000-99074-A22

4 Sada polepů nadrže
Dvě stříbrná loga S a sada polepů 
na kryty nádrže.

šachovnicový prapor
obj. č.: 990D0-44H03-PAD

5 Fólie na nádrž, sada
Ochrání lak nádrže proti zmatová-
ní kvůli dotyku nohou. Vyobrazení 
podobné.

průhledná fólie
obj. č.: 990D0-44H08-PAD

4

5

6
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87

6 Spoiler pod motor,
 dvoubarevný

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.: 990D0-44H70-barevný kód

9 Univerzální držák 
 navigace
obj. č.: 990D0-17HNB-000

7

7 Dekor na víčko nádrže
černá Piano
obj. č.: 990D0-29G03-PAD

8 Dekor na víčko nádrže
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-29G02-PAD

6
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Sbal se a vyraz!

10 Dekor přístrojové desky
Jednoduchá montáž díky samolepící úpravě.

karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K62

11 Kryt přístrojové 
 desky
Jednoduchá montáž díky 
samolepící úpravě.

karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-44H02-PAD

13 Kryt rámu, sada
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-44H04-PAD

14 Boční kryt rámu, 
 sada
karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K63

12 Kryt zadního světla
karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K64

10

12

11

13

14

8

1 Pouze v kombinaci s adaptérem - plotnou pod vrchní kufr (položka 18).
2 Prosíme objednávejte lakovaný kryt kufru samostatně (položka 17).
3 Pro vrchní kufr, 30 L (položka 16).

Kryt řetězu
(bez vyobrazení)

hliník
obj. č.: 990D0-44H10-ALU



15    Nosič vrchního 
 kufru, 30 L
Bez plotny - adaptéru pod vrchní kufr.

černý
obj. č.: 99000-99074-A23

16    Vrchní kufr, 30 L 1, 2

černý
obj. č.: 990D0-K3000-000

17    Kryt vrchního 
 kufru, 30 L
Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.: 990D0-K30TC-barevný kód

18 Plotna - adaptér 
 pod vrchní kufr 3

(vyobrazení podobné)

obj. č.: 990D0-99999-075

19    Opěrka pro kufr, 30 L
obj. č.: 990D0-K3000-005

21 Vyšší sedlo
Zvýší pozici o 20 mm.

obj. č.: 45100-44H50-GZJ

22 Ochrana stupaček, sada
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-44H05-PAD

15

20

16

191817
Pozor: důležité upozornění pro jíz-
du se zavazadly!
Maximální náklad vrchního kufru jsou 
3 kg a maximální rychlost pro jízdu 
s vrchním kufrem je 130 km/h.

21

20 Batoh na nádrž 
Univerzální tankvak. O upevnění na ná-
drži se starají silné magnety. Základní 
objem 15 L je rozšířitelný až na 22 L. 
Příslušenství: nepromokavá pláštěnka 
pro batoh, pás přes rameno a ochranná 
fólie proti poškrábání nádrže.

černý
obj. č.: 990D0-04170-000

9
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23

B-King
23 Výfukový systém 
 Yoshimura pro B-King
 

Obdaruj sebe i svého nového B-Kinga 
výfukovým systémem extra třídy. 
Sportovní výfukový systém vyvinutý 
ve spolupráci s firmou Yoshimura je 
vyroben z nerezové oceli - lehký, vy-
soce kvalitní materiál přináší úsporu 
2,5 kg oproti sériovému provedení. 
Není to jen o kvalitě provedení ale i 
o zvuku a sladění vzhledu koncovek 
s křivkami B-kinga.

Pro modelové roky 2008-2009
 
obj. č.: 99000-79N12-033
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25

Nezaměnitelný B-King: 
perfektní originální příslušenství Suzuki

24  Plexi-štítek
Pro modelové roky 2008-2009
 
černý matný
obj. č.: 990D0-23H52-MBL 

26 Plexi-štítek
Pro modelové roky 2008-2009
 
kouřový
obj. č.: 99000-99074-56N 

25 Plexi-štítek
Pro modelové roky 2008-2009
 
černý lesklý
obj. č.: 990D0-23H52-SBL 

24
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28

27 Kryt řetězu
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbon
obj. č.: 990D0-23HCG-CRB

28 Kryt řetězu
Pro modelové roky 2008-2009
 
broušený hliník
obj. č.: 990D0-23HCG-ALU
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Exkluzivní vybavení:
high-tech karbonové díly

32 Blatníček nad zadní 
 kolo
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbon
obj. č.: 990D0-23H80-CRB

31 Sportovní blatník 
 pro přední kolo 
Pro modelové roky 2008-2009
 
Pro motocykly bez ABS.

karbon
obj. č.: 990D0-23H90-CRB

Pro motocykly s ABS.

karbon
obj. č.: 990D0-23H95-CRB

32

31

30

30 Spodní kryt nádrže
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbon
obj. č.: 990D0-23HLT-CRB

14

29

29  Kryt předního světla
Pro modelové roky 2008-2009
 
černý
obj. č.: 990D0-23H50-000
 
chrom
obj. č.: 99000-99013-K10



34

35

35 Kryty chladiče, sada
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbon
obj. č.: 990D0-23H25-CRB

34 Kryt sedla spolujezdce
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbon
obj. č.: 990D0-23HSC-CRB

33 Kryty pod sedlo, sada
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbon
obj. č.: 990D0-23HSP-CRB

33

15



Unikátní stejně jako samotný 
motocykl: 
atraktivní příslušenství

39

40

36

37 38
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41

42

36 Dekor přístrojové 
 desky, sada
Pro modelové roky 2008-2009
 
Jednoduchá montáž díky 
samolepící úpravě. 

karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K02

chromový vzhled (bez vyobr.)
obj. č.: 99000-99013-K11

39 Přední kapotáž, 
 sada
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K01

40 Kryt rámu, sada
Pro modelové roky 2008-2009
 
Jednoduchá montáž díky 
samolepící úpravě. 

karbonový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K03
chromový vzhled
obj. č.: 99000-99013-K12

37 Boční kryty 
 pod nádrž, sada
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-23H02-PAD

42 Boční kapotáž
Pro modelové roky 2008-2009
 
černá matná
obj. č.: 990D0-23H20-YKV

41 Spoiler 
 pod motor
Pro modelové roky 2008-2009
 
černý
obj. č.: 990D0-23H70-YKV

stříbrný
obj. č.: 990D0-23H70-YMD

38 Kryt magneta
Pro modelové roky 2008-2009
 
Jednoduchá montáž díky 
samolepící úpravě. 

karbon
obj. č.: 990D0-15H20-CRB

17



43 Sada nálepek v designu 
 šachovnicové vlajky
Pro modelové roky 2008-2009
 
obj. č.: 990D0-23H05-PAD

44  Sada nálepek v designu 
 plamenů
Pro modelové roky 2008-2009
 
obj. č.: 990D0-23H06-PAD

Zaujmi okolní pohledy a 
užij si to

44

43
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45 Dekor na víčko nádrže
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-23H01-PAD



46

47 Zátka oleje
Pro modelové roky 2008-2009
 
chrom
obj. č.: 09259-20014-000

46 Tankpad
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-23H00-PAD

47 48

48 Dekor ráfku, 
 sada 6ti kusů
Pro modelové roky 2008-2009
 
pro přední kolo
obj. č.: 990D0-23HRD-00F

pro zadní kolo 
obj. č.: 990D0-23HRD-00R

19



50

Příslušenství 
nejvyšší kvality

50 B-KING – náramkové 
 hodinky 1

Chronograf, nerezová ocel, matná 
stříbrná, systém quartz s datem, kar-
bonový číselník s logem B-King, pá-
sek z nerezové oceli široký 24 mm, 
zabalené v kovovém pouzdře. 

obj. č.: 990F0-WATCH-BKG

49 Nálepky B-King, sada 
Sada 3 nálepek. 2x nálepka o šířce 
10 cm a 1x nálepka o šířce 13 cm. 

obj. č.: 990D0-23H04-PAD

49

20

1 Do vyprodání zásob.

5
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52 B-KING – skleněná 
 kostka 1

Skleněná kostka s obrazem B-Kinga, 
vytvořeným pomocí 3D-laseru.
80 x 50 x 50 mm, balená v dárkové 
černé krabičce. 

obj. č.: 990F0-GLASQ-BKG

51 B-KING – kuličkové 
 pero 1 
Karbonové kuličkové pero, s kovovou 
pochromovou  sponkou, velká modrá 
náplň, balené v kovovém pouzdře. 

obj. č.: 990F0-PENCB-BKG

54 B-KING – hrnek 1 
S gravírovaným logem B-King. Dvoj-
stěnný nezničitelný hrnek z nerezové 
oceli. Umělohmotné víčko s otvorem 
na pití, tepelně izolované ucho a 
protiskluzová úprava spodní části. 

obj. č.: 990F0-ISCUP-BKG

53 B-KING – kapesní nůž 1

obj. č.: 990F0-KNIFE-BKG

5453

21
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5756

Atraktivní a 
praktické

56 B-KING – psí známky 1

Balení obsahuje 10 ks. Gravírování 
laserem po obou stranách: Na jedné 
straně je logo Suzuki „S“ a na druhé 
straně je logo B-King. 

obj. č.: 990F0-DOGTG-BKG

55 B-KING polokošile 1

100 % bavlna

velikosti: 00S – XXL
obj. č.: 990F0-BKPOL-Velikost

57 B-KING – kožený 
 pásek 1

4 cm široký, 115 cm dlouhý. Černý 
kožený pásek s logem Suzuki a 
B-King na přezce. Může být zkrácen 
na požadovanou délku.

obj. č.: 990F0-LBELT-BKG

55

22

1 Do vyprodání zásob.
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59 B-King - plachta 
 na motocykl
obj. č.: 990D0-COVER-23H

60 B-King - koberec 1 
obj. č.: 990F0-BKCAR-PET

58 Montážní stojan
Pro modelové roky 2008-2009
 
Pod zadní kolo, včetně pojízdných 
koleček.

obj. č.: 990D0-23HST-00R

Náhradní kolečka pro montážní 
stojan, sada

obj. č.: 990D0-23HST-010

60
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Bandit 1250/S
Bandit 650/S

25

61 62

61 Cestovní plexi-štítek
Bandit 1250S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650S, 
pro modelové roky 2007-2008

kouřový
obj. č.: 990D0-38G50-SMO

čirý (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-38G50-CLE

Bandit 650S, pro modelový rok 2009

kouřový
obj. č.: 990D0-46H55-SMO

čirý (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-46H55-CLE

62   Kapotáž kolem 
 přístrojové desky
Bandit 1250, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650, 
pro modelové roky 2007-2008

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.:   990D0-17H50-barevný kód



63   Spoiler pod motor 1

Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2009

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

lakovaný
obj. č.:  990D0-17H70-barevný kód 

Spoiler pod motor v zakladní barvě.

nelakovaný
obj. č.:  990D0-17H70-000

64 Kompletní kapotáž - 
 sada 1

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

 Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.: 990D0-18H20-barevný kód

Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2008

obj. č.: 990D0-17H20-barevný kód 

65 Blatníček nad zadní kolo
Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.: 990D0-18H80-barevný kód

Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.: 990D0-17H80-barevný kód

Typický Bandit:
perfektní v každém detailu

63

64

65
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66

67

67 Kryt sedla spolujezdce
Bandit 1250, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650, 
pro modelové roky 2007-2008

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

lakovaný
obj. č.:   990D0-17HSC-barevný kód 

nelakovaný
obj. č.:   990D0-17HSC-000

66 Padací rám 2

Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009

obj. č.: 990D0-18H00-030

Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2008

obj. č.: 990D0-17H00-030

69

69 Dekor na víčko nádrže
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-29G02-PAD 

černá Piano (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-29G03-PAD

70

70 Tankpad Bandit
Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2008

obj. č.: 990D0-31F00-PAD

71

71 Univerzální držák 
 navigace
obj. č.: 990D0-17HNB-000

74

73

72 76 77

74      Boční kufry, sada, 35 L
Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2008

obj. č.:  990D0-V3500-000 

Kryty pro boční kufry
Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

lakované
obj. č.:   990D0-V35SC-barevný kód 

černé, nelakované
obj. č.:   990D0-V35SC-000

73      Vrchní kufr, 47 L
Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2005-2008

obj. č.:    990D0-K4900-000 

Kryt vrchního kufru, 47 L
Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.:    990D0-K49TC-barevný kód

76 Nosiče bočních kufrů, 
 sada
Pro sadu bočních kufrů (položka 74). 
Pro upevnění je nezbytné tento díl 
objednat společně s nosičem vrchní-
ho kufru (položka 72) nebo společně 
s adaptérem pro upevnění bočních 
kufrů (položka 77).

 Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2008

černé 
obj. č.:   990D0-17H00-065 

68     Opěrka pro kufr, 47 L
obj. č.:  990D0-K4900-005  

77 Adaptér pro upevnění 
 nosičů bočních kufrů
Adaptér pro upevnění nosičů bočních 
kufrů pro připevnění sady bočních 
kufrů (položka 74) bez nosiče vrch-
ního kufru (položka 72).

 Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2007-2008

černý
obj. č.:  990D0-17H00-060  

72       Nosič vrchního 
 kufru, 47 L
Bandit 1250/S, 
pro modelové roky 2007-2009
Bandit 650/S, 
pro modelové roky 2005-2008

černý 
obj. č.:     990D0-38G05-060

75 Vnitřní tašky 
 do bočních kufrů
(bez vyobrazení)
Sada dvou tašek k ochraně vašich 
cenností před vodou a prachem, 
vhodné pro boční kufry (položka 74).

obj. č.:     990D0-V3500-BAG

Pozor: důležité upozornění pro jíz-
du se zavazadly!
Pro vrchní a postranní kufry je maxi-
mální náklad 5 kg a maximální rych-
lost pro jízdu s vrchním nebo postra-
ními kufry je 130 km/h.

1 Nelze v kombinaci s padacím rámem (položka 66).
2 Nelze v kombinaci s kompletní kapotáží (položka 64) a 
 spoilerem pod motor (položka 63).

68

Fólie na nádrž
(bez vyobrazení) 

obj. č.: 990D0-38G03-PAD

Kryt chladiče
(bez vyobrazení)

nelakovaný
obj. č.: 990D0-17H25-000

lakovaný
obj. č.: 990D0-17H25-barevný kód
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78

GSX650F

79

79 Cestovní plexi-štítek
Pro modelové roky 2008-2009
 
S nastavitelným, sedmipolohovým 
spoi lerem.

kouřový
obj. č.: 990D0-17H55-SMO

78 Cestovní plexi-štítek
Pro modelové roky 2008-2009
 
S nastavitelným, sedmipolohovým 
spoi lerem.

čirý
obj. č.: 990D0-17H55-CLE

29



Pro pěkný vzhled i velká zava-
zadla: originální příslušenství

81 Tankpad
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-UNI01-PAD

průhledný (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-UNI02-PAD

80 Dekor na víčko nádrže
Pro modelové roky 2008-2009
 
karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-29G02-PAD

černá Piano (bez vyobrazení)
obj. č.: 990D0-29G03-PAD

81

30

82 Fólie na nádrž  
(bez vyobrazení) 

obj. č.: 990D0-38G03-PAD

80



86 Kryt řetězu
Pro modelové roky 2008-2009
 
hliník
obj. č.: 990D0-17H15-000

83

86

84

85 Centrální stojan
Pro modelové roky 2008-2009
 
obj. č.: 42100-18830-000

85

84 Nosič vrchního 
 kufru, 47 L
Pro modelové roky 2008-2009
 
černý
obj. č.: 990D0-38G05-060

Kryt vrchního kufru, 47 L
Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.: 990D0-K49TC-barevný kód

83 Vrchní kufr, 47 L
Pro modelové roky 2008-2009
 
obj. č.: 990D0-K4900-000

87 Opěrka 
 pro kufr, 47 L
obj. č.: 990D0-K4900-005

31

Pozor: důležité upozornění pro jíz-
du 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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SV650/S

88 89

89   Kapotáž kolem 
 přístrojové desky 1

  SV650, pro modelové roky 2007-2009

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.: 990D0-17G50-barevný kód 

88 Cestovní plexi-štítek
 SV650S, 
pro modelové roky 2003-2009

kouřový (bez vyobrazení) 
obj. č.: 990D0-16G50-SMO

čirý 
obj. č.: 990D0-16G50-CLE

33

1 Do vyprodání zásob.



Užijte si SV dle Vaší 
chuti: exkluzivně 
od Suzuki

90 Blatníček nad zadní 
 kolo
   SV650, pro modelové roky 2003-2009
   
pro motocykly s ABS
obj. č.:  990D0-17G95-barevný kód 

pro motocykly bez ABS
obj. č.:  990D0-17G90-barevný kód

92 Dekor horního 
 nosníku vidlic
 SV650S, pro modelové roky 2003-2009

 černá Piano 
obj. č.:  990D0-17G01-PAD

93 Spoiler pod motor 1

   SV650, pro modelové roky 2007-2009, 
také pro verzi s ABS

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.:  990D0-17G75-barevný kód

   SV650/S, 
pro modelové roky 2003-2006

obj. č.: 990D0-17G70-barevný kód

92

91

91 Spodní díl kapotáže 1

  SV650S, pro modelové roky 2003-2009

obj. č.:     990D0-17G20-barevný kód 

Padací protektory ke spodnímu dílu 
kapotáže (položka 91).

obj. č.: 990D0-16G40-CWL

34
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96  Padací rám 2

 SV650, pro modelové roky 2007-2009

černý
obj. č.:  990D0-17G00-030 

98 Kryty pod sedlo
   SV650, pro modelové roky 2007-2009

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.:  990D0-17GSP-barevný kód 

99 Tankpad SV
 černá Piano 
obj. č.:  990D0-16G00-PAD

95 Padací protektory - 
 hříbky 1, 3

 SV650/S, 
pro modelové roky 2003-2009

Dostupné v těchto barvách:

modré -BLU
stříbrné -SLV
černé  -BLK
červené  -RED
žluté  -YEL
 karbonové  -CRB 

obj. č.: 990D0-16G40-barevný kód

Objednávejte společně s odpovídající 
montážní sadou:

černá 
obj. č.:    990D0-17G40-00B

stříbrná  
obj. č.:     990D0-17G40-000

96 98

97 Kryt sedadla 
 spolujezdce
 SV650, pro modelové roky 2003-2009

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

lakovaný
obj. č.: 45500-16862-barevný kód

35

95

999794

1 Nelze v kombinaci s padacím rámem 
 (položka 96).
2 Nelze v kombinaci se spodním dílem kapotá-

že (položka 91), spoilerem pod motor (polož-
ka 93) a padacími protektory (položka 95).

3 Padací protektory (položka 95) nemohou 
být použity v kombinaci s krytem chladiče 
(položka 94).

94 Kryt chladiče 3

 SV650, pro modelové roky 2007-2009

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.:  990D0-17G25-barevný kód 
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GSR600

37

101 Kompletní kapotáž, 
 sada 1

 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.: 990D0-44G20-barevný kód

101100

100    Kapotáž kolem pří-
 strojové desky, velká
  GSR600, pro modelové roky 2006-2009

YBA - Pearl suzuki deep blue no.2
obj. č.: 99000-99074-69N

YD8 - Metallic sonic silver
obj. č.: 99000-99074-70N

YHL - Candy sonoma red
obj. č.: 99000-99074-71N

YKV - Metallic matt black no.2
obj. č.: 99000-99074-72N

YAY - Pearl nebular black
obj. č.: 99000-99074-73N

YMD - Metallic mistic silver
obj. č.: 99000-99074-74N

YME - Candy max orange
obj. č.: 99000-99074-75N

YLF - Metallic thunder gray
obj. č.: 99000-99074-76N

1 Nelze v kombinaci s padacími protektory (položka 110).



Od výfuku 
k přístrojové 
desce: na GSR600 
máme vše

38
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103 104

106

107

105

102 GSR600 výfukový 
 systém Yoshimura 1

   GSR600, pro modelové roky 2006-2009

obj. č.:    99000-79N12-023 

103 Kryt řetězu
 GSR600, 
pro modelové roky 2006-2009

 leštěný hliník
obj. č.:    990D0-44G10-000 

104 Kryt rámu, sada
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

karbonový vzhled
obj. č.: 990D0-44GFC-CRB

105 Tankpad
obj. č.: 990D0-44G00-PAD

106 Dekor zadního světla
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

pro originální výfukový systém
obj. č.: 990D0-44G25-PAD 

pro výfukový systém Yoshimura
obj. č.: 990D0-44G30-PAD

107 Dekor spínací skříňky
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

obj. č.: 990D0-44G15-PAD 

108 Dekor přístrojové desky
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

obj. č.: 990D0-44G05-PAD

39

108

1 Nelze v kombinaci s dekorem zadního světla (položka 106).



Vypadá báječně: 
zábava řídit a potěšení 
pozorovat

109

40
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114 Ochranná fólie 
 na nádrž, plameny, 
 sada
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009 

oranžová
obj. č.:  990D0-44GA3-PAD

stříbrná
obj. č.:  990D0-44GB3-PAD

Ochranná fólie na nádrž, sada 
(bez vyobrazení)

průhledná
obj. č.:  990D0-44G03-PAD 113

114

116

115

109 Kryt sedla spolujezdce
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.: 990D0-44GSC-barevný kód 

110 Padací protektory - 
 hříbky 2

 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

obj. č.:  990D0-44G40-000

111 Blatníček nad zadní kolo
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

Objednávejte dle tabulky barev na zadní 
straně.

obj. č.: 990D0-44G80-barevný kód 

112 Kryt chladiče 5

 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

stříbrno / černý
obj. č.:  990D0-44G25-000

115 Vrchní kufr, 47 L
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

obj. č.:    990D0-K4900-000

Kryt vrchního kufru, 47 L
Objednávejte dle tabulky barev 
na zadní straně.

obj. č.:    990D0-K49TC-barevný kód

116 Nosič vrchního 
 kufru, 47 L 3

(vyobrazení podobné)

 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

obj. č.:    990D0-44G00-065 

117 Montážní plotna 
 pro vrchní kufr, 47 L 4

 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

obj. č.:    997SO-99999-080

113 Mřížka chladiče
 GSR600, pro modelové roky 2006-2009

Pro motocykly bez ABS.

 broušený hliník
obj. č.: 990D0-44G00-040

Pro motocykly s ABS.

 broušený hliník
obj. č.: 990D0-44G00-045

41

Pozor: důležité upozornění pro jíz-
du 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.
2 Nelze v kombinaci s kompletní kapotáží (položka 101) a 

krytem chladiče (položka 112).
3 Pouze v kombinaci s montážní plotnou (položka 117), 
 vyobrazení podobné.
4 Pouze v kombinaci s nosičem vrchního kufru (položka 116).
5 Nelze v kombinaci s padacími protektory (položka 110).

117
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118

121119

120

121 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

120 Cestovní batoh 
Nabízí optimální držení pomocí zpev-
něného nosného systému, který byl 
speciálně vyvinut pro motorkáře. Staré 
nepohodlné batohy patří minulosti. 
Vysoký uživatelský komfort i při vyso-
kých rychlostech a velkém zatížení 
nákladem. Batoh nabízí vše co motor-
kář potřebuje: integrovaná nepromo-
kavá 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

118 Batoh na nádrž 1

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

velký
obj. č.: 990D0-04128-000

119 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

Ostatní

42
1 Do vyprodání zásob.
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128

125

129 Alarm
Jednotka alarmu

SFV650, 
Bandit 650/S (modelový rok 2009)
obj. č.: 990D0-ALARM-001 

Kabelová přípojka k alarmu

SFV650
obj. č.: 990D0-44H00-ALM

Bandit 650/S (modelový rok 2009)
obj. č.: 990D0-46H00-ALM

Jednotka alarmu

GSR600, B-King, 
Bandit 650/S (modelové roky 
2005-2008),
Bandit 1200 (modelový rok 2006),
Bandit 1250/S (modelové roky 
2007-2009),
GSX650F (modelové roky 2008-2009)
obj. č.: 990D0-ALARM-000

Kabelová přípojka k alarmu

GSR600
obj. č.: 990D0-44G00-ALM 

B-King
obj. č.: 990D0-23H00-ALM

Bandit 650/S (modelové roky 
2005-2008),
Bandit 1200 (modelový rok 2006),
Bandit 1250/S (modelové roky 
2007-2009),
GSX650F (modelové roky 2008-2009)
obj. č.: 990D0-17H00-ALM

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

obj. č.: 990DO-OPTIM-3PL

127  Lékárnička
Součást povinné výbavy.

obj. č.: 999LP-FIRST-AID

123 Speciální nářadí 
 pro údržbu
Pro přední osu.

obj. č.: 997SO-TOOLR-000

124

122 Plachta na motocykl
S logem Suzuki.

střední
obj. č.: 990D0-COVER-00M

velká
obj. č.: 990D0-COVER-00L

125 Montážní stojan, 
 modrý
SFV650, Bandit 650/S, Bandit 1250/S, 
GSR600, GSX650F

pod zadní kolo
obj. č.: 990D0-STAND-010

pod přední kolo
obj. č.: 990D0-STAND-00F 

Náhradní kolečka pro montážní 
stojan, sada
990D0-STAND-SET

126 Montážní stojan,  
 black
(viz položka 58 strana 23)
pouze pro B-King!

pod zadní kolo
obj. č.: 990D0-23HST-00R

Náhradní kolečka pro montážní 
stojan, sada
obj. č.: 990D0-23HST-010

124 Dekor ráfku, 
 pro jedno kolo
Ve tmě odráží světlo.
Jedna sada pro jeden ráfek.

Dostupné v těchto barvách:

modrý -BLU
červený -RD1
fialový -PUR 1

žlutý -YEL
oranžový -ORA
stříbrný -SLV
bílý -WHT
kaštanový -RD2

obj. č.: 990D0-WHEEL-barevný kód

43
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SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7,
tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki.cz

Váš Suzuki partner:

Doplňky Suzuki jsou navrženy speciálně pro motocykly Suzuki a splňují 
stejné kvalitativní nároky jako motocykly samy. Chceme důrazně upozor-
nit 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 origi-
nálního 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 po-
užitím 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.

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

GSR 600, modelový rok 2007
YKV matná černá
YD8 stříbrná
YBA modrá
YHL  červená

GSR 600, modelový rok 2006
YKV matná černá
YHG šedá
YKZ modrá
YHH červená

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

GSR 600, modelový rok 2008
YMD stříbrná
YME oranžová
YBA modrá
YLF  šedá
YAY černá

GSR 600, modelový rok 2009
YHG šedá
YPA bílá
GUL (YSF modrá / YMD stříbrná)
YAY černá

SV650S/650, modelový rok 2003
YD8 stříbrná
YC2 modrá
33J černá
YAV  oranžová

SV650S/650, modelový rok 2004
YC2 modrá
YAY černá
YU9 žlutá

SV650S/650, modelový rok 2005
YC2 modrá
YAY černá
YU7 červená
YEC žlutá

SV650S/650, modelový rok 2006
YHJ modrá
YDV stříbrná
YHF šedá
YHH červená

SV650S/650, modelový rok 2007
YAY černá
YHG šedá
YKY modrá
YHL  červená

SV650S/650, modelový rok 2009
YHG šedá
YSF modrá
YAY  černá

SV650S/650, modelový rok 2008
YLF šedá
YAY černá
YPA bílá
YKZ modrá

Barevné kódy

B-King, modelový rok 2008
ETT (YHF šedá / YMD stříbrná)
CRU (YKV mat. černá / 019 černá)

Gladius 650, modelový rok 2009
GLR (YBD modrá / YSF bílá)
GDW (YRH bílá / YPA červená)
GUU (YRD zelená / YAY černá)
YAY černá 

B-King, modelový rok 2009
ETT (YHF šedá / YMD stříbrná)
CRU (YKV mat. černá / 019 černá)
YPA bílá

Bandit 1250S/1250, MR 2007
YKZ tmavě modrá
YAY černá
YHL červená

Bandit 1250S/1250, MR 2009
YHG Metallic oort gray
YKZ Candy indy blue
YAY Pearl nebular black
YMK Candy dark cherry red

Bandit 1250S/1250, MR 2008
YBA tmavě modrá
YHG Metallic oort gray
YHL Candy Sonoma Red
YAY Pearl Nebular Black

Bandit 650S/650, model. rok 2005
YAY černá
YD8 stříbrná
YHH červená
YHJ modrá

Bandit 650S/650, model. rok 2006
YHV modrá
YAY černá
YHG Metallic oort gray
YU7 červená

Bandit 650S/650, model. rok 2007
YKY modrá
YLE tmavě modrá
YAY černá
YHL červená

GSX 650F, modelový rok 2008
CWH (YBP bílá / YKY modrá)
EGR (YAY černá / YMD stříbrná)
YAY černá

Bandit 650S/650, model. rok 2008
YHG šedá
YAY černá
YHL červená
YBA modrá

GSX 650F, modelový rok 2009
FKE (YAY černá / YLF šedá)
GLR (YSF modrá / YBD bílá)
EAJ (YAY černá / YME oranžová)


