
Příslušenství
Polep kola Hayabusa (zlatý)
Zlatý polep kola s logem Hayabusa.
*Na jedno kolo

Polep kola Hayabusa  
(červený)
Červený polep kola s logem Hayabusa.
*Na jedno kolo  

Krytka ventilku kola
Krytka ventilku kola v chromovaném 
provedení.
*Sada pro přední a zadní kolo.

Hliníkový uzávěr plnicího  
hrdla oleje
Náhrada za originální díl, která vašemu 
motocyklu zajistí jedinečný vzhled. Vyroben 
z hliníku.

Pádový protektor do hřídele 
předního kola
Pádový protektor do hřídele předního kola 
s logem S snižuje poškození prostoru hřídele 
předního kola v důsledku nárazu, jedinečný 
design, snadná instalace.

Hliníkový nastavovací  
prvek řetězu
Hliníkový nastavovací prvek řetězu s logem 
Hayabusa.
*Sada na pravou a levou stranu.

Ochranná samolepicí fólie 
palivové nádrže
Průhledná samolepicí fólie pro ochranu před 
poškrábáním.
*Sada na pravou a levou stranu.

Polep kola (s logem SUZUKI)
Červený s logem SUZUKI, snadné 
přizpůsobení vzhledu vašeho motocyklu.
*Na jedno kolo

Polep kola (zkosený  
s logem SUZUKI)
Červený s logem SUZUKI, snadné 
přizpůsobení vzhledu vašeho motocyklu.
*Na jedno kolo

Polep kola (bez loga)
Polepy na jedno kolo v následujících barvách: 
modrá (BLU), oranžová (ORA), červená (RD1), 
bílá (WHT).
*Na jedno kolo
 Na obrázku je vyobrazen 990D0-WHEEL-RD1.

Brašna na palivovou nádrž 
(velká)
Odolný nylonový materiál s reflexním 
lemováním, objem 11 litrů s možností 
rozšíření na 15 litrů, součástí je nepromokavý 
povlak a ramenní pás.
*K upevnění je vyžadován díl č. 99148-00A00-000.
 Poznámka:
 Max. zatížení 2,5 kg
 Maximální rychlost 130 km/h (produkt používejte při 
rychlosti nižší než 130 km/h) 

Brašna na palivovou nádrž (malá)
Odolný nylonový materiál s reflexním lemováním, 
objem 5 litrů s možností rozšíření na 9 litrů, 
součástí je nepromokavý povlak a ramenní pás.
*K upevnění je vyžadován díl č. 99148-00A00-000.
 Poznámka:
 Max. zatížení 2,5 kg
 Maximální rychlost 130 km/h (produkt používejte při 
rychlosti nižší než 130 km/h)

Prstenec nádrže pro textilní 
brašnu na nádrž
* Nutný díl pro upevnění velké brašny na palivovou 
nádrž (č. 990D0-04600-000) nebo malé brašny na 
palivovou nádrž (č. 990D0-04300-000).

Úchyt pro zavazadla
Vhodné příslušenství k upevňování popruhů 
při cestování.
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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.

Dostupné standardní a volitelné příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Konzultujte prosím se svým 
prodejcem, protože specifikace a ilustrace mohou odkazovat na modely, které nejsou ve vaší oblasti dostupné. 
Společnost MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD. BRANCH OFFICE CZECH REPUBLIC si vyhrazuje právo bez předchozího 
upozornění měnit ceny, barvy, materiály, vybavení, specifikace a modely a také ukončit výrobu modelů.

Všechny fotografie v tomto prospektu byly pořízeny s příslušným svolením. Fotografie vozidel bez poznávacích značek 
na veřejných komunikacích jsou fotomontáže.

BRANCH OFFICE CZECH REPUBLIC, ORAGNIZAČNÍ SLOŽKA, U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
www.suzuki.cz | mysuzuki.eu/cz/accessories/



Řada originálního příslušenství Suzuki umožňuje každému jezdci přizpůsobit 
svojí Hayabusu tak, aby co nejlépe vyjadřovala jeho osobní vkus.Cestovní štít

Čirý cestovní štít s lepší ochranou proti větru 
díky zvýšení o 38 mm oproti originálu. Tvar 
štítu je pečlivě navržen tak, aby zohledňoval 
celý tvar motocyklu a zachoval původní 
podobu motocyklu. Na sportovní grafice štítu 
je umístěno logo Hayabusa, díky kterému se 
cítíte jako pyšný majitel svého motocyklu.
*Včetně krytu štítu.

Kryt sedla spolujezdce
Vyjadřuje celistvý vzhled s jezdcem tím, 
že zachovává aerodynamický tvar odpředu 
dozadu, což je jedna z identit značky Hayabusa. 
K dispozici v následujících barevných 
provedeních: Černá / zlatá (B5L), matná stříbrná 
/ červená (B5M), bílá / matná modrá (B5N).
* Na fotografii je znázorněn kryt sedla v barevném 
provedení B5L (černá / zlatá)

Barevné sedlo
Neklouzavý povrch sedla.
Červený dvojitý steh a logo Hayabusa 
na povrchu sedla zaručují vyšší kvalitu 
a spokojenost majitele.

Tlumič výfuku Hayabusa 
značky Akrapovič
Titanový tlumič výfuku s karbonovým tepelným 
krytem, který vytváří příjemný zvuk výfuku. Ve 
srovnání s původním vybavením lehčí přibližně 
o 4 kg a o 1,9 kW vyšší výkon (při 8 400 ot/min). 
Produkt byl vyvinut ve spolupráci se známým 
výrobcem Akrapovič. Na tělese tlumiče jsou 
uvedena loga Hayabusa a Akrapovič.
* K dispozici pouze na trhu EU. Příslušenství disponuje 
schválením typu ES a fotografie znázorňuje obrázek 
příslušenství se schválením k instalaci na motocykl. 
Údaje o specifikacích vycházejí z testu Akrapovič.

Vyhřívání rukojetí
S funkcí bodového vyhřívání a 3 úrovněmi 
nastavení teploty. (Je zahřátý celý povrch 
rukojeti, ale díky vhodnému teplotnímu 
rozsahu pro každou oblast se budete cítit 
v teple, zejména na koncích prstů.)

Originální příslušenství 
připravené pro vyšší výkon

Chromovaný uzávěr  
plnicího hrdla
Náhrada za originální díl, která vašemu 
motocyklu zajistí jedinečný vzhled. 

Ochranná samolepka palivové 
nádrže Hayabusa (zlatá)
Zlatá samolepka na palivovou nádrž 
pro ochranu před poškrábáním s logem 
Hayabusa v japonském „kanji“.

Ochranná samolepka palivové 
nádrže Hayabusa (červená)
Červená samolepka na palivovou nádrž 
pro ochranu před poškrábáním s logem 
Hayabusa v japonském „kanji“.

Kryt zpětného zrcátka 
karbonového vzhledu
Kryt zpětného zrcátka karbonového vzhledu 
pro luxusní vzhled motocyklu.
*Sada na pravou a levou stranu.

Páčka brzdy Billet
S logem Hayabusa. Hliníková páčka 
s 5 nastaveními

Páčka spojky Billet
S logem Hayabusa. Hliníková páčka 
se 4 nastaveními
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