
KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámka:  SUZUKI MOTOR CORPORATION si vyhrazuje právo kdykoliv změnit design či konstrukci produktů nebo 
ukončit výrobu jakéhokoliv originálního příslušenství Suzuki bez předchozího upozornění. Některé 
originální příslušenství Suzuki nemusí být kompatibilní s lokálními standardy nebo zákonnými 
požadavky. Při objednávání si ověřte podrobné informace u AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE SUZUKI.

Ochranná fólie palivové  
nádrže (černá)
Nová designová fólie pro ochranu nádrže.

Polep kola
Červený/černý polep s logem SUZUKI.

Polep kola
Žlutý polep kola s logem S.

Polep kola
Červený polep s logem SUZUKI.

Polepy kola
Nové polepy kola s logem 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.

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/



Krása osobitých 
doplňků
Přizpůsobte si jízdu doplňky z široké řady originálního příslušenství 
pro GSX-S1000. Vydařené kousky si určitě oblíbíte, ať si vyberete 
příslušenství, které odpovídá vašim estetickým preferencím, nebo 
funkční doplňky, které rozšiřují vaše osobní jízdní potřeby.

Deflektor
Zlepšuje ochranu proti větru.

Pádový protektor do hřídele  
předního kola
Snižuje poškození, vyrobený z hliníku a POM (polyacetal).

Pádový protektor do hřídele  
zadního kola
Snižuje poškození, vyrobený z hliníku a POM (polyacetal).

Karbonový zadní blatník
Náhrada originálního vybavení / matné provedení.
*Není k dispozici pro USA, Kanadu.

Karbonový kryt alternátoru
Matné provedení.
*Není k dispozici pro USA, Kanadu.

Karbonový kryt spojky
Matné provedení.
*Není k dispozici pro USA, Kanadu.

Karbonový kryt startéru
Matné provedení.
*Není k dispozici pro USA, Kanadu.

Jednodílný kryt zadní části sedla
Vylepšuje sportovní vzhled.

Vyhřívání rukojetí
Tři nastavení teploty.

Protektor rámu
Snižuje poškození, vyrobený z hliníku a POM 
(polyacetal).

Barevné brzdy Brembo
Náhrada originálního vybavení / červená.  
(Bez samolepek.)

Karbonový přední blatník
Náhrada originálního vybavení / matné provedení.
*Není k dispozici pro USA, Kanadu.

Stabilizátor řídítek 
Vyrobený z nerezové oceli s plastovým koncem, 
stříbrný s černým kontrastem a logem Suzuki. 

Páčka spojky Billet  
(anodizovaná)

Páčka brzdy Billet  
(anodizovaná)

Textilní brašna na palivovou  
nádrž (velká)*
Odolný nylon, objem 11 litrů rozšiřitelný na 15 litrů.
*Maximální rychlost 130 km/h (produkt používejte při rychlosti nižší než 130 km/h).
*Max. nosnost: 2,5 kg

Textilní brašna na palivovou  
nádrž (malá)*
Odolný nylon, objem 5 litrů rozšiřitelný na 9 litrů.
*Maximální rychlost 130 km/h (produkt používejte při rychlosti nižší než 130 km/h).
*Max. nosnost: 2,5 kg

Prstenec pro brašnu na  
palivovou nádrž
Nezbytný k instalaci brašny na palivovou nádrž.

Samolepka palivové nádrže 
Chrání nádrž před poškrábáním, nese logo GSX-S.

Samolepka palivové nádrže 
Chrání nádrž před poškrábáním, nese logo GSX-S.

Ochrana páčky spojky
Vyrobená z vysoce kvalitního hliníku a odolného 
plastu.

Ochrana páčky brzdy
Vyrobená z vysoce kvalitního hliníku a odolného 
plastu.

Stylové sedlo jezdce
Nese logo GSX-S.

Tato černá anodizovaná páčka vylepšuje sportovní vzhled motocyklu. Je vyrobená z vysoce 
kvalitního hliníku a opatřená logem GSX-S.

Ochranná fólie palivové  
nádrže (průhledná)
Chrání nádrž před poškrábáním.

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


