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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Vario Touring Ζελατίνα                                                                                       Vario Touring Ζελατίνα                                                                                       Vario Touring Ζελατίνα                                                                                       Vario Touring Ζελατίνα                                                                                       

∆ιαφανές ακρυλικό υλικό                                                                                      

Προσαρµόζεται σε 7 θέσεις, µειώνοντας την πίεση του αέρα κατά την 

οδήγηση και αυξάνοντας την άνεση ακόµη και για υψηλόσωµους αναβάτες

990D0-31J50-CLE 128,96 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Vario Touring Ζελατίνα                                                                                     Vario Touring Ζελατίνα                                                                                     Vario Touring Ζελατίνα                                                                                     Vario Touring Ζελατίνα                                                                                     

Ελαφρώς φιµέ ακρυλικό υλικό                                                                                      

Προσαρµόζεται σε 7 θέσεις, µειώνοντας την πίεση του αέρα κατά την 

οδήγηση και αυξάνοντας την άνεση ακόµη και για υψηλόσωµους αναβάτες

990D0-31J50-SMO 128,96 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Grip θερµαινόµενα                                                                                                                 Grip θερµαινόµενα                                                                                                                 Grip θερµαινόµενα                                                                                                                 Grip θερµαινόµενα                                                                                                                 

∆εν σας επηρρεάζουν πλέον οι κακές καιρικές συνθήκες, αφού έχετε τον 

καλύτερο δυνατό εξοπλισµό. ∆εν έχει σηµασία πόσο ψυχρός µπορεί να είναι 

ο αέρας, αυτά τα θερµαινόµενα grip θα κρατήσουν τα δάχτυλά σας ζεστά 

όσο και να οδηγήσετε. Οι θερµαινόµενες  λαβές έχουν τρεις διαφορετικές 

ρυθµίσεις θερµότητας και µέγιστη κατανάλωση ισχύος 53,9 Watt.  

57100-28860-000 264,51 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Φαρδύ, εκτός δρόµου, υποπόδιο Φαρδύ, εκτός δρόµου, υποπόδιο Φαρδύ, εκτός δρόµου, υποπόδιο Φαρδύ, εκτός δρόµου, υποπόδιο 

Μαύρο, ρυθµιζόµενο έως περίπου 5mm προς τα εµπρός ή πίσω και σε 3 

θέσεις καθ' ύψος.

Σετ για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.

990D0-28K10-000 200,32 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Επέκταση του πλευρικού stand                                                                                             Επέκταση του πλευρικού stand                                                                                             Επέκταση του πλευρικού stand                                                                                             Επέκταση του πλευρικού stand                                                                                             

Αλουµίνιο/Ανοξείδωτο ατσάλι, µε λογότυπο V-Strom                                                                         

Προσθέτει σταθερότητα όταν σταθµεύετε σε µαλακό ή ανώµαλο έδαφος

990D0-31J20-000 62,20 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κεντρικό stand                                                                                                     Κεντρικό stand                                                                                                     Κεντρικό stand                                                                                                     Κεντρικό stand                                                                                                     

Ένα χρήσιµο αξεσουάρ προκειµένου να φέρετε το V-Strom 650 σας σε 

ασφαλή και σταθερή θέση. Βελτιώνει την πρόσβαση στην µοτοσυκλέτα σας 

για τις συνήθεις ενέργειες συντήρησης.                                                                                      

42100-31820-000 232,76 €        
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προέκταση καθρέπτη                                                                                                                 Προέκταση καθρέπτη                                                                                                                 Προέκταση καθρέπτη                                                                                                                 Προέκταση καθρέπτη                                                                                                                 

Οι ψηλότεροι αναβάτες θα επωφεληθούν από τους διαφορετικά 

τοποθετηµένους καθρέπτες κατά την οδήγηση. 51mm υψηλότερη θέση του 

καθρέπτη, προσαρµοζόµενη έως 40mm πλευρικά.                                                                                                           

Από αλουµίνιο, σε σετ 2 τεµαχίων

990D0-11JME-010 50,83 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Χαµηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου  (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, Χαµηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου  (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, Χαµηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου  (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, Χαµηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου  (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, 

YYG) .                                                                                                                                 YYG) .                                                                                                                                 YYG) .                                                                                                                                 YYG) .                                                                                                                                 

Η χαµηλή σέλα µειώνει το ύψος της θέσης του οδηγού κατά περίπου 30mm 

και δίνει καλύτερη στήριξη στους κοντύτερους οδηγούς. Αντικαθιστά εύκολα 

την standard σέλα.

45100-31J70-BGR 158,72 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Χαµηλή σέλα, χρώµατος γκρι                                                                                                                                                       Χαµηλή σέλα, χρώµατος γκρι                                                                                                                                                       Χαµηλή σέλα, χρώµατος γκρι                                                                                                                                                       Χαµηλή σέλα, χρώµατος γκρι                                                                                                                                                       

Η χαµηλή σέλα µειώνει το ύψος της θέσης του οδηγού κατά περίπου 30mm 

και δίνει καλύτερη στήριξη στους κοντύτερους οδηγούς. Αντικαθιστά εύκολα 

την standard σέλα.

45100-31J70-BGQ 158,72 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Υψηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, YYG) Υψηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, YYG) Υψηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, YYG) Υψηλή σέλα, χρώµατος κίτρινου (για χρώµα µοτοσυκλέτας YVB, YWW, YYG) 

.                                                                                                                                            .                                                                                                                                            .                                                                                                                                            .                                                                                                                                            

Η υψηλή σέλα είναι κατά περίπου 20mm ψηλότερη από την κανονική σέλα 

είναι πολύ άνετη για τους ψηλούς αναβάτες . Αντικαθιστά εύκολα την 

standard σέλα.

45100-31J80-BKL 158,72 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Υψηλή σέλα, χρώµατος γκρί .                                                                                                                                  Υψηλή σέλα, χρώµατος γκρί .                                                                                                                                  Υψηλή σέλα, χρώµατος γκρί .                                                                                                                                  Υψηλή σέλα, χρώµατος γκρί .                                                                                                                                  

Η υψηλή σέλα είναι κατά περίπου 20mm ψηλότερη από την κανονική σέλα 

είναι πολύ άνετη για τους ψηλούς αναβάτες . Αντικαθιστά εύκολα την 

standard σέλα.

45100-31J80-BKK 158,72 €        
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ φανών οµίχλης Led                                                                                                                                                                Σετ φανών οµίχλης Led                                                                                                                                                                Σετ φανών οµίχλης Led                                                                                                                                                                Σετ φανών οµίχλης Led                                                                                                                                                                

Τα φώτα οµίχλης ενσωµατώνουν την τεχνολογία LED για καλύτερο φωτισµό. 

2 LED στοιχεία µέσα σε ένα υψηλής τεχνολογίας ανακλαστήρα µε πολύ 

χαµηλή κατανάλωση (11W/0,8Α) και 4.400 Cd εξόδου φωτός ανά λαµπτήρα. 

Περιλαµβάνεται κιτ εγκατάστασης για τοποθέτηση στην µπάρα.

99000-990D2-213 426,56 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ σφιγκτήρων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                               Σετ σφιγκτήρων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                               Σετ σφιγκτήρων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                               Σετ σφιγκτήρων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                               

Για την εγκατάσταση των καλυµµάτων και των  λαµπών οµίχλης στην µπάρα.
990D0-31J35-000 27,12 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ καλυµµάτων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                                       Σετ καλυµµάτων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                                       Σετ καλυµµάτων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                                       Σετ καλυµµάτων για τις λάµπες οµίχλης                                                                                                                       

Κιτ εγκατάστασης για την εγκατάσταση των λαµπτήρων οµίχλης στην µπάρα 

µαζί µε τα στηρίγµατα.

990D0-31J30-000 73,82 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό αλυσίδας, αλουµινίου                                                                              Προστατευτικό αλυσίδας, αλουµινίου                                                                              Προστατευτικό αλυσίδας, αλουµινίου                                                                              Προστατευτικό αλυσίδας, αλουµινίου                                                                              

Η εναλλακτική επιλογή στο προστατευτικό αλυσίδας κατασκευασµένο από 

µαύρο µατ/ασηµί αλουµίνιο, υπογραµµίζει την πραγµατική εικόνα περιπέτειας 

του νέου σας V-Strom 1000.

990D0-31J12-ALU 73,41 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μπάρα µαύρου χρώµατος.                                                                             Μπάρα µαύρου χρώµατος.                                                                             Μπάρα µαύρου χρώµατος.                                                                             Μπάρα µαύρου χρώµατος.                                                                             

Η κοµψή µπάρα υπογραµµίζει τη µοναδική touring εµφάνιση, Ατσάλινος 

σωλήνας 2mm. Απαραίτητη για την εγκατάσταση των LED λαµπών οµίχλης.

990D0-31J00-030 208,18 €        

Σετ φλας Led                                                                                                         Σετ φλας Led                                                                                                         Σετ φλας Led                                                                                                         Σετ φλας Led                                                                                                         

Υψηλής τεχνολογίας LED σετ φλας, αποτελούµενο από 2 εµπρόσθια και 2 

οπίσθια φλας, περιλαµβανοµένης της καλωδίωσης. Χαµηλή κατανάλωση 

ενέργειας (1,2W το καθένα), µε 8  LED σε κάθε φλας. Σετ τεσσάρων 

τεµαχίων.                                                                                

99000-99008-140 190,46 €        
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μπάρα ασηµί χρώµατος.                                                                             Μπάρα ασηµί χρώµατος.                                                                             Μπάρα ασηµί χρώµατος.                                                                             Μπάρα ασηµί χρώµατος.                                                                             

Η κοµψή µπάρα υπογραµµίζει τη µοναδική touring εµφάνιση, Ατσάλινος 

σωλήνας 2mm. Απαραίτητη για την εγκατάσταση των LED λαµπών οµίχλης.

990D0-31J00-031 228,16 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ποδιά αλουµινίου                                                                                                          Ποδιά αλουµινίου                                                                                                          Ποδιά αλουµινίου                                                                                                          Ποδιά αλουµινίου                                                                                                          

Προστατευτική ποδιά στην περίπτωση πτώσης
990D0-31J00-040 218,24 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μπαγκαζιέρα 35L                                                                                                    Μπαγκαζιέρα 35L                                                                                                    Μπαγκαζιέρα 35L                                                                                                    Μπαγκαζιέρα 35L                                                                                                    

Πλαστική µπαγκαζιέρα 35L, περιλαµβάνει ανοδιωµένο κάλυµµα, χωρίς 

κλειδαριά και κλειδί.                                                                                                                      

Μέγιστό φορτίο 3kg , Mέγιστη ταχύτητα 130km/h

93300-31820-000 503,98 €        

Μαξιλάρι πλάτης για την µπαγκαζιέρα των 35L                                               Μαξιλάρι πλάτης για την µπαγκαζιέρα των 35L                                               Μαξιλάρι πλάτης για την µπαγκαζιέρα των 35L                                               Μαξιλάρι πλάτης για την µπαγκαζιέρα των 35L                                               

Βελτιώνει την άνεση του συνεπιβάτη στο ταξίδι, εγκαθίσταται πάνω στην 

µπαγκαζιέρα.                     

990D0-TC25L-005 81,70 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Βάση  στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     Βάση  στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     Βάση  στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     Βάση  στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     

Βάση µπαγκαζιέρας µαύρη, απαραίτητη για την εγκατάσταση της 

µπαγκαζιέρας.

93900-31820-000 69,62 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ πλαινές µπαγκαζιέρες                                                                                                                                                                                                                           Σετ πλαινές µπαγκαζιέρες                                                                                                                                                                                                                           Σετ πλαινές µπαγκαζιέρες                                                                                                                                                                                                                           Σετ πλαινές µπαγκαζιέρες                                                                                                                                                                                                                           

18lt η δεξιά και 21lt η αριστερή, χωρίς κλειδαριά και κλειδί.                                                                                   

Μέγιστη φόρτωση για την κάθε µία 3kg και µέγιστή ταχύτητα µετά την 

φόρτωση τα 130 km/h.

93100-31820-000 741,92 €        

- no image available -

- no image available -

Ιούλιος 2017 Page 5/13



Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

upper side case bracket –

- lower side case bracket -

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μπαγκαζιέρα 55 LTR                                                                                                    Μπαγκαζιέρα 55 LTR                                                                                                    Μπαγκαζιέρα 55 LTR                                                                                                    Μπαγκαζιέρα 55 LTR                                                                                                    

Περιλαµβάνεται κλειδαριά και κλειδί.                                                                                                                                          
990D0-E5500-000 205,54 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Βάση στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     Βάση στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     Βάση στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     Βάση στήριξης µπαγκαζιέρας                                                                                                     

Βάση µπαγκαζιέρας σε ασηµί χρώµα, απαραίτητη για την εγκατάσταση της 

µπαγκαζιέρας των 55lt.

990D0-31J00-060 99,20 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή)                                                                                        Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή)                                                                                        Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή)                                                                                        Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή)                                                                                        

Από ανθεκτικό νάυλον, όγκου 5lt µε επέκταση σε 9lt, περιλαµβάνει 

αδιάβροχο κάλυµµα και ζώνη ώµου και ανακλαστική ράβδωση.                                                

Μέγιστη φόρτωση : 2,5 kg , Mέγιστη ταχύτητα µε φόρτωση 130km/h

990D0-04300-000 83,25 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη)                                                                                        Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη)                                                                                        Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη)                                                                                        Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη)                                                                                        

Από ανθεκτικό νάυλον, όγκου 11lt µε επέκταση σε 15lt, περιλαµβάνει 

αδιάβροχο κάλυµµα, νάυλον προσαρµογέα,ζώνη ώµου και ανακλαστική 

ράβδωση.                                                                                                

Μέγιστη φόρτωση : 2,5 kg , Mέγιστη ταχύτητα µε φόρτωση 130km/h

990D0-04600-000 130,49 €        

Σετ πλαϊνών στηριγµάτων                                                                                                                                                                      Σετ πλαϊνών στηριγµάτων                                                                                                                                                                      Σετ πλαϊνών στηριγµάτων                                                                                                                                                                      Σετ πλαϊνών στηριγµάτων                                                                                                                                                                      

Το σετ περιλαµβάνει το πάνω και το κάτω στήριγµα για να τοποθετηθούν οι 

πλαϊνές µπαγκαζιέρες

93700-31830-000 88,37 €         
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             

Θήκη χάρτη µε µπροστινή διαφάνια, είναι ένα χρήσιµο πρόσθετο για την 

τσάντα ρεζερβουάρ. Ταιριάζει στην µεγάλη και στην µικρή τσάντα.

990D0-04605-000 19,60 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Νάυλον προσαρµογέας για την µεγάλη/µικρή τσάντα ρεζερβουάρ.                                                  Νάυλον προσαρµογέας για την µεγάλη/µικρή τσάντα ρεζερβουάρ.                                                  Νάυλον προσαρµογέας για την µεγάλη/µικρή τσάντα ρεζερβουάρ.                                                  Νάυλον προσαρµογέας για την µεγάλη/µικρή τσάντα ρεζερβουάρ.                                                  

Ο προσαρµογέας είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση της µεγάλης 

τσάντας στο σύστηµα στερέωσης του δακτυλίου του ρεζερβουάρ.

990D0-04610-000 29,26 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ακτύλιος ρεζερβουάρ                                                                                                 ∆ακτύλιος ρεζερβουάρ                                                                                                 ∆ακτύλιος ρεζερβουάρ                                                                                                 ∆ακτύλιος ρεζερβουάρ                                                                                                 

Απαραίτητο εξάρτηµα για την εγκατάσταση της µεγάλης ή της µικρής 

τσάντας ρεζερβουάρ.

990D0-04105-000 26,86 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             Υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             Υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             Υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             

Η οπίσθια τσάντα είναι κατασκευασµένη από νάυλον υλικό µε ανακλαστική 

ράβδωση. Έχει χωρητικότητα 9lt , περιλαµβάνει ιµάντες στερέωσης για τον 

πίσω φορέα.                                                                                                                     

∆ιάσταση : 29 x 30 x 14 cm                                                                                            

Μέγιστη φόρτωση 2,5 kg, µέγιστη ταχύτητα µε φόρτωση 130km/h

990D0-04195-000 90,79 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα ρεζερβουάρ κίτρινο                                                                                             Κάλυµµα ρεζερβουάρ κίτρινο                                                                                             Κάλυµµα ρεζερβουάρ κίτρινο                                                                                             Κάλυµµα ρεζερβουάρ κίτρινο                                                                                             

Φτιαγµένο από  µαύρο σαγρέ υλικό, µε προστατευτικά φύλλα. Με το 

λογότυπο V-Strom σε κίτρινο χρώµα, προστατεύει το ρεζερβουάρ από τις 

γρατζουνιές.

990D0-31J01-YEL 21,82 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα ρεζερβουάρ κόκκινο                                                                                             Κάλυµµα ρεζερβουάρ κόκκινο                                                                                             Κάλυµµα ρεζερβουάρ κόκκινο                                                                                             Κάλυµµα ρεζερβουάρ κόκκινο                                                                                             

Φτιαγµένο από  µαύρο σαγρέ υλικό, µε προστατευτικά φύλλα. Με το 

λογότυπο V-Strom σε κόκκινο χρώµα, προστατεύει το ρεζερβουάρ από τις 

γρατζουνιές.

990D0-31J01-RED 21,82 €         

- no image available -
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ κίτρινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                        Σετ κίτρινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                        Σετ κίτρινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                        Σετ κίτρινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                        

Ολοκληρωµένο σετ για µοτοσυκλέτα (4 µονά αυτοκόλλητα)
990D0-31J07-YEL 44,44 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ άσπρων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                                       Σετ άσπρων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                                       Σετ άσπρων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                                       Σετ άσπρων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                                                                                       

Ολοκληρωµένο σετ για µοτοσυκλέτα (4 µονά αυτοκόλλητα)
990D0-31J07-WHT 36,70 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ κόκκινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                  Σετ κόκκινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                  Σετ κόκκινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                  Σετ κόκκινων διακοσµητικών αυτοκόλλητων                                                                                                                  

Ολοκληρωµένο σετ για µοτοσυκλέτα (4 µονά αυτοκόλλητα)
990D0-31J07-RED 44,44 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητα τροχού κίτρινα                                                                                                                             Αυτοκόλλητα τροχού κίτρινα                                                                                                                             Αυτοκόλλητα τροχού κίτρινα                                                                                                                             Αυτοκόλλητα τροχού κίτρινα                                                                                                                             

Μικρά αυτοκόλλητα, σε κίτρινο χρώµα για τον τροχό του νέου V-Strom 1000 

για να διαµορφώσετε την εµφάνιση του.                                                                         

Το σετ αποτελέιται από 2 αυτοκόλλητα .

990D0-WHL04-YEL 14,88 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητα τροχού κόκκινα                                                                                                                                Αυτοκόλλητα τροχού κόκκινα                                                                                                                                Αυτοκόλλητα τροχού κόκκινα                                                                                                                                Αυτοκόλλητα τροχού κόκκινα                                                                                                                                

Μικρά αυτοκόλλητα , σε κόκκινο χρώµα για τον τροχό του νέου V-Strom 

1000 για να διαµορφώσετε την εµφάνιση του.                                                                         

Το σετ αποτελέιται από 2 αυτοκόλλητα .

990D0-WHL04-RED 14,88 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητα τροχού άσπρα                                                                                     Αυτοκόλλητα τροχού άσπρα                                                                                     Αυτοκόλλητα τροχού άσπρα                                                                                     Αυτοκόλλητα τροχού άσπρα                                                                                     

Μικρά αυτοκόλλητα , σε άσπρο χρώµα για τον τροχό του νέου V-Strom 1000 

για να διαµορφώσετε την εµφάνιση του.                                                                         

Το σετ αποτελέιται από 2 αυτοκόλλητα .

990D0-WHL04-WHT 14,88 €         
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητα τροχού γκρί                                                                                      Αυτοκόλλητα τροχού γκρί                                                                                      Αυτοκόλλητα τροχού γκρί                                                                                      Αυτοκόλλητα τροχού γκρί                                                                                      

Μικρά αυτοκόλλητα , σε γκρί χρώµα µε µικρό λογότυπο V - Strom για τον 

τροχό του νέου V-Strom για να διαµορφώσετε την εµφάνιση του.                                                                         

Το σετ αποτελειται από 2 αυτοκόλλητα .

990D0-WHL04-GRY 14,88 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα                                                                                                                                                                                 Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα                                                                                                                                                                                 Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα                                                                                                                                                                                 Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα                                                                                                                                                                                 

Μαύρα, σαγρέ καλύµµατα για την προστασία του ρεζερβουάρ από 

γρατζουνίες στην περιοχή των γονάτων. Σετ 2 τµχ.

990D0-31J02-PAD 7,90 €           

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα/κόκκινα                                                                                                    Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα/κόκκινα                                                                                                    Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα/κόκκινα                                                                                                    Προστατευτικά ρεζερβουάρ µαύρα/κόκκινα                                                                                                    

Μαύρα/κόκκινα,σαγρέ καλύµµατα για την προστασία του ρεζερβουάρ από τις 

γρατζουνίες στην περιοχή των γονάτων. Σετ 2 τµχ.

990D0-31JA2-PAD 15,67 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα                                                                                                                                Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα                                                                                                                                Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα                                                                                                                                Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα                                                                                                                                

∆ιάφανα καλύµµατα τα οποία είναι σχδεδόν αόρατα. Για την προστασία του 

ρεζερβουάρ  από τις γρατζουνίες στην περιοχή των γονάτων. Σετ  2 τµχ.

990D0-31J03-PAD 8,93 €           

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                Προστατευτικά ρεζερβουάρ διάφανα µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                

∆ιάφανα καλύµµατα τα οποία είναι σχδεδόν αόρατα. Για την προστασία του 

ρεζερβουάρ  από  τις γρατζουνίες στην περιοχή των γονάτων.Σετ 2 τµχ.

990D0-31JA3-PAD 16,67 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάτω προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο                                                                                                                                                     Κάτω προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο                                                                                                                                                     Κάτω προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο                                                                                                                                                     Κάτω προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο                                                                                                                                                     

Μαύρο, σαγρέ κάλλυµα για την προστασία των πλαϊνων του ρεζερβουάρ στην 

περιοχή των γονάτων. Σετ 2 τµχ.

990D0-31J04-PAD 7,66 €           
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο, µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                        Προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο, µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                        Προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο, µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                        Προστατευτικό ρεζερβουάρ µαύρο, µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                        

Μαύρο, σαγρέ κάλυµµα για την προστασία του πλαϊνου του ρεζερβουάρ από 

τις γρατζουνίες στην περιοχή των γονάτων. Σετ 2 τµχ.

990D0-31JA4-PAD 5,20 €           

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό ρεζερβουάρ διάφανο,µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                                                     Προστατευτικό ρεζερβουάρ διάφανο,µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                                                     Προστατευτικό ρεζερβουάρ διάφανο,µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                                                     Προστατευτικό ρεζερβουάρ διάφανο,µικρό µε λογότυπο                                                                                                                                                                                     

∆ιάφανο κάλυµµα για την προστασία του πλαϊνου του ρεζερβουάρ από τις 

γρατζουνίες στην περιοχή των γονάτων. Σετ  2 τµχ.

990D0-31JA5-PAD 5,67 €           

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητο για το µπροστινό φτερό                                                                                                             Αυτοκόλλητο για το µπροστινό φτερό                                                                                                             Αυτοκόλλητο για το µπροστινό φτερό                                                                                                             Αυτοκόλλητο για το µπροστινό φτερό                                                                                                             

∆ιακοσµητικό σετ για το µπροστινό φτερό. Σετ των 2 τµχ.
990D0-31JA8-PAD 7,94 €           

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό ρεζερβουάρ                                                                                                                                           Προστατευτικό ρεζερβουάρ                                                                                                                                           Προστατευτικό ρεζερβουάρ                                                                                                                                           Προστατευτικό ρεζερβουάρ                                                                                                                                           

Μαύρο, σαγρέ κάλυµµα προστατεύει από  τις γρατζουνίες στην περιοχή των 

γονάτων.

990D0-31JTP-000 17,52 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό ρεζερβουάρ µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                                                   Προστατευτικό ρεζερβουάρ µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                                                   Προστατευτικό ρεζερβουάρ µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                                                   Προστατευτικό ρεζερβουάρ µε κόκκινες γραµµές                                                                                                                                                                   

Μαύρο, σαγρέ κάλυµµα προστατεύει από  τις γρατζουνίες στην περιοχή των 

γονάτων.

990D0-31JTP-001 19,26 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ                                                                                                                                  Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ                                                                                                                                  Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ                                                                                                                                  Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ                                                                                                                                  

Από ανθακόνηµα. Σετ των 4 τµχ.
990D0-17K04-CRB 12,30 €         
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ, µαύρο                                                                                                                                                     Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ, µαύρο                                                                                                                                                     Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ, µαύρο                                                                                                                                                     Προστατευτικό τάπας ρεζερβουάρ, µαύρο                                                                                                                                                     

Μαύρο σαγρέ. Σετ των 4 τµχ.
990D0-17K04-BLK 11,31 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό αυτοκόλλητο συµπλέκτη, µαύροΠροστατευτικό αυτοκόλλητο συµπλέκτη, µαύροΠροστατευτικό αυτοκόλλητο συµπλέκτη, µαύροΠροστατευτικό αυτοκόλλητο συµπλέκτη, µαύρο 990D0-31J25-PAD 12,22 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                                                                                                        Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                                                                                                        Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                                                                                                        Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                                                                                                        

Μαύρο .σαγρέ κάλυµµα προστατεύει από τις γρατζουνιές των µποτών.Σετ 2 

τµχ.

990D0-31J01-PAD 10,14 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητο σετ "SUZUKI"                                                                                                                                                               Αυτοκόλλητο σετ "SUZUKI"                                                                                                                                                               Αυτοκόλλητο σετ "SUZUKI"                                                                                                                                                               Αυτοκόλλητο σετ "SUZUKI"                                                                                                                                                               

Μαύρο αυτοκόλλητο προστατευτικό µε το λογότυπο SUZUKI. Σετ 2 τµχ. 

∆ιάσταση 16,5 cm x 2,8 cm.

990D0-11J05-PAD 12,60 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           

Αυτοκόλλητα για τον µπροστινό τροχό της νέας σας    V-STROM 1000 για να 

τα προσαρµόσετε στην εµφάνιση της µοτοσυκλέτας σας. Σετ των 6 

αυτκόλλητων για τον 19" µπροστινό τροχό.

990D0-31JF6-PAD 17,04 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           

Αυτοκόλλητα για τον πίσω  τροχό της νέας σας    V-STROM 1000 για να τα 

προσαρµόσετε στην εµφάνιση της µοτοσυκλέτας σας. Σετ των 6 

αυτκόλλητων για τον 17" µπροστινό τροχό.

990D0-31JR6-PAD 16,55 €         
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µπροστινού τροχου                                                                           

Αυτοκόλλητα για τον µπροστινό τροχό της νέας σας    V-STROM 1000 για να 

τα προσαρµόσετε στην εµφάνιση της µοτοσυκλέτας σας. Σετ των 6 

αυτκόλλητων για τον 19" µπροστινό τροχό.

990D0-31JF5-PAD 18,53 €         

∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας πίσω τροχου                                                                           

Αυτοκόλλητα για τον πίσω  τροχό της νέας σας    V-STROM 1000 για να τα 

προσαρµόσετε στην εµφάνιση της µοτοσυκλέτας σας. Σετ των 6 

αυτκόλλητων για τον 17" µπροστινό τροχό.

990D0-31JR5-PAD 18,53 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  

Η βάση του συστήµατος πλοήγησης έχει σύστηµα απόσβεσης κραδασµών 

και εγκαθίσταται στο κέντρο του τιµονονιού µε διάµετρο 22,2mm.   Είναι 

συµβατή µε διάφορα συστήµατα πλοήγησης. 

990D0-28KNB-000 50,04 €         

Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  Βάση  συστήµατος πλοήγησης                                                                                  

Η βάση του συστήµατος πλοήγησης έχει σύστηµα απόσβεσης κραδασµών 

και εγκαθίσταται στο κέντρο του τιµονονιού µε διάµετρο 28,6mm.   Είναι 

συµβατή µε διάφορα συστήµατα πλοήγησης. 

990D0-31JNB-000 55,93 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μονάδα συναγερµού                                                                                      Μονάδα συναγερµού                                                                                      Μονάδα συναγερµού                                                                                      Μονάδα συναγερµού                                                                                      

Για να προστατέψτε την µηχανή σας από ανεπιθύµητη πρόσβαση. Ο 

συναγερµός περιλαµβάνει ένα εγκεκριµένο σύστηµα ακινητοποίησης. Το 

σύστηµα είναι αυτοτροφοδοτούµενο και δεν µπορεί να απενεργοποιηθεί 

ακοµα και όταν η κύρια πηγή ενέργειας είναι κοµµένη.  Τοποθετείται µόνο µε 

καλωδίωση   (990D0-31J00-ALM) και παρέχεται µε δύο τηλεχειριστήρια

990D0-ALARM-001 111,04 €        

Καλωδίωση για την µονάδα συναγερµούΚαλωδίωση για την µονάδα συναγερµούΚαλωδίωση για την µονάδα συναγερµούΚαλωδίωση για την µονάδα συναγερµού 990D0-31J00-ALM 46,03 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αδιάβροχη κουκούλα                                                                                     Αδιάβροχη κουκούλα                                                                                     Αδιάβροχη κουκούλα                                                                                     Αδιάβροχη κουκούλα                                                                                     

Κουκούλα  που προστατεύει τη µηχανή από τις καιρικές συνθήκες, 

ανθεκτική, φτιαγµένη από υλικό που αναπνέει, προστατεύει τη µηχανή από 

τη βροχή, τη σκόνη και τα περιττώµατα των πουλιών, όταν δεν  βρίσκεται σε 

χρήση.

990D0-31JRC-000 73,67 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Εσωτερικού χώρου κουκούλα                                                                       Εσωτερικού χώρου κουκούλα                                                                       Εσωτερικού χώρου κουκούλα                                                                       Εσωτερικού χώρου κουκούλα                                                                       

Προστατεύει από την σκόνη , φτιαγµένη από υλικό που αναπνέει....
990D0-31JIC-000 48,63 €         
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Αξεσουάρ Νέου V-Strom 1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια της µοτοσυκλέτας, η U-LOCK είναι πιθανόν 

ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσεις την µηχανή σου. Σταθερό υλικό 

χωρίς µετακινούµενα µέρη εκτός του µηχανισµού κλειδώµατος                                                                               

Πιστοποίηµενη : NF-FFMC, classé SRA

990D0-SIL16-270 66,21 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Πίσω στήριγµα εργασιών                                                                              Πίσω στήριγµα εργασιών                                                                              Πίσω στήριγµα εργασιών                                                                              Πίσω στήριγµα εργασιών                                                                              

Μπλέ στήριγµα εργασιών, ασφαλίζει τη θέση της µοτοσυκλέτας. Κατάλληλο 

για µοτοσυκλέτες µε ή χωρίς ABS.

990D0-STAND-015 74,78 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             

Mποµπίνες αντικατάστασης
990D0-STAND-SET 14,80 €         

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     

Φορτιστής µπαταρίας 12V                                                                                                                                                     

Ο φορτιστής έχει σύνδεση 220 - 240V. Για όλες τις 12V µπαταριές µολύβδού 

οξέως, GEL, σφραγισµένες "MF" AGM (για µοτοσυκλέτα) ή µε τάπες 

πλήρωσης. Ιδανική για µπαταρίες µε χωρητικότητα από 2Ah έως 35Ah 

(µπορεί να συντηρήσει ακόµη µεγαλύτερες µπαταρίες απλώς χρειάζεται 

περισσότερη φόρτιση)                       

990D0-OPTIM-MA3 58,61 €         

Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      

Επιπλέον ξεχωριστό καλώδιο φόρτισης για µόνιµη τοποθέτηση σε δεύτερη 

µοτοσυκλέτα.

990D0-OPTI1-CAB 7,36 €           

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              

µε προειδοποιητικό γιλέκο.
990D0-FST01-KIT 10,63 €         

Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              

χωρίς προειδοποιητικό γιλέκο.
990D0-FST01-AID 7,14 €           

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          

Με το σήµα S, σετ των δύο τµχ
990D0-19069-000 8,77 €           

Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνεται ΦΠΑ 24%

Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           Σέτ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           

Κοµψές    µποµπίνες αλουµινίου, σετ των 2 τµχ
990D0-04K17-000 21,03 €         

Ιούλιος 2017 Page 13/13


