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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   

Η διπλή διάφανη ζελατίνα προσθέτει στυλ και αεροδυναµική στην µοτοσυκλέτα σας και 

µειώνει σηµαντικά την πίεση του αέρα στον αναβάτη (+37 mm) .

990D0-17K50-CLE 82,40 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   Ζελατινα Bubble                                                                                                                                   

Η διπλή ελαφρώς φιµέ ζελατίνα προσθέτει στυλ και αεροδυναµική στην µοτοσυκλέτα σας 

και µειώνει σηµαντικά την πίεση του αέρα στον αναβάτη (+37 mm) .

990D0-17K50-SMO 72,41 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

45550-17810-YKV 104,07 €               

45550-17810-YVZ 104,07 €               

45550-17810-YSF 104,07 €               

45550-17810-YVB 104,07 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αεραγωγοί φέρινγκ,Αεραγωγοί φέρινγκ,Αεραγωγοί φέρινγκ,Αεραγωγοί φέρινγκ, carbon look 990D0-17K10-CRB 292,72 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

LH, 990D0-17K24-CRB 267,27 €               

RH, 990D0-17K25-CRB 267,27 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό καπάκι δίσκων συµπλέκτη, Προστατευτικό καπάκι δίσκων συµπλέκτη, Προστατευτικό καπάκι δίσκων συµπλέκτη, Προστατευτικό καπάκι δίσκων συµπλέκτη, carbon look mat 990D0-17K26-CRB 203,63 €               

Κάλυµα πίσω σέλας                                                                                                                                                 Κάλυµα πίσω σέλας                                                                                                                                                 Κάλυµα πίσω σέλας                                                                                                                                                 Κάλυµα πίσω σέλας                                                                                                                                                 

∆ιαθέσιµη στα ακόλουθα χρώµατα                                                                                                                

Μαύρο (YKV)                                                                                                               

Κόκκινο (YVZ)                                                                                                                        

Μπλε (YSF)                                                                                                                                                    

Glass sparkle black (YVB)

Αεραγωγός ψυγείου, Αεραγωγός ψυγείου, Αεραγωγός ψυγείου, Αεραγωγός ψυγείου, carbon look                                                                                                      
∆εν περιλαµβάνονται τα γράµµατα SUZUKI
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

LH, 990D0-17K27-CRB 241,81 €               

RH, 990D0-17K28-CRB 241,81 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

LH, 990D0-17K30-CRB 190,91 €               

RH, 990D0-17K32-CRB 190,91 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Φτερό εµπρόσθιο,Φτερό εµπρόσθιο,Φτερό εµπρόσθιο,Φτερό εµπρόσθιο, carbon look mat 990D0-17K90-CRB 280,00 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

990D0-17K45-00L 318,18 €               

990D0-17K45-00R 330,90 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μανέτα φρένου                                                                                                                   Μανέτα φρένου                                                                                                                   Μανέτα φρένου                                                                                                                   Μανέτα φρένου                                                                                                                   

Βέλτιστο µήκος και σχήµα, µε διπλά αντίβαρα για καλυτερη ακρίβεια και απόκριση. Η θέση 

της µανέτας προσαρµόζεται µε έναν πολύ ακριβή ρυθµιστή (σε 5 θέσεις), κόκκινου 

χρώµατος.

990D0-17K34-000 178,18 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μανέτα συµπλέκτη                                                                                                                   Μανέτα συµπλέκτη                                                                                                                   Μανέτα συµπλέκτη                                                                                                                   Μανέτα συµπλέκτη                                                                                                                   

Βέλτιστο µήκος και σχήµα, µε διπλά αντίβαρα για καλυτερη ακρίβεια και απόκριση. Η θέση 

της µανέτας προσαρµόζεται µε έναν πολύ ακριβή ρυθµιστή (σε 3 θέσεις), κόκκινου 

χρώµατος.

990D0-17K35-000 178,18 €               

Υποπόδιο οδηγού                                                                                                                Υποπόδιο οδηγού                                                                                                                Υποπόδιο οδηγού                                                                                                                Υποπόδιο οδηγού                                                                                                                

Προσαρµοζόµενο, σε ανοδιοµένο µαύρο χρώµα

Προστατευτική ποδιά κινητήρα,Προστατευτική ποδιά κινητήρα,Προστατευτική ποδιά κινητήρα,Προστατευτική ποδιά κινητήρα, carbon look mat

Καπάκι σέλαςΚαπάκι σέλαςΚαπάκι σέλαςΚαπάκι σέλας, carbon look mat
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό µανέτας φρένου                                                                                                                      Προστατευτικό µανέτας φρένου                                                                                                                      Προστατευτικό µανέτας φρένου                                                                                                                      Προστατευτικό µανέτας φρένου                                                                                                                      

Το κυρίως µέρος είναι CNC από αλουµίνιο υψηλής ποιότητας ενώ το προστατευτικό 

κοµµάτι είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό. Λόγω αυτού του µείγµατος 

υλικών, τα προστατευτικά επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις σταθερότητας και 

ευελιξίας, όπου απαιτείται. Ο σχεδιασµός τους αφήνει αρκετό χώρο για το χέρι στο 

εξωτερικό του τιµονιού. Περιλαµβάνονται κόκκινoi αποστάτες.

∆εν συνδυάζεται µε το αντίβαρο, p/n 990D0-17K18-000 .

990D0-17K34-001 89,09 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό µανέτας συµπλέκτη                                                                                                                      Προστατευτικό µανέτας συµπλέκτη                                                                                                                      Προστατευτικό µανέτας συµπλέκτη                                                                                                                      Προστατευτικό µανέτας συµπλέκτη                                                                                                                      

Το κυρίως µέρος είναι CNC από αλουµίνιο υψηλής ποιότητας ενώ το προστατευτικό 

κοµµάτι είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό. Λόγω αυτού του µείγµατος 

υλικών, τα προστατευτικά επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις σταθερότητας και 

ευελιξίας όπου απαιτείται. Ο σχεδιασµός τους, αφήνει αρκετό χώρο για το χέρι στο 

εξωτερικό του τιµονιού. Περιλαµβάνονται κόκκινα αποστάτες.

∆εν συνδυάζεται µε το αντίβαρο, p/n 990D0-17K18-000 .

990D0-17K35-001 89,09 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Άξονας εµπροσθίου τροχού, µε λογότυπο S                                                                           Άξονας εµπροσθίου τροχού, µε λογότυπο S                                                                           Άξονας εµπροσθίου τροχού, µε λογότυπο S                                                                           Άξονας εµπροσθίου τροχού, µε λογότυπο S                                                                           

Ο ασύµµετρος σχεδιασµός του προστατευτικού άξονα είναι εµπνευσµένος από τους 

αγώνες ταχύτητας. Στη µία πλευρά υπάρχει ένα στρογγυλεµένο συµπαγές σώµα 

κατασκευασµένο από ειδικό πλαστικό για καλύτερη ολίσθηση (ανθεκτικό σε χτυπήµατα και 

τριβή). Από την άλλη πλευρά, ένας κώνος από αλουµίνιο διευκολύνει τη λαβή µε το χέρι. 

Έτσι ο άξονας µπορεί να τραβηχτεί γρήγορα και εύκολα κατά τη διάρκεια της αλλαγής του 

τροχού.

Χαρακτηριστικά: µείωση των ζηµιών από την πρόσκρουση γύρω από τον µπροστινό άξονα, 

µοναδικός σχεδιασµός, εύκολη τοποθέτηση

990D0-17K16-000 76,36 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αξονας ψαλιδιού πίσω τροχού, µε λογότυπο S                                                                             Αξονας ψαλιδιού πίσω τροχού, µε λογότυπο S                                                                             Αξονας ψαλιδιού πίσω τροχού, µε λογότυπο S                                                                             Αξονας ψαλιδιού πίσω τροχού, µε λογότυπο S                                                                             

Ο ασύµµετρος σχεδιασµός του προστατευτικού άξονα είναι εµπνευσµένος από τους 

αγώνες ταχύτητας. Στη µία πλευρά υπάρχει ένα στρογγυλεµένο συµπαγές σώµα 

κατασκευασµένο από ειδικό πλαστικό για καλύτερη ολίσθηση (ανθεκτικό σε χτυπήµατα και 

τριβή). Από την άλλη πλευρά, ένας κώνος από αλουµίνιο διευκολύνει τη λαβή µε το χέρι. 

Έτσι ο άξονας µπορεί να τραβηχτεί γρήγορα και εύκολα κατά τη διάρκεια της αλλαγής του 

τροχού.

Χαρακτηριστικά: µείωση των ζηµιών από την πρόσκρουση γύρω από το οπίσθιο ψαλίδι και 

άξονα, µοναδικός σχεδιασµός, εύκολη τοποθέτηση

990D0-17K19-000 76,36 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά σκελετού                                                                                                                                                              Προστατευτικά σκελετού                                                                                                                                                              Προστατευτικά σκελετού                                                                                                                                                              Προστατευτικά σκελετού                                                                                                                                                              

Για την προστασία και την µείωση τυχόν ζηµιών. Από αλουµίνιο
990D0-17K40-000 305,45 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό καπάκι εναλλάκτη          Προστατευτικό καπάκι εναλλάκτη          Προστατευτικό καπάκι εναλλάκτη          Προστατευτικό καπάκι εναλλάκτη          

Το προστατευτικό εναλλάκτη είναι ο τέλειος συνδυασµός σχεδιασµού και προστασίας. 

Εποµένως, γίνεται πολύ ακριβής προσαρµογή στο κάλυµµα της µοτοσικλέτας. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε µια πλάκα τοποθέτησης από ανοδιοµένο αλουµίνιο σε συνδυασµό µε τον 

ολισθητήρα στην κορυφή από εξαιρετικά ανθεκτικό POM. Λόγω των βιδών που 

περιλαµβάνονται, η εγκατάσταση είναι πολύ απλή.

990D0-17K20-000 114,54 €               
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό καπάκι συµπλέκτηΠροστατευτικό καπάκι συµπλέκτηΠροστατευτικό καπάκι συµπλέκτηΠροστατευτικό καπάκι συµπλέκτη

Το προστατευτικό κινητήρα είναι ο τέλειος συνδυασµός σχεδιασµού και προστασίας. 

Εποµένως, γίνεται πολύ ακριβής προσαρµογή στο κάλυµµα της µοτοσικλέτας. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε µια πλάκα τοποθέτησης από ανοδιοµένο αλουµίνιο σε συνδυασµό µε τον 

ολισθητήρα στην κορυφή από εξαιρετικά ανθεκτικό POM. Λόγω των βιδών που 

περιλαµβάνονται, η εγκατάσταση είναι πολύ απλή.

990D0-17K26-000 137,45 €               

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ρυθµιστής αλυσίδας κίνησης                                                                                                                                                                                                                              Ρυθµιστής αλυσίδας κίνησης                                                                                                                                                                                                                              Ρυθµιστής αλυσίδας κίνησης                                                                                                                                                                                                                              Ρυθµιστής αλυσίδας κίνησης                                                                                                                                                                                                                              

Σας βοηθά να ρυθµίζετε εύκολα και µε ακρίβεια την τάση της αλυσίδας και την 

ευκολότερη αλλαγή του πίσω τροχού. Πλήρες σετ και για τις δύο πλευρές. 

990D0-17K33-000 91,63 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αντίβαρα τιµονιούΑντίβαρα τιµονιούΑντίβαρα τιµονιούΑντίβαρα τιµονιού

Το σετ εξισορρόπησης βάρους µειώνει την κούραση από τις κραδασµούς του τιµονιού, 

παρέχει προστασία των χειριστηρίων του τιµονιού και των µοχλών σε µαύρο ανοξείδωτο 

µε κόκκινο άκρο.
Σηµείωση: ∆εν συνδυάζεται µε το προστατευτικό µοχλού φρένου, p/n 990D0-17K34-001 ή µοχλού 

συµπλέκτη, p/n 990D0-17K35-001.

990D0-17K18-000 63,64 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Τάπα φίλτρου λαδιού                                                                                                                                     Τάπα φίλτρου λαδιού                                                                                                                                     Τάπα φίλτρου λαδιού                                                                                                                                     Τάπα φίλτρου λαδιού                                                                                                                                     

Αντικαθιστά το εργοστασιακό δίνοντας µοναδική εµφάνιση. Κατασκευασµένο από 

αλουµίνιο µε τρία διαφορετικά έγχρωµα ένθετα. Επιλέξτε µεταξύ κόκκινου, χρυσού ή µπλε.

990D0-17K36-000 47,17 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητο πλάκας τιµονιού                                                                                                                                                      Αυτοκόλλητο πλάκας τιµονιού                                                                                                                                                      Αυτοκόλλητο πλάκας τιµονιού                                                                                                                                                      Αυτοκόλλητο πλάκας τιµονιού                                                                                                                                                      

Σε carbon look µε λογότυπο GSX-R, για προστασία από γρατσουνιές.
990D0-17K06-PAD 15,27 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρΠροστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρΠροστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρΠροστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρ βενζίνης                                                                                                                                                                                              βενζίνης                                                                                                                                                                                              βενζίνης                                                                                                                                                                                              βενζίνης                                                                                                                                                                                              

Σε carbon look από Evotec, σετ 4 τεµαχίων
990D0-17K04-CRB 12,90 €                 
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρΠροστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρΠροστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρΠροστατευτικό αυτοκόλλητο τάπας ρεζερβουάρ βενζίνης                                                                                                                                                      βενζίνης                                                                                                                                                      βενζίνης                                                                                                                                                      βενζίνης                                                                                                                                                      

Σε µαύρο, σετ 4 τεµαχίων
990D0-17K04-BLK 9,92 €                   

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

TANK PAD                                                                                                                             TANK PAD                                                                                                                             TANK PAD                                                                                                                             TANK PAD                                                                                                                             

Προστατευτικό αυτοκόλλητο που προφυλάσσει από τις γρατζουνιές. Σε χρώµα 

κόκκινο/carbon

990D0-17K01-PAD 20,36 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

TANK PAD                                                                                                                             TANK PAD                                                                                                                             TANK PAD                                                                                                                             TANK PAD                                                                                                                             

Προστατευτικό αυτοκόλλητο που προφυλάσσει από τις γρατζουνιές. Σε χρώµα 

κίτρινο/carbon

990D0-17KA1-PAD 25,45 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 

µε µικρό γκρι λογότυπο SUZUKI. Σετ 4 τεµαχίων
990D0-17K02-PAD 15,27 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 Προσταυτευτικά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ καυσίµου                                                                                                 

µε µεγάλο λευκό λογότυπο SUZUKI. Σετ 4 τεµαχίων
990D0-17KA2-PAD 16,56 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού                                                                                                                                 Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού                                                                                                                                 Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού                                                                                                                                 Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού                                                                                                                                 

Μαύρο προστατευτικό φύλλο για την αριστερή και δεξιά πλευρά.

Σετ 4 τεµαχίων.
Σηµείωση: ∆εν συνδυάζεται µε το ρυθµιζόµενο υποπόδιο, p / n 990D0-17K45-00R και 990D0-

17K45-00L.

990D0-17K05-PAD 19,10 €                 
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού,  για τους αναβατήρες συνοδηγού                                                                                                                                  Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού,  για τους αναβατήρες συνοδηγού                                                                                                                                  Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού,  για τους αναβατήρες συνοδηγού                                                                                                                                  Προστατευτικά αυτοκόλλητα σκελετού,  για τους αναβατήρες συνοδηγού                                                                                                                                  

Μαύρο προστατευτικό φύλλο για την αριστερή και δεξιά πλευρά.

Σετ 4 τεµαχίων.
Σηµείωση: ∆εν συνδυάζεται µε το ρυθµιζόµενο υποπόδιο, p / n 990D0-17K45-00R και 990D0-

17K45-00L.

990D0-17KFP-PAD 26,74 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά αυτοκόλλητα πλαϊνών καπακιών                                                                                                                                                                            Προστατευτικά αυτοκόλλητα πλαϊνών καπακιών                                                                                                                                                                            Προστατευτικά αυτοκόλλητα πλαϊνών καπακιών                                                                                                                                                                            Προστατευτικά αυτοκόλλητα πλαϊνών καπακιών                                                                                                                                                                            

∆ιαφανές προστατευτικό φύλλο. Σετ 4 τεµαχίων
990D0-17KSP-PAD 12,73 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                

∆ιαφανές προστατευτικό φύλλο. Σετ 7 τεµαχίων
990D0-17KRP-PAD 24,19 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                Προστατευτικά αυτοκόλλητα για το κάλυµµα ουράς.                                                                                                                                

Ματ προστατευτικό φύλλο. Σετ 6 τεµαχίων
990D0-17KRP-CRB 38,18 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                                                                  Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                                                                  Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                                                                  Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                                                                  

∆ιαθέσιµο σε                                                                                                                     

Μπλε                                                                                                                                     

Κίτρινο                                                                                                                                                        

Πορτοκαλί                                                                                                                                                            

Κόκκινο1                                                                                                                                                            

Λευκό                                                                                                                                                    

Κόκκινο2                                                                                                                               

Σετ 6 αυτοκόλλητων για έναν τροχό

990D0-WHEEL-BLU                 

990D0-WHEEL-YEL                     

990D0-WHEEL-ORA                     

990D0-WHEEL-RD1                           

990D0-WHEEL-WHT                       

990D0-WHEEL-RD2

12,99 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              

Αυτοκόλλητο µε κόκκινο R, νέον, για να προσαρµόσετε την εµφάνιση της µοτοσυκλέτας 

σας.

Σετ από 4 αυτοκόλλητα για έναν τροχό.

990D0-WHEEL-00R 22,96 €                 
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              

Αυτοκόλλητο µε λογότυπο GSX-R, για να προσαρµόσετε την εµφάνιση της µοτοσυκλέτας 

σας.

Σετ από 6 αυτοκόλλητα για έναν τροχό.

990D0-WHEEL-GSX 15,49 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              

Αυτοκόλλητο µε λογότυπο Suzuki, κόκκινο, για να προσαρµόσετε την εµφάνιση της 

µοτοσυκλέτας σας.

Σετ από 6 αυτοκόλλητα για έναν τροχό.

990D0-WHL02-RD1 17,58 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία τροχού                                                                              

Αυτοκόλλητο µε λογότυπο Suzuki, κόκκινο, για να προσαρµόσετε την εµφάνιση της 

µοτοσυκλέτας σας.

Σετ από 6 αυτοκόλλητα για έναν τροχό.

990D0-WHL03-RD1 18,11 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              

Αυτοκόλλητο µε λογότυπο GSX-R, για να προσαρµόσετε την εµφάνιση της µοτοσυκλέτας 

σας.

Σετ από 6 αυτοκόλλητα για έναν τροχό.                                                                                                                                                                       
Στην εικόνα εµφανίζεται το αυτοκόλλητο ζάντας σε συνδυασµό µε το αυτοκόλλητο τροχού p/n 

990D0-WHEEL-00R

990D0-17K07-PAD 15,49 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              Αυτοκόλλητη ταινία ζάντας                                                                              

Αυτοκόλλητο µε λογότυπο GSX-R, για να προσαρµόσετε την εµφάνιση της µοτοσυκλέτας 

σας.

Σετ από 6 αυτοκόλλητα για έναν τροχό.                                                                                                                                                                       
Στην εικόνα εµφανίζεται το αυτοκόλλητο ζάντας σε συνδυασµό µε το αυτοκόλλητο τροχού p/n 

990D0-WHEEL-00R

990D0-17K08-PAD 17,58 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ακτύλιος στερέωσης για την τσάντα ρεζερβουάρ∆ακτύλιος στερέωσης για την τσάντα ρεζερβουάρ∆ακτύλιος στερέωσης για την τσάντα ρεζερβουάρ∆ακτύλιος στερέωσης για την τσάντα ρεζερβουάρ

Απαιτούµενο στοιχείο για την εγκατάσταση της τσάντας ρεζερβουάρ, µεγάλης (p/n 990D0-

04600-000) ή µικρής (p/n 990D0-04300-000).
Σηµείωση: δεν συνδυάζεται µε το αυτοκόλλητο προστασίας καπακιού καυσίµου (p/n 990D0-17K04-

CRB ή 990D0-17K04-BLK).

990D0-04105-000 26,86 €                 
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

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 €               

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 

Μικρή οπίσθια τσάντα                                                                                                                                        Μικρή οπίσθια τσάντα                                                                                                                                        Μικρή οπίσθια τσάντα                                                                                                                                        Μικρή οπίσθια τσάντα                                                                                                                                        

Πίσω τσάντα κατασκευασµένη από νάυλον υλικό µε ανακλαστική ράβδωση. 

Χωρητικότητας 5 lt µε επέκταση σε 9 lt. Περιλαµβάνει προστατευτικό αδιάβροχο και 

ιµάντες τοποθέτησης.                                                                                                                                                                                               

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

990D0-04197-000 94,86 €                 

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικούΣετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικούΣετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικούΣετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικού

Υψηλής ποιότητας χρωµιωµένα καλύµµατα σχεδιασµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής, µε το 

λογότυπο Suzuki (κόκκινο) στην κορυφή. Περιλαµβάνουν εσωτερικό δακτύλιο για την 

αποφυγή απώλειας αέρα. Σετ 2 καπακιών

990D0-19070-000 9,31 €                   

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικούΣετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικούΣετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικούΣετ καλύµµατος βαλβίδας ελαστικού

Υψηλής ποιότητας χρωµιωµένα καλύµµατα σχεδιασµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής, µε το 

λογότυπο Suzuki (ασηµί) στην κορυφή. Περιλαµβάνουν εσωτερικό δακτύλιο για την 

αποφυγή απώλειας αέρα. Σετ 2 καπακιών

990D0-19069-000 8,77 €                   

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μοντέλο Die-Cast Μοντέλο Die-Cast Μοντέλο Die-Cast Μοντέλο Die-Cast 

1/12 κλίµακας µοντέλο GSX-R1000.

Περιλαµβάνει εξαρτήµατα µε λεπτοµέρειες, όπως το σύστηµα ταχείας µετατόπισης 

ταχυτήτων, η δαγκάνα φρένων της Brembo και το πιρούνι της SHOWA, αναδεικνύοντας 

την αυθεντικοτητα. 

99000-79N12-R10 134,91 €               
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Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σταντ εργασιών                                                                                                                                                                             Σταντ εργασιών                                                                                                                                                                             Σταντ εργασιών                                                                                                                                                                             Σταντ εργασιών                                                                                                                                                                             

Μπλε 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 

Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                                                                Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                                                                Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                                                                Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                                                                

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

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                               Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                               Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                               Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                                                                                                                               

Κοµψά    roller αλουµινίου, σετ των 2 τµχ
990D0-04K17-000 21,03 €                 

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 €                   
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