
Akcesoria



Oryginalne akcesoria Suzuki pozwolą każdemu kierowcy dostosować wygląd 
motocykla Hayabusa tak, aby jak najlepiej wyrażał jego osobisty charakter.Szyba turystyczna

Przezroczysta, z logo „Hayabusa”  
w alfabecie Kanji. Starannie zaprojektowana  
z zachowaniem harmonii motocykla  
i w nawiązaniu do jego unikalnej sylwetki.  
Profil aerodynamiczny podwyższony o 38 mm.

Oryginalne akcesoria Suzuki.
Większa radość z jazdy.

94600-10830-000

Osłona siedziska pasażera
Podkreśla indywidualny charakter i harmonię sylwetki.
Dostępna w kolorach: czarny / złoty (B5L), srebrny 
matowy / czerwony (B5M), biały / niebieski matowy (B5N).

45500-10800-xxx

Siedzisko kierowcy
Antypoślizgowe poszycie dla lepszej stabilności 
kierowcy i poprawy pewności prowadzenia. 
Podwójne czerwone szwy i logo „Hayabusa”.

45100-10L50-B5PTŁUMIK Slip-On 
Hayabusa by Akrapovič
Tytanowy zestaw tłumików z karbonową 
osłoną termiczną, uwydatniający niezwykły 
dźwięk silnika nowej Hayabusy. Około 4 kg  
lżejszy i podnoszący moc o 1,9 kW (przy 8400 rpm) 
w porównaniu do oryginalnego układu 
wydechowego. Produkt powstał we współpracy 
ze znanym producentem, firmą  Akrapovič.  
Logo Hayabusa i Akrapovič na korpusie tłumika. 
*UWAGA: Dostępny tylko na rynku UE.
Homologacja WE. Zdjęcie przedstawia akcesorium 
posiadające dopuszczenie do montażu na motocyklu. 
Dane techniczne oparte są na teście 
przeprowadzonym przez Akrapovič.

99190-10L00-000

Nakładki lusterek – carbon
Chronią lusterka wsteczne i dzięki efektowi struktury 
włókna węglowego poprawiają ich wygląd. Zestaw na 
prawą i lewą stronę. 

99134-10L00-000



Podgrzewane manetki
3 poziomy regulacji temperatury. Rozkład 
temperatur uwzględnia anatomiczne ułożenie 
dłoni na manetkach.

Korek wlewu oleju
Chromowany

57100-10810-000 09259-20014-000

Tankpad
Czarno-złoty, z logo „Hayabusa”  
w alfabecie Kanji.

Tankpad
Czarno-czerwony, z logo „Hayabusa”  
w alfabecie Kanji.

99180-10L00-GLD 99180-10L00-RED

Dźwignia hamulca
Aluminiowa, z logo „Hayabusa”. Możliwość 
wyboru jednego z 5 położeń dźwigni.

Dźwignia sprzęgła
Aluminiowa, z logo „Hayabusa”. Możliwość 
wyboru jednego z 4 położeń dźwigni.

99151-10L00-00099150-10L00-000

Folia ochronna zbiornika paliwa
Przezroczysta naklejka ochronna na zbiornik 
paliwa, chroniąca lakier przed zarysowaniami. 
Zestaw na prawą i lewą stronę.

99181-10L00-000 Zaczepy mocowania bagażu
Dodatkowe zaczepy pozwalające na wygodne  
i bezpieczne mocowanie dodatkowego bagażu.

46300-10810-000



Naklejki ozdobne obręczy koła
Złote, z logo „Hayabusa”.  
Zestaw na jedno koło.

Naklejki ozdobne obręczy koła
Czerwone, z logo „Hayabusa”.  
Zestaw na jedno koło.

Nakrętki zaworów opon
Chromowane, z logo „S”; 2 sztuki.

Korek wlewu oleju
Aluminiowy, ze złotym wykończeniem  
i logo „S”.

ŁADOWARKA OSRAM 904
Urządzenie do konserwacji i ładownia 
akumulatorów 12V.

Napinacz łańcucha
Aluminiowy, ze złotym wykończeniem i logo 
„Hayabusa”w alfabecie Kanji. Zestaw na prawą 
i lewą stronę.

Naklejki ozdobne obręczy koła
Czerwone, z logo „SUZUKI”. Indywidualizujące 
wygląd motocykla. Zestaw na jedno koło.

Naklejki ozdobne obręczy koła
Czerwone, z logo „SUZUKI”. Indywidualizujące 
wygląd motocykla. Zestaw na jedno koło.

Naklejki ozdobne obręczy koła
Indywidualizujące wygląd motocykla.
Naklejki na jedno koło, dostępne  
w następujących kodach kolorystycznych: 
niebieski (BLU), czerwony (RD1), biały (WHT).

990D0-WHL03-RD1 990D0-WHL02-RD1 990D0-WHEEL-XXX 99182-10L00-GLD

990D0-19069-000 990D0-17K36-000 Ślizgi ochronne osi przedniej
Nakładki ochronne na przednią oś z logo „S”. 
Ochrona przed uszkodzeniami przy upadku.

99115-10L00-000

SMP-PD-EX904

99117-10L00-000

99182-10L00-RED

Sakwa na zbiornik paliwa – duża 
Wytrzymała tkanina nylonowa z elementami 
odblaskowymi. Regulowana pojemność 
11 do 15 litrów; w zestawie pokrowiec 
przeciwdeszczowy oraz pas naramienny.  

Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 
130 km/h Wymagany montaż pierścienia -  
99148-00A00-000.

990D0-04600-000Sakwa na zbiornik paliwa – mała 
Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi 
lamówkami. Regulowana pojemność  
5 do 9 litrów; w zestawie pokrowiec 
przeciwdeszczowy oraz pas naramienny. 

Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 
130 km/h. Wymagany montaż pierścienia - 
99148-00A00-000.

990D0-04300-000

Pierścień mocowania sakwy
Niezbędny do mocowania na zbiorniku paliwa 
sakwy dużej (990D0-04600-000) lub małej 
(990D0-04300-000).

99148-00A00-000

Akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie do pojazdów Suzuki i podlegają takim 
samym wymogom jakościowym, jak pojazdy tej marki. Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne 
akcesoria poddane zostały odpowiednim testom i dopuszczone przez Suzuki. Wymagania, jakie 
muszą one spełniać, wyszczególnione są stosownych podręcznikach. Zainstalowanie akcesoriów 
innych producentów może mieć w pewnych warunkach negatywny wpływ na parametry pojazdu 
wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa 
jazdy. W celu zapoznania się z aktualnym cennikiem akcesoriów prosimy o kontakt z najbliższym 
Autoryzowanym Dealerem Suzuki. Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych 
akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem. Należy zawsze zakładać kask, okulary  
i odzież ochronną, aby korzystać z przyjemności jazdy w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią 
oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu 
cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedniej 
informacji, specyfikacji, kolorów, materiałów oraz innych elementów artykułów przedstawionych 
w katalogu. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej 
informacji. Artykuły mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia 
techniki, kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów 
przedstawionych artykułów Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki  
w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu były 
przygotowane na dzień jego publikacji. 

Data publikacji: kwiecień 2021.  Nr. kat: 99999-SMP2W-111H

SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa

Hasło „Suzuki – styl życia” jest sercem naszej marki:  
każdy samochód, motocykl i silnik zaburtowy Suzuki  

tworzony jest z myślą o uwalnianiu emocji i dostarczaniu 
użytkownikowi radości życia.


