Stav 2013/02

NEWSENTO 50i

KYMCOSENTO 50

MZ0033

Nosič zavazadel, pochromovaný

€ 46,50

AGILITY 50 RS 4T/2T
AGILITY 50 RS Naked

MZ0510

Nosič pro Topcase, černý

MZ5091

€ 59,90

€ 59,00

DOWNTOWN 125i/300i(ABS)

Sklopný nosič zavazadel, pochromovaný
MZ5092

MZ0035

Nosič zavazadel, pochromovaný

Nosič pro topcase pro GIVI/KAPPA MonolockSystem
montáž topcase SHAD/SPEEDS je možná, ale
je nutné vyvrtat přídavné otvory

Nosič zaklapne automaticky směrem
nahoru

€ 44,50

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 112,90

Stav 2013/02

HIPSTER 125 4V

MX8990
MX8989

ZING II 125

Opěrka na Topcase MX8991
Topcase 26 l, stříbrno/černý

€ 21,00
€ 94,50

POZOR: Nosič pro Topcase není
již k dodání
MX8993

Postraní kufr 21 l, stříbrno/černý
(pár)

€ 159,00

POZOR: => není již k dodání
- Nosič pro Topcase
- Držák pro postraní kufr
MZ0505

YAGER GT
50/125/200i

MZ0506

Sada postranních brašen (2 ks) barva černá € 133,50
s výšivkou loga „ZING“neodnímatelná
Držák na postranní brašny (MZ0505), chrom, € 66,00
se změněnými upevnovacími body pro zadní
blikače

MYROAD 700i

MA5598

Nosič pro topcase

€ 47,50

MZ5111

Nosič pro topcase

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 65,00

Stav 2013/02

XCITING
250/250i/300iR
500/500i/500iR/500 EVO

FEVER ZX50, FEVER ZX II,
SCOUT, CURIO, K12
MS4712

Zadní nosič / ocelové trubky / stříbrný

€ 54,00

YAGER 50 / 125
MS9999

Nosič pro topcase

€ 55,00

SUPER 9
AC/LC/AC S/LC S
MX6998

Nosič pro topcase

€ 53,00

GRAND DINK
50(S) / 125(S) / 250
MA0999
MA0497

MZ5111

MA3990

Nosič pro topcase
na model GRAND DINK 50(S) 125(S) / 250
Držák s příslušenstvím k montáži nosiče pro
topcase MA0999 na model GRAND DINK 50 S

€ 65,00
Nosič pro topcase
=> k montáži našich topcase modelů, je nutné
vyvrtat přídavné otvory
Držák postranních zavazadel (sada), chrom,
€ 189,00
pro MX8992 a MX8993

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 56,00
€ 13,75

Stand 2010/03
Stav 2013/02

Agility
Agility
Agility
Agility
Agility

50 Basic
50/125
MMC 50/125
ONE 50/125
CARRY 50

DJ 50 S
AGILITY 50 RS
AGILITY 50 RS

MZ0122

€ 108,50
Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace na modely Agility 50/125,
Agility MMC 50/125, Agility ONE 50/125
(výška/šířka 520x700 mm)
Při montáži větrného ochranného štítu je z důvodu různých typů řídítek
možné, že bude zapotřebí odstranit aretační kolíček spínací jednotky
vlevo..
MZ0112

2-Takt
4-Takt

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 510 x 680 mm)

L I K E 5 0 2Takt + 4
LIKE 125/200i

€ 95,00

Takt

AGILITY CITY 50/125

MZ0150

MZ0151

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 490 x 715 mm)

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 465 x 660 mm)

€ 95,00

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 99,00

Stand 2010/03
Stav 2013/02

PEOPLE GT125i/GT300i

MZ5008

Větrný štítek včetně homologace
(výška/šířka 410 x 520 mm)

PEOPLE S250i/S300i

€ 95,00

PEOPLE
S 50/S 125/S 200i

MZ0120

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 490 x 670 mm)

€ 95,00

S U P E R 8 5 0 2T/4T/ 1 2 5

MZ0152

MZ0117

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 444 x 684 mm)

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 550 x 710 mm)

€ 89,50

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 95,00
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XCITING
250/250i/300iR/500/500i/500iR

MZ0118

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 580 x 6005 mm)

€ 94,50

GRAND DINK
50(S)/125(S)/ 250

MA0998

Větrný štítek „velký“ včetně homologace
na model GRAND DINK 50 / 125 / 250
(výška/šířka 560x690 mm)

€ 129,00

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.
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Stav 2013/02

PEOPLE 50

SUPER 9
AC/LC/AC S/LC S

MZ0100

MZ0107
MZ0108

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
Homologace bez držáků
(výška/šířka 550x720 mm)
Držák na MZ0100 upevnění šrouby ze
spoda / kolmo
Držák na MZ0100 upevnění šrouby ze
spoda / příčně

€ 55,00
MZ0113
€ 29,50

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace na model SUPER 9 AC S a
SUPER 9 LC S (na obrázku vpravo)
(výška/šířka 520x690 mm)

€ 89,00

€ 29,50

YAGER 50 / 125

PEOPLE 250

MZ0109

MZ0116

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace (výška/šířka 460 x 640 mm)

Větrný štítek včetně homologace
(výška/šířka 3200 x 480 mm)

€ 89,50

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 123,00

Stand 2010/03
Stav 2013/02

YUP 50

MZ0100

MZ0107
MZ0108

Větrný štítek s ochranou na ruce včetně
homologace bez držáků
(výška/šířka 550x720 mm)
Držák na MZ0100 upevnění šrouby ze
spoda / kolmo
Držák na MZ0100 upevnění šrouby ze
spoda / příčně

€ 55,00

€ 29,50
€ 29,50

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stand 2010/03
Stav 2013/02

DOWNTOWN 125i
DOWNTOWN 300i

+ ABS
+ ABS

MZ5065

MZ5057

Ochranný přední plech , carbon design

MZ5053
MZ5054

Přední kapotáž (prostřední), carbon design

Kapotáž pod řidítkami, carbon design

Koncový tlumič výfuku, carbon design
jen pro DOWNTOWN 300i + ABS
Tepelná ochrana výfuku, carbon design
jen pro DOWNTOWN 300i + ABS
Tepelná ochrana výfukového potrubí,
carbon design
jen pro DOWNTOWN 300i + ABS

€ 31,90
€ 76,90
€ 23,50

€ 44,50

MZ5060
MZ5061
MZ5064

€ 30,40

€ 78,90

MZ5051

MZ5062

Kapotáž (pod zadním světlem)
carbon design

Přední boční kapotáž, pravá, carbon design
Přední boční kapotáž, levá, carbon design

€ 47,40

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 32,80
€ 32,80

Stand 2010/03
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LIKE 502T+4T/125/200i

MZ5081

Padací ochranný rám z chromu

€ 195,95

AGILITY CARRY 50

MB3288

Taška na dokumenty

€ 52,90

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stand 2010/03
Stav 2013/02

Vysoce kvalitní a přesné
zpracování
Ideálně tvarovaný výfukový tlumič je
vyroben z ušlechtilé oceli. Optimálně
přizpůsobený tvar ocelových křivek Vám
zaručí rychlou a jednoduchou montáž při
použití u vozidel značky KYMCO.

Celková homologace
Výfukový systém je kompletně
homologovaný, to znamená, že kromě
kontroly intenzity zvuku bylo rovněž
provedeno měření emisí (dle zákoné
normy předepsané). Díky kontrole dle
e13 97/24/EC kapitola 9 + 5 lze tento
výfukový systém použít jako originální
náhradní díl, a to beze ztráty technického
průkazu.

Výkon a zvuk
Tento výfuk má příjemně sportovní zvuk.
Při použití mimo provoz na pozemních
komunikacích je možné namontovat
výfuk i bez katalyzátoru (seriově) a tímto
naplno využít výkonnostní potenciál.

Nerezový sportovní výfuk
SB3025

s homologací pro následující modely
(Homologace e13 97/24/EC kapitola 9 + 5)

€ 149,00

AGILITY 50/MMC/ONE/CITY
AGILITY 50 RS 4-Takt
AGILITY CARRY 50
DJ 50 S
SUPER 8 50 4-Takt
PEOPLE S 50
YAGER GT 50
VITALITY 50 4-Takt
OSTATN)
REX 50 QT
QINGQI 50QT
(QMB139-QMA139)

SB3034

Montážní sada pro vnitřní blatník
univerzál, nerez

€ 10,95

Nutné k montáži pro následující modely KYMCO::
AGILITY 50 /MMC/ONE
AGILITY 50 RS 4 Takt
AGILITY CARRY 50
DJ 50 S
VITALITY 50 4-Takt

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.
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SADA ZRCÁTEK
S LED BLINKRY

PNEU PILOT

Rezerva ve spreji!
Rychle, snadně a jednoduše.
První pomoc pro všechny běžné
typy pneumatik.

Obsah: 300 ml

MZ4204

Pneu Pilot

€ 9,95

Pohled ze předu

Pohled ze zadu
MZ0200

Sada zrcátek s LED blinkry
• Vhodná pro všechny skútry s 8 mm
šroubem (pravý závit)
• Seřizovatelná plocha zrcadla
• Supersvítivé, vysoce kvalitní LED
(E11 homologace )
LED blinkry se připojují přímo na originální
blikry vozidla

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 39,95

Stand 2010/03
Stav 2013/02

Indoor
Garáž pro jednostopá
vozidla

Outdoor
Garáž pro jednostopá
vozidla

MZ0205

malá, D198 x Š90 x V117

€ 27,95

př. pro modely AGILITY, SENTO 50

I

MZ0206

a í r ř zi vá í
V zi a v garáži

střední, D225 x Š90 x V117
velká, D244 x Š90 x V117

MZ0211
€ 36,95

velká, D244 x Š90 x V117
extra velká, D274 x Š108 x V104
př. pro vetší modely vozidel, pro modely vozidel s
Topcase, motorky

př. pro modely DOWNTOWN, XCITING,
PEOPLE S 300i

MZ0311

extra velká, D274 x Š108 x V104

€ 30,95

př. pro modely DOWNTOWN, XCITING, PEOPLE
S 300i

€ 34,95

př. pro modely LIKE, YAGER GT, SUPER 8,
PEOPLE S 50/125/200i

MZ0307

€ 28,95

př. pro modely LIKE, YAGER GT, SUPER 8,
PEOPLE S 50/125/200i

MZ0207
MZ0306

střední, D225 x Š90 x V117

€ 49,95

př. pro vetší modely vozidel, pro modely vozidel s
Topcase, motorky

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 45,50

Stand 2010/03
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Nabíječka baterií
1 2 /6 V

Nabíječka baterií
1 2 /6 V

BL530
Ideální pro auta/skútry/Quady

Ideální pro moto/skútry/Quady

BL150

Digitální kontrola stavu nabíjení pomocí vestavěného 12-bit
AD mikroprocesoru pro optimální dobíjení
4-stupňový dobíjecí cyklus s automatickým udržovacím
dobíjením
Vhodná pro 6 V + 12 V olověné a gelové baterie

Digitální kontrola stavu nabíjení pomocí vestavěného 12-bit
AD mikroprocesoru pro optimální dobíjení
4-stupňový dobíjecí cyklus s automatickým udržovacím
dobíjením
Vhodná pro 6 V + 12 V olověné a gelové baterie

od
5,3A RMS (3,5A DC) automatické nabíjení
Výměna bateriových kleští za O-svorky pomocí adaptéru
Jednoduchá obsluha pomocí Soft-tlačítek a přehledná LED
signalizace
Kompaktní Design s přípravou pro snadnou montáž
Ochrana proti jiskření, zkratu a přehřátí
Ochrana proti přepólování s LED-signalizací a akustickou
signalizací
Tepelná a napěťová ochrana
Vodotěsný obal IP65

od
1,5A RMS (1,0A DC) automatické nabíjení
Výměna bateriových kleští za O-svorky pomocí adaptéru
Jednoduchá obsluha pomocí Soft-tlačítek a přehledná LED
signalizace
Kompaktní Design s přípravou pro snadnou montáž
Ochrana proti jiskření, zkratu a přehřátí
Ochrana proti přepólování s LED-signalizací
Tepelná a napěťová ochrana
Vodotěsný obal IP65
SB7053

SB7054

Nabíječka baterií BL150

Nabíječka baterií BL150

€ 39,95

€ 49,95
Náhradní díly pro evtl. další vozidlo

Náhradní díly pro evtl. další vozidlo
SB7057

Sada kabelů s očkem, délka ca 75 cm

€ 2,95

SB7058

Sada kabelů se svorkou, délka ca 75 cm

€ 4,95

SB7057

Sada kabelů s očkem, délka ca 75 cm

€ 2,95

SB7058

Sada kabelů se svorkou, délka ca 75 cm

€ 4,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.
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Víčko ventilku

Udržovací nabíječka

(sada = 4 kusy)

EL300

Automatické přepnutí na modus vybíjení, když je baterie plně nabitá
pro zajištění správného pracovního cyklu baterie
Vhodná pro 12 V olověné a gelové baterie
od
Konstantní regulace automatického vybíjení
12V, 0,3A RMS (0,2A DC) .
Optická LED signalizace nabíjecího případně vybíjecího cyklu
Výměna bateriových kleští za O-svorky pomocí adaptéru
Ochrana proti přepólování, zkratu a podpětí
Vodotěsný obal IP65
SB7052

Udržovací nabíječka baterií EL300

z eloxovaného aluminia
s gumovým těsněním

€ 17,95

Náhradní díly pro evtl. další vozidlo
SB7055
SB7056

Sada kabelů s očkem, délka ca 75 cm
Sada kabelů se svorkou, délka ca 75 cm

MZ0208

víčko ventilku stříbrné
( sada = 4 kusy )

MZ0209

víčko ventilku modré
( sada = 4 kusy )

MZ0210

víčko ventilku červené
( sada = 4 kusy )

€ 2,95
€ 4,95

vhodné pro všechny typy
ventilků
optická lahůdka pro vaše kola

€ 4,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.
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Olejová šroubová
zátka 20x2.5 / 20x1.5

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- závit M20x2,5 nebo M20x1,5

závit M20x2,5
MZ4206
MZ4207
MZ4208
MZ4209

Olejová šroubová zátka, modrá
Olejová šroubová zátka, stříbrná
Olejová šroubová zátka, červená
Olejová šroubová zátka, oranžová

€ 8,95

závit M20x1,5
MZ4210
MZ4211
MZ4212
MZ4213

olejová šroubová zátka, modrá
olejová šroubová zátka, stříbrná
olejová šroubová zátka, červená
olejová šroubová zátka, oranžová

€ 8,95

Koncová závaží řidítek
SMALL (sada)

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 45 g
- montáž pomocí gumové příchytky 22 mm pro kovová /
hliníková řidítka
Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich váha v
souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti plynu
SB3009
SB3010
SB3011
SB3012

SB3017

Sada koncových závaží SMALL, stříbrná
Sada koncových závaží SMALL, modrá
Sada koncových závaží SMALL, červená
Sada koncových závaží SMALL, oranžová
Adapter na vozidla s vnitřním závitem M8 v
řidítkách (na různé modely KYMCO)
sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 13,95

€ 3,95
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Koncová závaží řidítek
BIG (sada)

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 90 g
- montáž pomocí gumové příchytky 22 mm pro kovová /
hliníková řidítka
Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich váha v
souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti plynu
SB3001
SB3002
SB3003
SB3004

SB3017

Sada koncových závaží BIG, stříbrná
Sada koncových závaží BIG, modrá
Sada koncových závaží BIG, červená
Sada koncových závaží BIG, oranžová
Adapter na vozidla s vnitřním závitem M8 v
řidítkách (na různé modely KYMCO)
sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

Koncová závaží řidítek
ATV (sada)

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 35 g
- pomocí adaptéru je použitelné pro mnoho čtyřkolek / ATV
Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich váha v
souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti plynu

€ 16,95

SB3013
SB3014
SB3015
SB3016

€ 3,95

SB3017

Sada koncových závaží ATV, stříbrná
Sada koncových závaží ATV, modrá
Sada koncových závaží ATV, červená
Sada koncových závaží ATV, oranžová
Adapter na vozidla s vnitřním závitem M8 v
řidítkách (na různé modely KYMCO)
sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 13,95

€ 3,95

Stand 2010/03
Stav 2013/02

Koncová závaží řidítek
CARBON (sada)

- vyrobeno technologií CNC
- velice pevný hliník
- střední díl z carbonu
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 65 g
- montáž pomocí gumové příchytky 22 mm pro kovová /
hliníková řidítka
Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich váha v
souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti plynu
SB3005
SB3006
SB3007

Sada koncových závaží CARBON, stříbrná
Sada koncových závaží CARBON, modrá
Sada koncových závaží CARBON, červená

SB3008

Sada koncových závaží CARBON, oranžová

SB3039

Sada koncových závaží CARBON, černá
Adapter na vozidla s vnitřním závitem M8 v
řidítkách (na různé modely KYMCO)
sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

SB3017

LED žárovky T 10
(Set = 2 kusy)

-

LED žárovky T 10
Set = 2 kusy
Jednoduchá montáž
Nízká spotřeba energie
Dlouhá životnost
K dodání v barvě bílá a modrá

Pozor: bez homologace
MZ0218
MZ0219

SPEEDS LED žárovky T10 skleněný sokl, bílá
SPEEDS LED žárovky T10 skleněný sokl,
modrá

€ 18,95

€ 3,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 5,95

Stand 2010/03
Stav 2013/02

LED Design-Blinkry
„FLASH“
(Set = 2 kusy)

Velmi opticky vydařené, vysoce kvalitní LED blinkry,
vysoká kvalita je patrná i na dotek
- Japonské LED - SMD-konstrukce s vysokou svítivostí
- ABS-kryt v ušlechtilém designu
- Top-světelný obraz a perfektní viditelnost díky
speciální čočce
- Flexibilní držák chránící blinkr proti vibracím
- Příkon 12V – 1 W
- Ochrana proti krátkodobému přepětí
- Upevnění M8
- S ECE R50 homologací jako přední a zadní blikače
MZ0217
MZ0220

LED Design-blinkry „Flash“ (Set = 2 kusy), ung

černé
LED Design-blinkry „Flash“ (Set = 2 kusy),

chrom

LED blinkry
(Set = 2 kusy)

MZ0216

15 vysoce kvalitních LED v barvě jantaru
(v každém blinkru)
Moderní tvar z ABS
Výkon: 12V – 0,5 W
Ochrana proti krátkodobému přepětí
Ochrana proti přepólování
Upevnění M8
S ECE R50 pro použítí jako přední a zadní blikače
LED blinkry (Set = 2 kusy), černé

€ 37,95
€ 39,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 24,95

Stand 2010/03
Stav 2013/02

Univerzální
přerušovač blikačů

Vyhřívané rukojeti
pro skútry, motorky a čtyřkolky

- napájecí napětí 12 V (Doporučení: minimální kapacita baterie 8
Ah)
- volba teploty vyhřívání pomocí voděodolné jednotky, kterou je
možné flexibilně namontovat dle potřeby
- 5 stupňů vyhřívání nastavitelných pomocí tlačítka Soft-Button,
díky kterému je snadné ovládat systém i v rukavicích
- velmi kvalitní topný systém, který zajišťuje rychlý a rovnoměrný
účinek
- díky demontovatelným koncovkám rukojetí je možné rukojeti
montovat na řídítka se závažím i bez něj
- speciální Soft-Grip materiál pro komfort a dlouhou životnost

-

Jednoduchá instalace, u většiny vozidel KYMCO
Pflug-and-Play
-

možnost použití pro všechna vozidla KYMCO,
určeno pro veškeré kombinace blikačů (LED/žárovky)
jednoduché připojení na originální konektor
napájení12 V
max. příkon 15 A
splňuje mezinárodní standard kvality QS9000
cenově výhodná náhrada za evtl.nefunkční relátko
blikače
MZ0221

Univerzální přerušovač blikačů

Vyhřívané rukojeti ,
SB3026

pro skútry, motorky
délka 120 mm, Ø 22/24 mm

€ 54,95

Vyhřívané rukojeti
SB3027

ATV/QUAD
délka 130 mm, Ø 22/22 mm

€ 54,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 17,95

Stand 2010/03
Stav 2013/02

SB3020

speeds Topcase univerzální s adaptérem, černý,
odnímatelný 26 l
Kapacita na jednu integrální helmu
odnímatelný Click-Systém
Patentovaný 1-zámkový-systém
Včetně univerzálního adaptéru a montážní sady
Objem:
26 Litrů
Rozměry: ca. 400 x 405 x 282 mm (Š/H/V)

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 59,95

Stav 2013/02

SH48 Topcase, odnímatelný – univerzál

verze tmavě šedý kryt – univerzál
verze titanový kryt - univerzál
Opticky velmi zdařilý a výborně vybavený prvotřídní Topcase s dostatečnou kapacitou pro dvě integrální helmy. Díky patentovanému
systému 1-ho zámku je možné Topcase jednoduše zamknout a v případě potřeby jednoduše a rychle bez nářadí demontovat. Díky
sklopné rukojeti je možné Topcase pohodlně přenášet.
Sériově je Topcase vybaven lakovaným krytem. Na přání je možné Topcase vybavit zádovou opěrkou a případně krytem jiné barvy,
nebo krytem s náhražkou carbonu.
Topcase je standardně dodáván včetně adaptéru a montážní sady, která zajišťuje optimální montáž pro všechny skútry a motocykly.
Provedení: černá nelakovaná
- Objem: 48 litrů
- Topcase s 1-zámkovým systémem
- Včetně adaptéru
- Velikost: ca. 610 x 460 x 310

MZ0058
MZ0059

MZ0066

Topcase SH48 tmavě šedý kryt – univerzál
Topcase SH48 titanový kryt – univerzál

Zádová opěrka SH48 (2-dílná)

€ 39,95

€ 219,-€ 219,--

MZ0060
MZ0061
MZ0062

Výměnný kryt, tmavě šedý, univerzál
Výměnný kryt, carbon style, univerzál
Výměnný kryt titan style, univerzál

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 55,95
€ 55,95
€ 55,95

Stav 2013/02

SH33 Topcase černý, odnímatelný – univerzál
variabilní příslušenství

lakovaný kryt

zádová opěrka
Atraktivní robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro jednu Integrální helmu. Díky
patentovanému systému zamykání (1-zámkový systém) je možné Topcase SHAD SH 33
jednoduše uzamknout a v případě potřeby rychle a bez nářadí demontovat. Topcase je
standardně dodáván s adaptérem a sadou montážního materiálu, což zajišťuje otimální
jednoduchou montáž na téměř všechny typy skútrů a motocyklů.

MZ0040 Barva: černá, nelakovaná

€ 74,90

- Kapacita: 33 litrů
- Velikost ca. 430 x 420 x 310 mm
- Top-Case s 1-zámkovým-systémem
- Včetně adaptéru

MZ0063 Zádová opěrka SH33 ( pasuje i na SHAD SH29)

€ 24,95

MZ0055 Lakovaný kryt barva stříbrná – univerzál

€ 39,95

MZ0056 Lakovaný kryt barva titanová – univerzál

€ 39,95

MZ0057 Lakovaný kryt barva černá-met. – univerzál

€ 39,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stav 2013/02

SH45 Topcase černý, odnímatelný – univerzál
variabilní
příslušenství

lakovaný kryt

zádová opěrka
MZ0041

Atraktivní robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro 2 Integrální helmy. Díky
patentovanému systému zamykání (1-zámkový systém) je možné Topcase SHAD SH 45
jednoduše uzamknout a v případě potřeby rychle a bez nářadí demontovat.

€ 133,50

Topcase je standardně dodáván s adaptérem a sadou montážního materiálu, což zajišťuje
otimální jednoduchou montáž na téměř všechny typy skútrů a motocyklů.
Barva: černá
- Kapacita: 45 litrů
- Velikost ca. 564 x 410 x 314 mm
- Topcase s 1-zámkovým-systémem
- včetně adaptéru

MZ0064 Zádová opěrka SH45 (pasuje i na SHAD SH37|SH40|SH49)

€ 29,95

MZ0052 Lakovaný kryt barva stříbrná – univerzál

€ 46,95

MZ0053 Lakovaný kryt barva titanová – univerzál

€ 46,95

MZ0054 Lakovaný kryt barva cěrná-met. – univerzál

€ 46,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stav 2013/02

SH37 Topcase černý, odnímatelný – univerzál
Variabilní příslušenství

lakovaný kryt

Zádová opěrka
MZ0511 Atraktivní robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro dvě integrální helmy. Díky
patentovanému systému zamykání (1-zámkový systém) je možné Topcase SHAD
SH 37 jednoduše uzamknout a v případě potřeby rychle a bez nářadí demontovat.

€ 94,90

Topcase je standardně dodáván s adaptérem a sadou montážního materiálu, což
zajišťuje otimální jednoduchou montáž na téměř všechny typy skútrů a motocyklů.

Barva: černá, nelakovaná
- Kapacita: 37 litrů
- Topcase s 1-zámkovým systémem
- Včetně adaptéru
- Velikost: ca. 490 x 400 x 310 mm

MZ0064 Zádová opěrka SH45 (pasuje i na SHAD SH40|SH49)

€ 29,95

MZ0512 Lakovaný kryt, barva stříbrná – univerzál

€ 44,90

MZ0513 Lakovaný kryt, barva červená – univerzál

€ 44,90

MZ0514 Lakovaný kryt, barva titanová – univerzál

€ 44,90

MZ0515 Lakovaný kryt, barva černá-met. – univerzál

€ 44,90

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stav 2013/02

SH46 Topcase černý, odnímatelný – univerzál

variabilní příslušenství

zádová opěrka
MZ0042

Opticky velmi zdařilý a robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro dvě integrální
helmy. Díky patentovanému systému 1-ho zámku je možné Topcase SHAD SH 46
jednoduše zamknout a v případě potřeby jednoduše a rychle bez nářadí demontovat.

€ 169,--

Topcase je standardně dodáván včetně adaptéru a montážní sady, která zajišťuje
optimální montáž pro všechny skútry a motocykly.
Barva: černá
- Objem: 46 Liter
- Topcase s 1-zámkovým-systémem
- Včetně adaptéru
- Rozměry: ca. 580 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

MZ0065 Zádová opěrka SH46

€ 32,95

SH46 Topcase – v lakovaném provedení

Topcase SH46 stříbrný
Vrchní část víka lakovaná, stříbrná-univerzální
Topcase SH46 titanová metalíza
MZ0045
Vrchní část víka lakovaná, titanová-univerzální
MZ0044

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 189,-€ 189,--

Stav 2013/02

Topcase černý, odnímatelný – univerzál

variabilní příslušenství

zádová opěrka

MZ0021 Topcase univerzální s adaptérem, černý, odnímatelný 28 l

€ 79,00

MX8989 Topcase univerzální s adaptérem, stříbrno-černý, odnímatelný 26 l

€ 95,00

MZ0022 Zádová opěrka pro Topcase MZ0021 + MX8989 (je nutno provrtat)

€ 29,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stav 2013/02

Topcase stříbrný / černý odnímatelný– univerzál

variabilní příslušenství

zádová opěrka

MZ0026 Topcase univerzální s adaptérem, černý, odnímatelný 45 l

€ 133,50

MZ0027 Topcase univerzální s adaptérem, stříbrno - černý, odnímatelný 45 l

€ 173,50

MZ0025 Zádová opěrka pro Topcase MZ0026 + MZ0027 (je nutno provrtat)

€ 29,95

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stav 2013/02

Postranní kufry
pro držáky GIVI/KAPPA

MX8992
MX8993

Sada postranních zamykatelných kufrů,barva černá 21 l
Sada postranních zamykatelných kufrů, barva černá / stříbrná 21 l

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 129,00
€ 159,00

Stav 2013/02

Vysoce kvalitní Softshel bunda od renomovaného německého výrobce
-

MZ1671

Velikost „M“

MZ1672
MZ1673
MZ1674

Velikost „L“
Velikost „XL“
Velikost „XXL“

pánský střih
praktický vysoký límec se zipem chránící bradu
spodní lem se dstahovací gumou
zip s podšívkpou
dvě kapsy se zipem

€ 119,00

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

Stav 2013/02

Triko s logem KYMCO
černé

,
Značkové triko výrobce HANES, Serie
2
velmi vysoká gramažová kvalita s 215 g/m , 100 % bavlna
Černá barva s kvalitním potiskem v bílé barvě:
-

malé logo KYMCO na prsou
velké logo KYMCO na prsou

MZ1620

KYMCO Triko, černé, velikost S

MZ1621

KYMCO Triko, černé, velikost M

MZ1622

KYMCO Triko, černé, velikost L

MZ1623

KYMCO Triko, černé, velikost XL

MZ1624

KYMCO Triko, černé, velikost XXL

Ceny jsou doporučené pro koncového zákazníka a jsou včetně DPH a neobsahují poplatek za montáž. Změny vyhrazeny.
Rabaty dle rabatových skupin
a
obchodních podmínek.
Tímto ceníkem pozbývají všechny ostatní svoji platnost.

€ 14,95

