
ACCESSORI VEICOLO PER CAMPIONATURA



SPIEGELS/ MIRRORS

Speciale gehomologeerde spiegels, gemaakt van 

bewerkt staal en afgewerkt met een anti-kras laag.

Special rear view mirrors homologated, 
made in machined steel with glossy anti-scratch finish.

Artikelnummer / article code ;B064245

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 349,00 



POMP DEKSELS / PUMP COVERS

Speciale rem- en koppelingpomp deksels

gemaakt van bewerkt staal, afgewerkt met een
anti-kras laag.

Special lids of brake and clutch pumps 
made in machined steel with glossy 
anti-scratch finish.

Artikelnummer / article code ;B064259

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 99,00 



HEVELS / LEVERS

Verstelbare rem- en koppelingshevel

met speciaal custom design 

van bewerkt aluminium met anti kras laag .

BRAKE AND CLUCTH LEVERS 
Brake and clutch adjustable levers custom designed 
made in machined aluminium with glossy anti-scratch finish.

Artikelnummer / article code ; B064255 & B064256

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 89,00



KENTEKENPLAAT HOUDER / 
PLATE SUPPORT

Elegante gehomolgeerde plaat gemaakt van
gepolijst roestvast staal.

Elegant homologated plate made of 
stainless steel with polished finish.

Artikelnummer / article code ; B064254

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 179,00



SWINGARM REVETTEN/ SWINGARM WASHERS

Speciale swingarm revetten gemaakt van 
bewerkt staal dat is gemaakt in de stijl van 
de motor.

Special swing arm washers made in 
machined steel that customize the style of 
the vehicle.

Artikelnummer / article code ; B064272

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 79,00



KLEPDEKSEL PROTECTIE  / CYLINDERS SIDE SHIELDS

Speciale klepdesksel protectie gemaakt van gepolijst                                                               
aluminium met spiegel-effect. Deze covers passen 
perfect bij de stijl en design van de motor. Roestvast 
stalen platen zijn in de kit inbegrepen 

Special cylinders side shields made from billet 
aluminum finished with a mirror polishing. They 
integrate perfectly with the bike style and design . 
Stainless steel plates, mirror polished are included in 
the kit.

Artikelnummer / article code ; B064247

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 299,00



ALLUMINIUM HANDVATTEN KIT / ALUMINUM GRIPS KIT  

Speciale handvatten gemaakt van bewerkt 

aluminium met rubber  voor extra grip en een 

gepolijste afwerking.

Special grips made in machined aluminium with 
a special rubber anti-slide inserts and a 
polished finishing the kit.

Artikelnummer / article code ; B064257

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 179,00



UITLAAT SIERSTUKKEN/ EXHAUST END CUPS

Speciale uitlaat sierstukken voor de standaard uitlaat 
voor het creëren van je eigen stijl. De buitenkant is 
gemaakt van gepolijst roestvast staal en de 
binnenkant van uit een stuk gemaakt gepolijst 
aluminium.

Special end caps to be applied to the standard 
exhaust to customize the style of the vehicle. The 
outer casing is made of mirror polished stainless steel 
while the Interior is made of billet aluminum with 
polished finish.

Artikelnummer / article code ; B064289

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 349,00 



LUXE FIBERGLAS TOPKOFFER /  LUXURY FIBERGLASS TOP BOX

Ruime Topkoffer (60 Ltr) gemaakt in fiberglas gespoten in de kleur van de motor.
Aan de bovenkant van de koffer vindt u chromen sloten. Aan de voorzijde van de koffer
een grote comfortabelek rugsteun voor de passagier, gemaakt in dezelfde kleur en 
materiaal als het zadel. Van binnen is het afgewerkt met speciaal synthetisch anti
statisch materiaal dat de binnenkant een zacht oppervlak geeft, ideaal voor het veroeren
van objecten die protectie nodig hebben. Het interieur is afgewerkt met fluweel, heeft een
spiegel, een bagagenet en een zuignap die het functioneel en 
onderscheidend maakt.

Capacious Top Case (60 LT) made in fiberglass painted to match vehicle color, 
in the upper cover you’ll find built-in opening handle and chromed locks. Provided 
with a large and comfortable pillow passenger backrests covered with the same 
material and color of the saddle. Inside it is finished with a special synthetic electrostatic velvet that makes the inner 
surface soft to the touch, useful for protecting objects carried. The interior is trimmed in velvet, it has: a mirror, a object-
safe net and piston, they make it functional, pleasing and distinctive.

Artikelnummer / article code ; CM228601

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 1.499, 00



LEDEREN ZIJTASSEN KIT / LEATHER SIDE CASES KIT

De zijkoffers, vormgegeven door het Moto Guzzi Stijl Centrum, 

Zijn gemaakt van echt leder. De zijkoffers zijn met de hand 
gemaakt en passen mooi bij de vorm van de motor.
Door gebruik van Italiaans kwaliteitsleer zorgt dit voor een
elegante look.

Side cases designed by Centro Stile Moto Guzzi are 
now available covered with genuine natural leather from 
skilled craftsmen. The product is hand made and it is in line 
with the bike shape offering a sophisticated customization 
thanks to the fine Italian leathers used.

Artikelnummer / article code ; B064239

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 1,499,00 



LEDEREN BUDDYSEAT / GENUINE LEATHER SADDLE

Voor wie streeft naar uiterste luxe, is er een lederen buddyseat
beschikbaar. Deze buddyseat completeert de luxe uitstraling van de                                                                 
motorfiets. De lederen buddyseat sluit wat stijl en kwaliteit aan bij de                                                         eit
de leren zijkoffers. Afgewerkt in twee kleuren in lijn met de                                                             
hoogwaardige afwerking van de motorfiets.

For those looking for a luxurious finish to marry high style offered 
by bike is available a saddle natural leather coated by skilled 
artisans. The leather bride the same style and quality offered by the side suitcases lined in genuine 
natural leather. Finished with two colures material in line with the bike top range trim.

Artikelnummer / article code ; B064237

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 269,00



BAGAGEREK / LUGGAGE RACK
Chromen bagagerek ontwikkeld door het Moto Guzzi Stijl 
Centrum. Maakt montage van de topkoffer mogelijk.

Designed in chrome tube by Centro Stile Moto Guzzi expands 
the cargo capacity of the bike allowing the mounting of 
the Top Cases accessories dedicated due to special fixing 
arrangements.

Artikelnummer / article code ; B063992

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 275,-



RIJDERS TREEPLANK KIT / DRIVER FOOTREST KIT

De treeplanken zijn gemaakt uit massief aluminium,                                                                               
hoogglans gepolijst. Wat ergonomie betreft gelijk aan                                                                        
de standaard treeplanken maar dan in een lichtgewicht                                                      
uitvoering.

Reclining rider footpegs made of billet 
aluminum mirror polished, they maintain the same 
driving ergonomics standard ones but offer a lightweight design and customized in 
keeping with the style of the bike.

Artikelnummer / article code ; B064249

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 289,00



PASSAGIERS TREEPLANK KIT / PASSENGER FOOTREST KIT

De passagiers treeplanken zijn gemaakt uit massief aluminium, hoogglans
geplijst.. Deze kit heeft hetzelfde design als de rijders treeplank kit 
en sluiten perfect aan bij de stijl van de motor. 
De kit kan horizontaal worden aangepast in vier verschillende posities. 
Hierdoor word het comfort van passagier gewaarborgd.

Reclining passenger pegs made from billet aluminum polished, 
they keep the same design of rider footpegs and integrate perfectly 
with the style of the bike. Can be adjusted horizontally in four 
positions through a sophisticated spring mechanism that 
facilitates their optimal positioning by ensuring the comfort 
of traveling.

Artikelnummer / article code ; B064248

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 699,00



TANK COVER KIT / TANK COVERS KIT

De zij tank covers zijn gemaakt van geborsteld aluminium passend in de 
stijl van de motor. Dit geeft de motor een ´custom´ uiterlijk.

The side tank covers, made of aluminum with brushed finish, 
customize the style of the bike, giving to the vehicle 
a true “custom-built” look.

Artikelnummer / article code ; B064244

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 365,00 



CHROMEN ZWART STUUR / BLACK CHROMED HANDLEBAR 

Voor een exclusieve uitstraling is er zwart chromen 
stuur. Dit stuur is ontwikkeld door onze 
testers voor de optimale rijderspositie en een optimale controle                                               
over de motor.

To allow an exclusive customization motorbike's handlebars 
are available with black chrome plating. This handlebar is developed by our testers to 
maintain optimal riding position to control your bike.

Artikelnummer / article code ; B064246

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 150,-



INJECTIE COVER KIT / INJECTION COVERS KIT

De injectie covers zijn gemaakt van geborsteld aluminium die                                                                 de 
standaard covers vervangen. Geeft de motor een duurzamere                                                                    
uitstraling. Dit aluminium materiaal vindt u terug op diverse                                                                
plaatsen van de motor.

The injection covers are made   of aluminum with a brushed 
finish and they replace the standard ones, giving to the vehicle 
a more rich and more refined look, and also they are consistent 
with the aluminum parts already in the vehicle.

Artikelnummer / article code ; B064253

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 50,-



LUCHT DEFLECTOREN / AIR DEFLECTORS

Lucht deflectoren welke gemonteerd worden aan de onderzijde  van het windscherm om 
bescherming en comfort voor de berijder te verhogen.

Air deflectors to apply to the lower area of the windshield to increase protection and 
comfort for the driver.

Artikelnummer / article code ; B064235

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 109,00



BESCHERMHOES / BIKE COVER
De Moto Guzzi California beschermhoes is gemaakt 
voor in de garage tegen stof. De beschermhoes is 
gemaakt van stretch materiaal met zwarte en grijze 
tinten; geheel in stijl van de motor. Er zijn twee versies 
beschikbaar: met óf zonder topkoffer. 

Customized cover made for internal use, assure 
protection from dust and can be used during the stops 
in the garage. It is made of stretch fabric with two-tone 
graphics in line with the style of the bike.
Available in two versions, with or without top case.

Artikelnummer / article code ; B064241 & B064242

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 105,00



SLIP-ON UITLAAT  « SOUND » / « SOUND » EXHAUST SLIP-ON

Voor degenen die het geluid van een echte custom motor willen 
ervaren.  Deze nieuwe slip-on uitlaat is vergelijkbaar qua 
uiterlijk met de standaard uitlaat maar met een speciaal 
aangebrachte afwerking en specifieke eindsierstukken.

For those who want to “hear” the noise of a motorbike 
«custom», 
these new exhaust slip-on has been done with a shape similar 
to exhaust of series but with a special dedicated finish and 
specific end cups.

Artikelnummer / article code ; B064240

Verkoopprijs incl. BTW / Retail price incl. VAT. ; € 1.089,00


