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Το πρακτικό στυλ της V9 Bobber διαθέτει και τα ανάλογα 

αξεσουάρ. Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι η σέλα του 

οδηγού (με την επιλογή τοποθέτησης σέλας συνοδηγού, αν 

χρειάζεται), που κάνουν τις γραμμές του πίσω τμήματος να 

φαίνονται ακόμη πιο ανάλαφρες. Η Moto Guzzi σχεδίασε ένα 

εγκεκριμένο σπορ σύστημα εξάτμισης για την V9 Bobber με 

την απόλυτη μαύρη εμφάνιση και τον βαθύ ήχο. Πολλές 

λεπτομέρειες από billet αλουμίνιο προσθέτουν γοητεία και την 

καθιστούν μοναδική, αλλά υπάρχουν και πρακτικά αξεσουάρ, 

κατάλληλα και για την πόλη, όπως το παρμπρίζ και η σχάρα 

αποσκευών, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με τη σχεδίαση της 

V9 Bobber. 

Παρμπρίζ: ειδικά σχεδιασμένο να ταιριάζει στη γραμμή της V9 

Bobber, αυξάνει την άνεση του ταξιδιού χάρη στην καλύτερη 

αντιανεμική προστασία. Εγκεκριμένο από την TUV. 

Κάλυμμα οργάνων φαναριού: Μαύρο διακοσμητικό καπάκι 

οργάνων/φαναριού από αλουμίνιο κομμένο με laser, 

βελτιώνει την αεροδυναμική και χαρίζει επιθετικό στυλ. Με 

λογότυπο Moto Guzzi. 

Τάπα ρεζερβουάρ με κλειδαριά: από billet αλουμίνιο βελτιώνει 

το σχέδιο του κομψού ρεζερβουάρ της, εξασφαλίζοντας και 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Μανέτα φρένου: από billet αλουμίνιο, ρυθμιζόμενη 

εμπλουτίζει αισθητικά την περιοχή του τιμονιού και ενισχύει την 

ασφάλεια.  

Μανέτα συμπλέκτη: από billet αλουμίνιο, ρυθμιζόμενη 

εμπλουτίζει αισθητικά την περιοχή του τιμονιού και ενισχύει την 

ασφάλεια.  

Κάλυμμα τρόμπας φρένου: από billet αλουμίνιο, μπορεί να 

τοποθετηθεί εύκολα χωρίς άνοιγμα της τρόμπας. 

Αλουμινένιες χειρολαβές: από billet αλουμίνιο, επιτρέπουν 

ασφαλή και άνετη λαβή. 

Καθρέπτες χειρολαβής: σε κομψή γραμμή, από billet 

αλουμίνιο εξασφαλίζουν μεγάλο εύρος ρύθμισης. 

Τάπες βάσης καθρεπτών: Από billet αλουμίνιο εμπλουτίζουν 

αισθητικά την περιοχή του τιμονιού χάρη στον κομψό 

σχεδιασμό τους καλύπτοντας τις βάσεις των καθρεπτών του 



στάνταρντ εξοπλισμού  

Διακοσμητικές ροδέλες πιρουνιού: Από billet αλουμίνιο 

εμπλουτίζουν αισθητικά το όχημα χάρη στον κομψό 

σχεδιασμό τους. 

Διακοσμητικά καλύμματα βίδας σασί: από billet αλουμίνιο, 

χαρίζουν στη μηχανή επιπλέον κομψότητα και κύρος. 

Διακοσμητικό κάλυμμα κόρνας & καθρέπτη κινητήρα: από 

billet αλουμίνιο με σατέν φινίρισμα. Αναδεικνύει την κομψή και 

στενή γραμμή της μηχανής. 

Προστατευτικά κεφαλών κυλίνδρων: από billet αλουμίνιο, 

προστατεύουν το πάνω μέρος του κινητήρα. 

Διακοσμητικό κάλυμμα σταυρού πιρουνιού: Κομμένο με laser 

με ειδική καλαίσθητη αυλάκωση, σε επιβλητικό μαύρο χρώμα 

και με το λογότυπο της Moto Guzzi σε λευκό  

Βάση μπροστινού φτερού: από billet αλουμίνιο. Υψηλής 

ποιότητας, σταθερό με πολύ κομψό σχέδιο. 

Εξάτμιση: Εξάτμιση για τη V9 Bobber, βαμμένη σε μαύρη ματ 

απόχρωση, σας επιτρέπει να ενισχύσετε τον χαρακτηριστικό 

ήχο του δικύλινδρου κινητήρα από το Mandello. Το τελικό της 

εξάτμισης έχει φινίρισμα από αλουμίνιο και λοξό σχήμα. 

Καλύμματα εξάτμισης: σχεδιασμένα να αγκαλιάζουν την 

εξάτμιση ενισχύοντας το δυναμικό στυλ της. 

Διακοσμητικό κάλυμμα τρόμπας πίσω φρένων: κομψό και 

ραφιναρισμένο από billet αλουμίνιο. 

Προστατευτικό κάλυμμα τρόμπας πίσω φρένων: από 

αλουμίνιο με μαύρο φινίρισμα, περικλείει και προστατεύει την 

τρόμπα πίσω φρένου με κομψότητα και στυλ. 

Μαρσπιέ φρένου: άλλο ένα στοιχείο από πολυτελές billet 

αλουμίνιο. 

Διακοσμητικά καπάκια αμορτισέρ: από billet αλουμίνιο, 

κάνουν το πίσω τμήμα της V9 Bobber ακόμη πιο πολυτελές. 

Σέλα οδηγού comfort: δίνει στη μηχανή μια πιο σπορ και 

βελτιωμένη εμφάνιση, βελτιστοποιώντας την άνεση του 

οδηγού χάρη στην ειδική ενίσχυση. 

Σέλα συνοδηγού comfort: βελτιστοποιεί την άνεση χάρη στην 

ειδική ενίσχυση. 

Μαύρη σχάρα αποσκευών: ιδανική για μικρές αποσκευές ή 

την ειδική πίσω βαλίτσα. 

Τσάντα πίσω: αποτελείται από τον κομψό συνδυασμό 



δέρματος και τεχνικού υφάσματος και προσαρτάται στην 

ειδική σχάρα της V9 Bobber. 

Σετ δερμάτινων βαλιτσών: εξοπλισμένες με σύστημα 

γρήγορης απελευθέρωσης και αντικλεπτικό σύστημα. Από 

δέρμα κορυφαίας ποιότητας με έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια 

και φινίρισμα που φανερώνει τη χειροποίητη ποιότητα του 

ιταλικού δέρματος.  

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό: προηγμένη μονάδα ελέγχου, 

διακριτική, εύκολη στην εγκατάσταση με τηλεχειριστήριο. 

Διαθέτει σύστημα αυτοτροφοδοσίας και καταναλώνει 

ελάχιστη ενέργεια.  

MG-MP: η συσκευή που σας επιτρέπει να συνδέσετε το 

smartphone σας με τη μηχανή, μετατρέποντάς τη σε 

πραγματική πλατφόρμα πολυμέσων. 
 


