Kawasaki Z1300 Club Norway - Organisasjonsnr 986782109 - En alenestående og spisset motorsykkelklubb!

Deler
Bidrag fra Helge
Sist oppdatert torsdag 10. oktober 2013

Har DU tips som kan legges ut her, kontakt KZCN via kontaktmenyen.

Nedenfor listes endel linker til enkelte butikker i Norge og utlandet som har deler til Z1300. Merk at enkelte deler er svært
vanskelig å oppdrive. Vil du ha brukte deler, kan du legge ut annonse på klubbens side så lenge du er medlem. Klubben kan
også tipse deg som trenger brukte deler ved spesielle behov.

- wwww.reproductiondecals.com (bl.a. dekaler+++)
- www.bikebandit.com (ser ut til å ha svært mange deler. Her bruker de partnumber og kawa-delebok som guide)
- www@samsmotor.se (enkelte brukte deler av og til)
- www.proservice.se (ventiler til Voyager - ikke originale og det er positivt!)
- www.krangnesmotor.no (skaffer det meste av brukte deler - mottar mye fra UK)
- Rønnings MC Verksted
- www.win-pmc.com/ (har noen alternative deler bl.a. brensekalibere - Litt vanskelig å forstå språket Japansk...)
- www.geocities.jp/ (én z1300eier i Japan har enkelte originale deler som ikke produseres lenger)
- www.bigccracing.com (nitro-innsprøyting til kr 7tusen, les mer her!)
- www.zpower.com.au/
- www.exclusive-imports.ch (turbo til kr 50tusen)
- www.z1enterprises.com
- www.partsnmore.com
- www.mcpartner.no
- www.ebay.com (søk etter kz1300, z1300 eller zn1300)
- www.japanmotor.no
- www.spinnin-wheel.com
- www.kawasakiz1300-der6zylinder.de (Wilfried lager/skaffer alt!)
- www.z1300.de
- www.klasmo-bikes.de
- www.kz1300.com/parts
- www.bikerevival.co.uk/ (bakdempere)
- www.americanclassix.com
- www.reproductiondecals.com/ (noen småsaker, let godt!)
http://www.z1300.no/velkommen
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- www.oldbikebarn.com/
- www.predatormotorsport.co.uk (eksosanlegg - uoriginale)
- www.predatorexhaust.co.uk (eksosanlegg - uoriginale)
- www.lm-spares.co.uk/ (eksosanlegg - uoriginale)
- www.pipemasters.net/ (eksosanlegg - uoriginale)
(reparerer, pusser opp, skaffer endel nye og brukte deler - Kontakt bertil-r@online.no, et av våre medlemmer)
Diverse

Tenningsanlegg: Dynatek har tidligere produsert Dyna2000 og Dyna3000 til Z1300. Sist gang ble sistnevnte solgt
hos www.win-pmc.com i Japan som bestilte 250 stk til Z1300 og 250 stk til CBX1000. Her er en link til delebildet, med
tekst på japansk. Prisen var kr 8000 eks mva, frakt og toll. Minimum Order Quantity var 200 stk for noen år siden hos
Dynatek.

Erstatningspotter: Her er noe alternative potter. Trykk her! De har forhandler i Sverige. Her er Jama sitt eksosanlegg
- trykk her!

Gasswire til DFI: Open og close gasswire er nå tilgjengelig hos MCG (z1300.de). Pris: 39.50 Euro for Open og 34.50
Euro for Close - ex VAT

Setetrekk: Kontakt Bertil Rønning (bertil-r@online.no) om setetrekk som tilsvarer det originale i form og mønster.

Coil-kit: Nytt coil-sett (som inkluderer tennpluggledninger) fås kjøpt nytt for 270dollar hos Bob Franzke,
CBX Performanse International. Kontakt ham på franzke@attglobal.net. Roar Hognestad og Helge Dervo har kjøpt dette,
betalt via PayPal. Trykk her for bilde av settet! NB! Se i menyen for tekniske tips om denne type coiler - det er viss risiko
ved dette dersom du ikke gjør det riktig....

Frontlykt: Tilsvarende frontlykt som de originale Z1300-lyktene finnes på GM Chevy Van-modellene frem til slutten av
80-tallet. Disse inkluderer ikke den krommede ringen rundt lykten som på noen Z1300-modeller sitter fast i selve lykten.
Pris: normalt rundt 500kr

Gratis delekatalog på nettet
KZCN har gjort tilgjengelig en delekatalog for medlemmene, denne kan lastes ned etter innlogging på klubbsiden.
De aller fleste delekatalogene for Kawasaki ligger også tilgjengelig på nettet og er gratis. Slik kan du få tak i katalogen for
z1300:
1. Gå inn på siden www.kawasaki.com
http://www.z1300.no/velkommen
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2. Velg "owner info"
3. Velger "parts diagram" osv.

http://www.z1300.no/velkommen
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