STREET & TOURING

KIEGÉSZÍTŐK KATALÓGUSA 2022

TEGYE HONDÁJÁT
IGAZÁN EGYEDIVÉ

Hogyan is tehetné Hondáját egyedibbé, mint a Honda
Eredeti tartozékaival? Mindenre van megoldásunk,
legyen az plusz tárolási kapacitás, nagyobb kényelem,
strapabíró védelem, nagyobb teljesítmény vagy pusztán
egy még megnyerőbb külsejű motorkerékpár. Ugyanazzal a
gondos részletességgel készültek, mint Hondája: a Honda Eredeti
kiegészítőkre, melyek tökéletesen illeszkednek járművéhez és emelik
értékét, 2 év garancia érvényes. Kérdezze Honda márkakereskedőjét!
Ő tudja, hogyan teheti Honda motorkerékpárját egészen egyedivé.
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KIEGÉSZÍTŐK
CB1000R

TUDTA?

A motorkerékpár, ami mindent megváltoztatott

H

A Gyorsasági motoros világbajnokságon, azaz a MotoGP-n zsinórban elért 5. bajnoki
cím után a Honda úgy döntött, hogy a háttérbe vonul és minden figyelmét az elsődleges célra összpontosítja: a versenyzés során megszerzett technológiát átültetni
a nagyteljesítményű, kereskedelmi forgalomban kapható gépek fejlesztésébe.
Miután először egy 450 köbcentis motorral próbálkoztak, 1969 januárjában a
Honda kijött a CB750 Four-ral. A kezdeti, 1500 darab/éves gyártási szám hamarosan havi mennyiséggé vált, ami aztán 3000 db/hónapra ugrott. A teljesítmény, megbízhatóság, és könnyű kezelhetőség határait feszegetve a Honda
megalkotta a superbike-ok új kategóriáját. A CB1000R a Honda mérnökeit
évtizedek óta vezérlő szellemiség
modern kifejezése.
A Dream CB750 FOUR, amely
1969. júliusára piacvezetővé vált
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GYORSVÁLTÓ*
08U70-MKJ-D00

A váltás intenzitását felmérve a gyorsváltó lehetővé
teszi a vezetőnek, hogy anélkül váltson sebességet, hogy működtetnie kellene a kuplungkart
vagy zárnia kellene a gázt.
A rendszer segíti a fel- és visszaváltást, ezzel is
fokozva a motorozás élményét.
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SZÉLTERELŐ*

MARKOLATVÉG SZETT

ELSŐ SÁRVÉDŐBORÍTÁS*

08R71-MKJ-E50

08F71-MKJ-E50

08F79-MKJ-D00

Csúcsminőségű alumínium borítással felszerelt műszeregységidom a CB1000R ikonikus megjelenésének
kihangsúlyozására.

Tegye sportosabbá CB1000R-jét ezzel a markolatvég
szettel, amely ráadásul óvja is a markolatokat egy esetleges esés során.

Magas minőségű alumínium borítóelem, mellyel kiegészíthető a CB1000R első sárvédője.

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

ÜLÉSIDOM*

HŰTŐRÁCS

KERÉKMATRICA SZETT

08F70-MKJ-E50ZA vagy ZB / 08F80-MKJ-D00ZA

08F75-MKJ-E50

08F74-MKJ-D00ZA

A motorkerékpár színéhez illő színű ülésidom csúcsminőségű alumínium borítással.
Az utasülés helyett szerelendő fel.
3 színben kapható:
• Mat Ballistic Black (E50ZA)
• Mat Beta Silver Metallic (E50ZB)
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)

Ez a hűtőrács, amely még masszívabbá teszi a CB1000R
megjelenését, rozsdamentes acélból készült. Eredeti
hálós mintája a hűtőkapacitást és a hűtő kőfelverődésekkel szembeni védelmét kombinálja.

Tegye egyedivé motorkerékpárja kerekeit ezzel az egyszerűen felragasztható matrica szettel. 3 részből álló matrica szett, amely könnyen felragasztható és tökéletesen
illeszkedik mindkét keréktárcsára.

*Kiegészítők, melyek a CB1000R Black Edition változatra már fel vannak szerelve.
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MARKOLATFŰTÉS SZETT

VEZETŐÜLÉS (ALCANTARA)

UTASÜLÉS (ALCANTARA)

08T70-MKJ-E50

08F76-MKJ-E50

08F77-MKJ-E50

Vékony és teljesen integrált a másik vezérlőkapcsolóba.
Ez a markolatfűtés a bal kormányszáron található 5 állású
kapcsolóval vezérelhető.

Ez a vezetőülés, mely luxusminőségű Alcantara anyagból
készült, a kényelem és a stabil ülés kivételesen magas
színvonalát nyújtja.

Tökéletes párja az Alcantara vezetőülésnek ez az opcionálisan kapható utasülés, mely ugyanazt a kényelmet és
stabilitást nyújtja.

KÉNYELEM

POGGYÁSZ

HÁTSÓÜLÉS-TÁSKA SZETT

TANKTÁSKA SZETT

CSOMAGTARTÓ SZETT

08ESY-MKJ-STB18

08ESY-MKJ-TKB18

08ESY-MKJ-LB21

Egyszerű és funkcionális hátsóülés-táska, melyet kifejezetten a hátsó ülés elkeskenyedő formájához terveztek.
A szettben található rögzítőszettel könnyen felszerelhető
és stabil a rögzítése.
• 15 literes tárolókapacitás, mely 22 literre növelhető
• Eső elleni védőhuzat
• Méretei mm-ben (Sz x H x M): 355 x 365 x 243

Egyszerű és funkcionális táska, mely a CB1000R tankján
rögzíthető. A tetején egy átlátszó zseb található, mely
ideális az okostelefonok tárolására. A szettben található
rögzítőszettel stabilan rögzített táska nem zavarja a gép
kezelését:
• 3 literes tárolókapacitás
• Eső elleni védőhuzat
• Méretei mm-ben (Sz x H x M): 178 x 285 x 130

Ezzel a szettel az utasülés lecserélhető a csomagtartóra,
amelyen a gyorskötözővel rögzítheti poggyászát.
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VÉDELEM

KUPLUNGFEDÉL

NSC STÍLUSÚ TANKVÉDŐ

BELTÉRI MOTORKERÉKPÁR TAKARÓ

08Z71-MKJ-E50

08P71-MKN-D50

08P70-MKJ-D00

Óvja és egyúttal tegye még szebbé CB1000R-jét ezzel a
gyönyörű kuplungfedéllel.

Kifejezetten a Neo Sport Caféhoz tervezett új dizájn.
Segítségével megóvhatja a tank fényezését a karcolásoktól és a kidörzsölődéstől.

Kifejezetten a CB1000R-hez tervezett fekete és szürke
beltéri motorkerékpár takaró. Nagy kopásállóságú poliészter anyagból készült, használatával elkerülhetők a
motorkerékpár apróbb sérülései és porosodása tárolás
közben.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
SPORT 1
CSOMAG
Standard Edition

DESIGN CSOMAG
Black Edition
TARTALOM

08HME-MKJ-DESF

Gyorsváltó

Szabvány

Szélterelő

Szabvány

Hátsó ülésidom

Szabvány

A cikkszámokat lásd alább

•
•

•
•
•

SPORT 2
CSOMAG

JOURNEY
CSOMAG
Összes változat

PLUS
CSOMAG

08HME-MKJ-SP

08HME-MKJ-JP

08HME-MKJ-PP

•
•

Markolatfűtés szett
Első sárvédőborítás
Markolatvégek
Hűtőrács

•
•
•

•
•
•
•
•

Kuplungfedél
CB dizájn tankvédő
Vezetőülés (Alcantara)
Utasülés (Alcantara)

•
•

•
•
•
•

Tanktáska szett
Hátsóülés-táska szett

•

Csomagtartó

•

Gyorskötöző

•

SZÍNEK
Mat Ballistic Black Metallic

08HME-MKJ-DESZF

08HME-MKJ-FZA

Mat Beta Silver Metallic

08HME-MKJ-DESZG

08HME-MKJ-FZB

Candy Chromosphere Red

08HME-MKJ-DESZH

08HME-MKJ-FZC
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19-es modellévben készült fotók

KIEGÉSZÍTŐK
CB650R
FRISSÍTETT

TUDTA?

Honnan ezek a gyönyöru" idomok?

H

A CB650R egyik legegyedibb jellemzője a mélyre húzott, 4-ből 1 csőbe vezetett kipufogó rendszer. Ez a gyönyörű dizájn tisztelgés egy másik ikonikus Honda, a CB400F,
ismertebb nevén a CB 400 Four előtt. A CB 400 Four, melyet 1975 és 1977 között
gyártottak, café racer megjelenésének köszönhetően nagy szenzációt keltett.
Mivel teljesítménye 8500 1/min fordulatszámon mindössze 28 kW volt,
nyomatéka pedig 7500 1/min-nél
33 N⋅m, nem mondhatni, hogy soros, négyhengeres motorját a versenypályák ördögének szánták.
Mégis, a 70-es évek végén néhány 492 cm3-re felturbózott
változat már 13500-as fordulatszámra és nagyjából
45 kW teljesítményre is
képes volt.
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SZÉLTERELŐ
08R70-MKN-D50

Csúcsminőségű, alumínium borítással felszerelt műszeregységidom a CB650R ikonikus megjelenésének kihangsúlyozására. A távtartók külön kaphatók (cikksz.:
08R74-MKN-D50).

ALSÓ IDOM
08F71-MKN-D50ZA

Alsó idom szett, mellyel még
menőbbé teheti a motorkerékpár
megjelenését. Tartalmazza az
összes alkatrészt, amelyeket
közvetlenül a vázra kell felszerelni. Mat Gun Powder
Black Metallic színben
kapható.
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19-es modellévben készült fotók

ELSŐ SÁRVÉDŐBORÍTÁS
08F73-MKN-D50

Egy pár csúcsminőségű, alumínium panel, mely illeszkedik az első sárvédőhöz, és motorkerékpárjának utánozhatatlan Neo Sport Café megjelenést biztosít.

MOTORVÉDŐKERET
BURKOLATELEMEK

OLDALBORÍTÁSOK

08F74-MKN-D50

Csúcsminőségű alumíniumból készült jobb és bal oldali
borítás, amely a motorkerékpár oldalát takarja.

Egy pár, kiváló minőségű alumíniumból készült motorvédőkeret burkolatelem gyönyörűen gravírozott CB650R
logóval.

08F75-MKN-D50

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

HÁTSÓ ÜLÉSIDOM

08F72-MKN-D50ZB

Ez az ülésidom egy háttámlával is rendelkezik, hogy
nagyobb kényelmet nyújtson. Mat Gun Powder Black
Metallic színben elérhető, ezáltal bármely, a CB650R-hez
2021-ben kapható színhez illik. A még kifejezőbb Neo
Sport Cafe megjelenés érdekében kiegészíthető egy alumínium díszítőelemmel (külön kapható).

HÁTSÓ ÜLÉSIDOM DÍSZÍTŐELEM
08F76-MKN-D50

Alumínium betét, mellyel még különlegesebbé teheti a
hátsó ülésidom megjelenését.

KERÉKMATRICA SZETT

GYORSVÁLTÓ SZETT

08F84-MFJ-810A, 20A, 30A, 40A vagy 50A

08U72-MKN-D50

3 részből álló, köralakú matrica szett. Könnyű felragasztani és tökéletesen illeszkedik két 17 colos keréktárcsára. A
szett tartalmazza a Honda Racing matricákat is.
5 színben kapható:
• Pearl Sunbeam White (10A)
• Italian Red (20A)
• Candy Tahitian Blue (30A)
• Dragon Green Metallic (40A)
• Digital Silver Metallic (50A)

A váltás intenzitását felmérve a gyorsváltó lehetővé teszi
a vezetőnek, hogy anélkül váltson sebességet, hogy
működtetnie kellene a kuplungkart vagy zárnia kellene
a gázt. A rendszer segíti a felváltást, ezzel is fokozva a
motorozás élményét.
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MARKOLATFŰTÉS SZETT

SZÉLVÉDŐ (FÜSTSZÍNŰ)

SZÉLVÉDŐTARTÓ SZETT

08ESY-MKN-HG19

08R71-MKN-D50

08R74-MKN-D50

Rendkívül vékony, fűthető markolat, amely a markolat
teljes kerületén kellemes meleget biztosít. A maximális
kényelem érdekében integrált vezérléssel, amely tökéletesen belesimul a motorkerékpár dizájnjába. A fűtés
intenzitása 3 fokozatban állítható; az akkumulátort egy
integrált áramkör védi a lemerüléstől. A fűtés a kezeknek
a hideg által leginkább érintett területére irányítható.
Vezetékszettel és Honda High Temperature speciális
hőálló ragasztóval.

Ez a kicsi, ám stílusos szélterelő, amelyet a műszeregységre kell felszerelni, nagy sebességen hatékonyan véd a széllökésektől. A távtartók külön kaphatók
(08R74-MKN-D50).

A légterelő vagy a szélvédő (külön kapható) felszereléséhez szükséges bal és jobb oldali távtartó pár.

KÉNYELEM

POGGYÁSZ

TANKTÁSKA SZETT

HÁTSÓÜLÉS-TÁSKA SZETT

08ESY-MKJ-TKB18

08ESY-MKJ-STB18

Egyszerű és funkcionális táska, mely a motorkerékpár tankján rögzíthető. A speciális rögzítésnek köszönhetően a tanktáska stabil felszerelése nem akadályozza a motorkerékpár kezelhetőségét. A tetején egy átlátszó zseb található, mely ideális az okostelefonok
tárolására.
A táska űrtartalma: 3 liter.
Eső elleni védőhuzattal.
Méretek (Sz x H x M): 178 x 285 x 130

Egyszerű és funkcionális hátsóülés-táska, melyet kifejezetten a hátsó ülés elkeskenyedő formájához terveztek. A szettben található speciális rögzítőkkel könnyen és stabilan
felszerelhető.
A táska űrtartalma: 15 l, amely 22 literesre nyitható.
Eső elleni védőhuzattal.
Méretei mm-ben (Sz x H x M): 355 x 365 x 243
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TANKVÉDŐ (CB LOGÓVAL)
08P71-MKN-D50

Tankvédő CB logóval, melynek segítségével megóvhatja a tank
fényezését a karcolásoktól és kidörzsölődéstől.

VÉDELEM

19-es modellévben készült fotók

17

18

19-es modellévben készült fotók

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

TARTALOM
Szélterelő távtartókkal
Első sárvédőborítás
Motorvédőkeret burkolatelemek
• Oldalidom panelek
Alsó idom
Hátsó ülésidom alumínium díszítőelemmel (*)
Gyorsváltó

NEO SPORT CAFÉ
CSOMAG

SPORT
CSOMAG

KÉNYELEM
CSOMAG

TÁSKA
SZETT

08HME-MKN-NSC19

08HME-MKN-SP19

08HME-MKY-COM21

08ESY-MKJ-BAG18

•
•
•
•
•
•
•

Szélvédő távtartókkal
Markolatfűtés szett
CB dizájn tankvédő
Tanktáska szett
Hátsóülés-táska szett

•

•
•
•
•
•
•

(*) A hátsó ülésidom a 21-es modellév összes színváltozatával (alább) kompatibilis:
• Mat Gunpowder Black Metallic
• Pearl Smoky Gray
• Candy Chromosphere Red
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KIEGÉSZÍTŐK
CB500F
FRISSÍTETT

TUDTA?

Biztos, hogy a megbízhatóság unalmas?

H

Nem ritka az olyan CB500, amely több, mint 300.000 megtett km-rel büszkélkedik,
de a futárok és a motoros iskolák jól bevált favoritja sokkal több, mint egy igásló.
Az 1996-ban, Franciaországban elinduló CB500 Cup futótűzként terjedt el egész
Európában, és olyan fiatal tehetségeknek segített önerőből, gazdaságosan hírnevet
szerezni, mint Sebastian
Charpentier vagy James
Toseland.
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35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKP-TB19

Egy 35 literes hátsó dobozt és a felszereléshez szükséges összes alkatrészt (hátsó tartó és rögzítőlemez)
tartalmazó szett.
Egykulcsos rendszerrel. Tartalmazza a belső táskát is (08L09-MGS-D30).

22

TANKTÁSKA SZETT

HÁTSÓÜLÉS-TÁSKA SZETT

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA (35 L)

08ESY-MKP-TKB19

08ESY-MKP-RRSEAT

08L09-MGS-D30

Egyszerű és funkcionális táska, mely tökéletesen illeszkedik a motorkerékpár tankjához. A speciális rögzítésnek köszönhetően a tanktáska stabil felszerelése nem
akadályozza a motorkerékpár kezelhetőségét. A tetején
egy átlátszó zseb található, mely ideális az okostelefonok tárolására. A táska űrtartalma 3 liter, eső elleni
védőhuzattal.
Méretei mm-ben (Sz x H x M): 178 x 285 x 130

Funkcionális, esővédővel ellátott hátsóülés-táska, mely
15 literesről 22 literesre nyitható. A szettben található
speciális rögzítőknek köszönhetően könnyen felszerelhető és tökéletesen stabil.

Fekete nylon táska ezüst Honda szárny logóval az első
zseben. 15-ről 25 literesre nyitható. Az első zsebben
egy A4 méretű mappa is elfér. Állítható vállpánttal és
fogantyúval rendelkezik.

POGGYÁSZ

KÉNYELEM

SZÉLVÉDŐ SZETT (FÜSTSZÍNŰ)

MARKOLATFŰTÉS SZETT

12 V CSATLAKOZÓ

08R70-MKP-D40

08ESY-MJF-HG1617

08U70-MJW-J00

A füstszínű szélvédő javítja a motoros komfortérzetét,
hiszen óvja az elemekkel szemben. Ezen felül a motorkerékpár megjelenését is feldobja.

Rendkívül vékony, fűthető markolat, amely a markolat
teljes kerületén kellemes meleget biztosít. A maximális
kényelem érdekében integrált vezérléssel, amely tökéletesen belesimul a motorkerékpár dizájnjába. A fűtés
intenzitása 3 fokozatban állítható; az akkumulátort egy
integrált áramkör védi a lemerüléstől. A fűtés a kezeknek
a hideg által leginkább érintett területére irányítható.
A csomag tartalmazza a speciális hőálló ragasztót és a
vezetékeket.

Működtesse vagy töltse elektromos eszközeit ezzel a
kényelmes 12 V-os csatlakozóval (2 A-es).
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HÁTSÓ ÜLÉSIDOM

KERÉKMATRICA SZETT

TANKVÉDŐ

08F76-MJW-J00ZF

08F72-MKP-J40ZD, ZE, ZG, ZH vagy ZJ

08P61-KYJ-800

Egyedi formájú, a motorkerékpárhoz színben illő ülésidom, mely az alap utasülést helyettesíti, hogy a gép még
sportosabb külsőt kapjon.

Kölcsönözzön sportosabb megjelenést CB500Fjének ezzel a könnyen felragasztható matrica szettel.
Kerekenként egy szettre van szükség.
5 színben kapható:
• Lemon Ice Yellow (ZD)
• Indi Grey Metallic (ZE)
• Pearl Metalloid White (ZG)
• Mat Crypton Silver (ZH)
• Seal Silver Metallic (ZJ)

Karbonhatású tankvédő, melynek segítségével megóvhatja a tank fényezését a karcolásoktól és kidörzsölődéstől.

DIZÁJN

KARBANTARTÁS

KÖZÉPÁLLVÁNY
08M70-MKP-J40

A biztonságos parkolás érdekében, szinte bármely felületen.
Megkönnyíti a motorkerékpár tisztítását és a hátsó kerék
karbantartását.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
KÉNYELEM CSOMAG
TARTALOM
Füstszínű szélvédő
Markolatfűtés szett
12 V csatlakozó

08HME-MKP-CF22

•
•
•
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KIEGÉSZÍTŐK
REBEL 1100
FRISSÍTETT

TUDTA?

Valóban szüksége van a kuplungkarra?

H

A Duplakuplungos sebességváltó 2010-ben, a Honda VFR 1200-zal debütált a motorkerékpárok világában, és azóta is folyamatosan fejlesztjük. A DCT lehetővé teszi a
vezetőnek, hogy a sebességváltás helyett a gyorsulásra, kanyarodásra és fékezésre
koncentrálhasson. Ez növeli a
vezető magabiztosságát és
kontrollját. A DCT teljesen
különbözik a legtöbb robogóban alkalmazott automata sebességváltótól:
felépítését
tekintve
egy hagyományos 6
fokozatú sebességváltó, amely azonban elektronikusan vezérelt.
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FÉNYSZÓRÓIDOM SZETT

RÖVID ELSŐ SÁRVÉDŐ

LÉGTERELŐIDOM SZETT

08ESY-MLA-HL

08P70-MLA-D00

08ESY-MLA-SC

Ezzel a fényszóróidommal Öné lehet a meghatározó cruiser stílus. Nem mellesleg az utazás is kényelmesebb lesz,
hiszen csökkenti a szél felsőtestre ható erejét.
A készlet tartalmazza a távtartókat.

Rövid első sárvédő Rebel logóval, mely sportos megjelenést kölcsönöz motorkerékpárjának. Remekül illik a
fényszóróidomhoz.

Ez a klasszikus stílusú légterelőidom maximális védelmet
nyújt a hosszú utazások során.
A készlet tartalmazza a távtartókat és rögzítőelemeket.

DIZÁJN & VÉDELEM

KÖZÉPSŐ TANKVÉDŐ

OLDALSÓ TANKVÉDŐ SZETT

KERÉKMATRICA SZETT

08P70-MLA-A00

08P71-MLA-A00

08F70 vagy 08F71-MLA-A00ZA

Ezt a tankvédőt kifejezetten úgy terveztük, hogy illeszkedjen a tank formájához, és óvja azt a karcolásoktól. A
rajta található „Rebel” logó és a gyémántminta gyönyörűen illik a különleges ülések steppelt dizájnjához.

Ezt a tankvédőt kifejezetten úgy terveztük, hogy illeszkedjen a tank formájához, és óvja azt a karcolásoktól.
A gyémántminta tökéletesen passzol a barna, ill. fekete
különleges ülések steppelt dizájnjához.

Ez a kerékmatrica szett felteszi a koronát a kerekek megjelenésére, némi védelmet is nyújt a keréktárcsáknak és
Mat Axis Gray Metallic színben elérhető. Egy szett egy
kerékhez elegendő, az elsőhöz vagy a hátsóhoz, a következő méretben:
• 16'' hátsó (08F70)
• 18'' első (08F71)
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GYÉMÁNTMINTÁS VEZETŐÜLÉS
08R75-MLA-A00ZA vagy ZB

A gyémántmintás ülés egyedi mintájának és luxusminőségű bőrkárpitjának köszönhetően Rebel 1100 motorkerékpárja bizonyosan kitűnik majd a tömegből, és
jelentősen komfortosabbá teszi a hosszú utazásokat.
2 színben kapható:
• Buffalo Brown (ZA)
• Black (ZB)

KÜLÖNLEGES GYÉMÁNTMINTÁS
VEZETŐÜLÉS

BARNA UTASÜLÉS

08R72-MLA-J00ZA vagy ZB

Ez az utasülés tökéletesen kiegészíti a Buffalo Brown
színű gyémántmintás vezetőülést, amely külön kapható.

Ugyanazzal a specifikációval rendelkezik mint a gyémántmintás vezetőülés, azonban az üléspárna 25 mm-rel hos�szabb, így a vezetőt kissé előrébb helyezi. Ez különösen
hasznos, ha a vezető nem kívánja túlságosan kinyújtani
a lábait.
2 színben kapható:
• Buffalo Brown (ZA)
• Black (ZB)

08R73-MLA-J00ZA

KÉNYELEM

25 MM-REL HOSSZABB VEZETŐÜLÉS

HÁTTÁMLA SZETT

MARKOLATFŰTÉS SZETT

08R80-MLA-A00ZA

08ESY-MLA-BR

08ESY-MLA-GH

Ennek az ülésnek a formája megegyezik az alap vezetőülésével, azonban a 25 mm-rel hosszabb üléspárna
kényelmesebb üléspozíciót biztosít a motorosnak.

Kényelmet biztosíthat utasának, ha Rebel 1100-át felszereli ezzel a komfortos párnával ellátott háttámlával.

Rendkívül vékony, 5 fokozatban állítható markolatfűtés; a
fűtés a kezeknek a hideg által leginkább érintett területére irányítható. A kiválasztott fűtési fokozat megjelenik a
műszeregységen. Egy integrált áramkör védi az akkumulátort a lemerüléstől.
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JOBB OLDALI OLDALTÁSKA (KICSI)

BAL OLDALI OLDALTÁSKA (NAGY)

08L04-K87-A31

08L05-K87-A31

Ez a 10 liter kapacitású oldaltáska strapabíró és könnyű
ballisztikus nylonból készült, és még jobban kihangsúlyozza a Rebel masszív stílusát. A (külön kapható)
hárompontos adapternek köszönhetően egy mozdulattal
le- vagy felszerelhető. Vízálló belső táskával rendelkezik
és könnyen hordható. Ez a praktikus oldaltáska a mindennapok kötelező kiegészítője.

Ez a 14 liter kapacitású oldaltáska strapabíró
és könnyű ballisztikus nylonból készült, és
még jobban kihangsúlyozza a Rebel mas�szív stílusát. A (külön kapható) hárompontos
adapternek köszönhetően egy mozdulattal
le- vagy felszerelhető. Vízálló belső táskával rendelkezik és könnyen hordható. Ez
a praktikus oldaltáska a mindennapok
kötelező kiegészítője.

POGGYÁSZ

OLDALTÁSKA KONZOL

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ

SOLO CSOMAGTARTÓ

08L72 vagy 08L73-MLA-J01

08L70-MLA-J00

08L71-MLA-J00

Erre a konzolra azért van szükség, hogy az oldaltáskát
rögzíteni lehessen a motorkerékpárra.
Az oldaltáskák külön kaphatók.
• Jobb oldali konzol (08L72)
• Bal oldali konzol (08L73)

A hátsó csomagtartón plusz poggyászt szállíthat, és a
nagyobb komfort érdekében kapaszkodót nyújt utasának.

Ez a praktikus, egyúttal tetszetős csomagtartó nagyszerű kiegészítő az egyedül utazóknak. Az utasülés helyére
szerelendő fel.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
TARTALOM
Fényszóróidom távtartóval
Rövid első sárvédő
18”-os kerékmatrica szett (első)
16”-os kerékmatrica szett (hátsó)
Középső tankvédő
Oldalsó tankvédők
Különleges gyémántmintás vezetőülés (fekete)
Jobb oldaltáska konzollal
Bal oldaltáska konzollal
Hátsó csomagtartó
Háttámla komfortos párnával

STREET

TÚRA

08HME-MLA-S21

08HME-MLA-T21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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KIEGÉSZÍTŐK
REBEL 500
FRISSÍTETT

TUDTA?

A lázadók motorja

H

A 2013 óta megrendezett, The Bike Shed London egy semmihez sem fogható motorkerékpár-kiállítás, ahol az egyedi motorkerékpár-építést övező kreatív kultúrát ünneplik.
A Rebel projektvezetőjét, Keita Mikurát ez a rendezvény inspirálta, hogy egy újfajta
gépet alkosson a fiatal motorosoknak, amelyen bőven van lehetőség a személyre
szabásra.
2017-ben a Rebel koncepció valósággá vált és
szintet lépett. Mindezt
két brit: Dan Gold
tetoválóművész
és
Russ Brown egyedi
motorkerékpár építő víziójának és
szakértelmének
köszönhetően.
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FÉNYSZÓRÓ IDOM

ELSŐ VILLA GUMIHARANG SZETT

ELSŐ VILLA BURKOLAT SZETT

08R70-K87-A30

08F70-K87-A30

08F71-K87-A30

Ez a fekete fényszóró idom még jobban felerősíti a Rebel
vagány kiállását, és véd a szél ellen motorozás közben.
Nem kompatibilis a szélvédővel.

Az első villa gumiharangok bizonyítottan védik a hengereket a karcolásokkal szemben és egyenletesebbé teszik
a villaszárak mozgását. Az első villa burkolatokkal (külön
kapható) felszerelve kihangsúlyozzák az 500 Rebel egyedi megjelenését.

Az első villa burkolatok matt fekete fényezése nyomatékosítja a Rebelről alkotott képet.

DIZÁJN & VÉDELEM

EGYEDI FEKETE VEZETŐÜLÉS

TANKVÉDŐK

08R76-K87-A30ZA

08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Az egyedi vezetőülés felturbózza az 500 Rebel zabolázatlan formatervezését. Karcsú párnája 60 mm+ vastagságú,
ezáltal mégsem romlik a vezető kényelme.

Ezeket a gumi tankvédőket kifejezetten úgy terveztük, hogy illeszkedjenek a tank formájához, és óvják azt a karcolásoktól. A
felület gyémánthoz hasonló mintája illik a külön kapható egyedi vezetőülés dizájnjához.
• Középső tankvédő (08P70-K87-A30)
• Oldalsó tankvédők (08P71-K87-A30)
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SZÉLVÉDŐ

12 V CSATLAKOZÓ

ÁLLÍTHATÓ FÉKKAR

08R74-K87-A30

08U71-K87-A30

08U70-K87-A30

A szélvédő kiemeli a fényszórót és javítja a vezető komfortját, mivel védi a felsőtestét a szél ellen.
Nem használható a fényszóró-burkolattal együtt.

A 12 V-os csatlakozóaljzat a műszeregység mellé rendezetten beszerelhető, és a gumisapkának köszönhetően
nem juthat be idegen anyag vagy kosz a belsejébe.

Az 5 előre beállított pozíció egyikének kiválasztásával a
vezető preferenciái szerint állítható be ez a fekete alumínium fékkar.

KÉNYELEM

POGGYÁSZ

BAL VAGY JOBB OLDALTÁSKA
KONZOLLAL

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ

UTAS HÁTTÁMLA

08L70-K87-J80

08R73-K87-A30

08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL

Robusztus, mégis könnyű ez a hátsó csomagtartó, amely
illik a jármű vázához, és nem zavarja az utas kényelmét.
Kompatibilis a külön kapható háttámlával.

A duplasűrűségű párnának köszönhetően a háttámla
javítja az utas kényelmét.
Csak akkor szerelhető fel, ha a külön kapható hátsó csomagtartó már fel van szerelve.

Ezek az oldaltáskák strapabíró és könnyű ballisztikus
nylonból készültek, melyek még jobban kihangsúlyozzák motorkerékpárja lázadó természetét. A hárompontos adapternek köszönhetően egy mozdulattal le- vagy
felszerelhetők. Vízálló belső táskával rendelkeznek és
könnyen hordhatók. Ezek a praktikus oldaltáskák a mindennapok kötelező kiegészítői.
• Bal oldali/14 literes kapacitás (08ESY-K87-BAGL)
• Jobb oldali/10 literes kapacitás (08ESY-K87-BAGS)
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
TARTALOM
Fényszóró-burkolat
Első villa gumiharang szett
Első villa burkolat szett
Egyedi fekete vezetőülés
Középső tankvédő
Oldalsó tankvédő szett
Jobb oldaltáska rögzítéssel
Bal oldaltáska rögzítéssel
Hátsó csomagtartó
Utas háttámla
Szélvédő
12 V csatlakozó
Állítható fékkar

SPECIAL EDITION CSOMAG

TRAVEL CSOMAG

COMFORT CSOMAG

08HME-K87-SPECIAL

08HME-K87-TRAV

08HME-K87-COMF

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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KIEGÉSZÍTŐK
NT1100
ÚJ
MODELL

TUDTA?

N T1100, a túrázás új korszaka

H

A Honda régóta híres arról, hogy dinamikus, praktikus és sokoldalú túramotorokat gyárt.
Az olyan ikonikus gépek, mint a Pan European és a Deauville azáltal generáltak hűséges ügyfélkört, hogy a valódi túramotorozásra csábítottak, izgalmasan becsomagolva.
A 2022-es NT1100 ezt a tradíciót folytatja. Sportos teljesítmény és gazdag felszereltségi lista jellemzi és kényelmes rajta az akár egész
napon át tartó motorozás.
Ezek jelzik a túrázás új
korszakának beköszöntét: az NT1100 egy
olyan gép, amellyel
ugyanolyan kön�nyedén szelheti át
a vidéket, mint a
várost.
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50 L-ES HÁTSÓ DOBOZ (FEKETE) FEKETE HÁTTÁMLÁVAL
08ESY-MLF-TBBB, GB vagy WB

Ez a hátsó doboz, mely fekete varrással díszített fekete háttámlával is rendelkezik, óriási, 50 l-es űrtartalmú, így akár két sisak is elfér benne. A Honda egykulcsos rendszernek köszönhetően pedig a gyújtáskulccsal nyitható és zárható. A szett tartalmazza a
kulcsrendszert és a karosszéria színéhez illő díszítőpanelt.
3 színben kapható:
• Graphite Black (BB)
• Mat Iridium Gray Metallic (GB)
• Pearl Glare White (WB)

POGGYÁSZ

BELSŐ TÁSKA A 38
LITERES HÁTSÓ
DOBOZHOZ
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű
hímzett Honda szárny logóval
a tetején és piros cipzárral. Állítható vállpánttal és
fogantyúval rendelkezik.
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50 L-ES HÁTSÓ DOBOZ (FEKETE)
PIROS HÁTTÁMLÁVAL

OLDALDOBOZ ALUMÍNIUM PANEL
SZETT

ALUMÍNIUM HÁTSÓ DOBOZ PANEL

08ESY-MLF-TBBR, GR vagy WR

08L80-MKT-D00

Ez a hátsó doboz, mely piros varrással díszített fekete háttámlával is rendelkezik, óriási, 50 l-es űrtartalmú, így akár
két sisak is elfér benne. A Honda egykulcsos rendszernek
köszönhetően pedig a gyújtáskulccsal nyitható és zárható. A szett tartalmazza a kulcsrendszert és a karosszéria
színéhez illő díszítőpanelt. 3 színben kapható:
• Graphite Black (BR)
• Mat Iridium Gray Metallic (GR)
• Pearl Glare White (WR)

Prémium megjelenést kölcsönözhet az oldaldobozoknak
ezzel az alumínium panel szettel.

Tegye fel a koronát az 50 literes Smart vagy Manual hátsó
doboz megjelenésére ezzel az alumínium panellel (a hátsó doboz nem része a készletnek).

4,5 L-ES TANKTÁSKA

BAL/JOBB OLDALDOBOZ
DÍSZÍTŐPANEL *NH-B01* GRAPHITE
BLACK

08L85-MKS-E00

Átlátszó zsebének köszönhetően ez a vízálló tanktáska
a tökéletes megoldás okostelefonja tárolására vagy a
motorkerékpár USB-csatlakozójához való csatlakoztatásra (az okostelefon specifikációtól függően/a szett nem
tartalmazza a csatlakozókat). A tanktáska stabilan rögzíthető a motorkerékpárhoz a gyorszárnak és egy mágnesnek köszönhetően.
• Kapacitás: 4,5 liter
• Maximum terhelhetőség: 1,5 kg

08L81-MKT-D00ZF, ZL vagy ZM

Oldaldoboz-díszítőpanelek Honda logóval, a motorkerékpár fényezéséhez illő színben. (Oldaldobozok nélkül)
3 színben kapható:
• Graphite Black (ZF)
• Mat Iridium Gray Metallic (ZL)
• Pearl Glare White (ZM)

08L83-MKT-D00

HÁTSÓ DOBOZ PANEL
08L82-MKT-D00ZF, ZG vagy ZK

Díszítőpanel az 50 l-es Manual hátsó dobozhoz, a motorkerékpár fényezéséhez illő színben.
3 színben kapható:
• Pearl Glare White (ZF)
• Graphite Black (ZG)
• Mat Iridium Gray Metallic (ZK)

45

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
VEZETÉKKÉSZLETTEL

KÉNYELMES UTASLÁBTARTÓ

KÉNYELMES UTASÜLÉS

08R71-MJP-G50

08R73-MLF-E00ZA

08ESY-MLF-FL22YM

Luxus kivitelű utaslábtartók alumíniumból és gumiból.
Szélesebbek, ezáltal sokkal kényelmesebbek mint a gyári lábtartók.

Puhább és 15 mm-rel vastagabb: ez az ülés még magasabb szintű kényelmet nyújt, ezzel is növelve a motorozási élményt.

2 kiegészítő (11 W-os) LED fényszóró az összes szükséges alkatrésszel a motorkerékpárra való felszereléshez.
A vezető jobban belátja az utat, és őt is könnyebben
észreveszi a közlekedés többi résztvevője. Közvetlenül a
kormánykapcsolóról működtethető, és visszajelző lámpa
jelzi a TFT-képernyőn, ha be van kapcsolva.

KÉNYELEM

KÉNYELMES VEZETŐÜLÉS
08R75-MLF-E00ZA

A puhább kialakításnak köszönhetően ez az ülés még
magasabb szintű kényelmet nyújt, ezzel is növelve a
motorozási élményt.
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TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

GYORSVÁLTÓ

PARKOLÓFÉK-KAR

PARKOLÓFÉK-KAR BORÍTÁS

08U70-MLF-E00

08F70-MKT-D00

08F72-MKT-D00

Ez a speciális gyorsváltó gyors felfelé és visszaváltásokat
tesz lehetővé a kézi kapcsolású váltóval szerelt motorkerékpárok esetén, a kuplung működtetése nélkül, ezáltal
kevésbé fárasztó a vezető számára egy hosszú utazás.
Az AUTO-BLIP funkció sima és azonnali visszaváltásokat
tesz lehetővé.
(Csak kézi kapcsolású sebességváltókhoz.)

Ez az alumínium parkolófék-kar, amely ugyanolyan fekete, galvanizált bevonattal van ellátva mint a borítás, az
utolsó simítás az NT1100 cockpitjén.

Fekete, galvanizált bevonattal van ellátva és Honda logó
díszíti ezt az alumínium parkolófék-kar borítást, mellyel
robogója garantáltan kitűnik majd a sorból.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
TARTALOM
Kényelmes utaslábtartók
Kényelmes utasülés
Kényelmes vezetőülés
Ködfényszóró szett vezetékkészlettel
50 literes Manual hátsó doboz
egykulcsos rendszerrel
25 literes hátsó doboz belső táska
Színes hátsó doboz panel
4,5 l-es tanktáska
Fekete/fekete háttámla

TOURING CSOMAG

URBAN CSOMAG

VOYAGE CSOMAG

08HME-MLF-TR

08HME-MLF-UR

08HME-MLF-VY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fekete/piros háttámla

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fekete változatok

08HME-MLF-URB

08HME-MLF-VYB

Fehér változatok

08HME-MLF-URW

08HME-MLF-VYW

Szürke változatok

08HME-MLF-URG

08HME-MLF-VYW
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KIEGÉSZÍTŐK
GOLD WING / GOLD WING TOUR
FRISSÍTETT

TUDTA?

Amikor a hosszú motoros túrák valósággá váltak

H

A Honda Gold Wing a motorkerékpár történelem egyik ikonikus modellje. 1975-ös leleplezése óta a Gold Wing név az évek során a túramotorozás szinonimájává vált.
A világ leghosszabb, összesen 735000 km (475000 mérföld) hosszú motorozását,
amely 10 évig tartott és 279 országot érintett, egy argentin motoros tette meg 1980as Honda Gold Wing GL1100-as
motorkerékpárján.
Forrás: Scotto, Emilio (2007), The
Longest Ride: My Ten-Year 500,000 Mile
Motorcycle Journey (A leghosszabb út:
10 év motorozás 500.000 mérföldön
keresztül),
MotorBooks/ MBI Publishing
Company, ISBN 9780760326329
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HÁTSÓDOBOZ-VILÁGÍTÁS ÉS
HÁTSÓ FÉKLÁMPA SZETT
08ESY-MKC-LED21

KRÓMOZOTT HÁTSÓ
POGGYÁSZTARTÓ
08L70-MKC-M60

A szett tartalmazza a belső lámpa és a
LED féklámpa felszereléséhez szükséges összes kiegészítőt arra az esetre,
ha a Gold Wingre fel van szerelve a
hátsó doboz.

Gumibetétekkel ellátott, krómozott acél csomagtartó,
mely a Gold Wing hátsó dobozára szerelhető fel. Stílusos
és növeli a csomagszállító kapacitást.
Maximum terhelhetőség: 2,3kg

POGGYÁSZ

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L00-MKC-A00

A hátsó doboz kopásálló ballisztikus nylonból készült
belső táskája könnyebbé teszi a bepakolást, és óvja a
holmiját utazás közben. Jellemzői a megerősített hordfogantyúk, vállpánt, könnyen hozzáférhető külső cipzár és Gold Wing logós cipzárfogók.
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HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ SZETT

HÁTSÓDOBOZ RENDEZŐ

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA

08L70-MKC-C40

08L78-MKC-A00

08L01-MKC-A00

Hátsó doboz nélküli Gold Wing motorkerékpárra szerelhető fel. Fekete bevonatának és gumibetéteinek köszönhetően stílusos és egyben funkcionális is.
Maximum terhelhetőség: 3kg

Praktikus tárolózsebeinek köszönhetően könnyedén rendezheti a hátsó doboz tartalmát.

Kopásálló ballisztikus nylonból készült oldaldoboz belső
táska, amely könnyebbé teszi a bepakolást, és óvja a
holmiját utazás közben. Jellemzői a megerősített hordfogantyúk és a Gold Wing logós cipzárfogók.

HÁTSÓDOBOZ-SZŐNYEG

OLDALDOBOZ-SZŐNYEG

08P04-MKC-L00

08P01, 08P02 vagy 08P03-MKC-A00

Prémium minőségű, plüss szőnyeg csúszásmentes hátoldallal és hímzett Gold Wing logóval.

Prémium minőségű, plüss szőnyeg csúszásmentes hátoldallal és hímzett Gold Wing logóval.
• Jobb oldali (08P02)
• Bal oldali (08P01)
• Bal oldali lámpával (08P03)
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LED KÖDFÉNYSZÓRÓK

MAGAS SZÉLVÉDŐ

FELSŐ LÉGTERELŐK

08ESY-MKC-FLK18

08R71-MKC-ED1

08R72-MKC-A01

Ez a két kiegészítő LED ködfényszóró jobb látási viszonyokat biztosít, és Ön is könnyebben észrevehető a
közlekedés többi résztvevője számára. 880 lumen a
fényereje és kemény bevonatú lencsékkel rendelkezik. A
csomag tartalmazza a vízálló csatlakozókat.

225, ill. 100 mm-rel magasabb, mint a Gold Wing és Gold
Wing Tour szélvédők. Nagyobb védelmet nyújt az elemekkel szemben.

Azáltal, hogy a légáramlást elvezeti a vezető felsőtestétől, ez a légterelő szett növeli a kényelmet. Stílusban illik
a motorokerékpárhoz.

ALSÓ LÉGTERELŐ
08R73-MKC-A01

Azáltal, hogy a légáramlást elvezeti a vezető lábaitól,
ez a légterelő szett növeli a kényelmet. Stílusban illik a
motorokerékpárhoz.

KÉNYELEM

UTASHÁTTÁMLA

VEZETŐHÁTTÁMLA

EGYEDI ÜLÉS

08R70-MKC-A10

08R75-MKC-A01

08R70-MKC-C00/08R76-MKC-A00

A modellhez tervezett, csúcsminőségű háttámla, mely
biztosítja utasa kényelmét. Dombornyomott Gold
Wing logóval. Csak hátsó doboz nélküli Gold Wing
motorkerékpárokhoz.

Csúcsminőségű háttámla dombornyomott Gold Wing
logóval. Plusz kényelmet nyújt a vezetőnek és előredönthető, hogy az utas könnyebben szállhasson fel a
motorkerékpárra, ill. arról le. Nem kompatibilis az egyedi
üléssel.

Fűtött ülés, amelyet exkluzív varrásminta és dombornyomott Gold Wing logó díszít. Puha ülésfelületet és a
szokásosnál magasabb vezetőháttámlát biztosít, ezáltal
jobb megtámasztást és nagyobb kényelmet nyújt. Nem
kompatibilis a vezetőháttámlával.
2 változatban kapható:
• légzsákkal szerelt modellekhez (08R70)
• légzsák nélküli modellekhez (08R76)
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SZÉLES VEZETŐ LÁBTARTÓ
08R72-MKC-AE0

Széles lábtartó mindkét oldalon a vezető még
nagyobb kényelme érdekében a hosszú utakon.

UTASKARTÁMASZ

MAGASÍTOTT UTASKAPASZKODÓK

DCT LÁBVÁLTÓ SZETT

08R70-MKC-L00ZB

08R70-MKC-AF0ZA

08U71-MKC-A00

Ezek a kartámaszok növelik utasai kényelmét, azonban
nem rontják a hátsó hangszórók szabad hangzását.

Azoknak az utasoknak, akiknek a stabilabb fogás érdekében magasabb kapaszkodóra van szükségük. A poggyász
rögzítéséhez használt akasztóknak is több hely áll rendelkezésre. Gold Wing DCT/Gold Wing modellekhez.

Komplett készlet, mely hagyományos, 1 fokozat le - 5
fokozat fel váltási mintájú lábváltást tesz lehetővé a DCTmodelleken, egy bal oldali lábváltó segítségével. A kormánykar váltókapcsolóival összhangban működik, így a
vezető döntheti el, hogy éppen melyiket használja.
Csak a DCT-modellekhez.
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HÁTSÓ HANGSZÓRÓ SZETT

ERŐSÍTŐ SZETT

UTAS AUDIOKAPCSOLÓ SZETT

08ESY-MKC-RR21

08ESY-MKC-AMP22

08A70-MKC-A00

25 wattos hangszóró pár, mellyel, hátsó doboz nélküli
motorkerékpárok esetén, az audiorendszer kibővíthető.
A hátsó hangszórókat a Gold Wing oldaldobozaiba kell
beszerelni. A szett tartalmazza a beszereléshez szükséges rögzítőelemeket és vezetékeket.

4”-os hangszóró szett erősítővel, melyet kifejezetten
azért terveztek, hogy kristálytiszta és erőteljes hangzást
biztosítson a páratlan audioélményért utazás közben is.

Kényelmes audiovezérlő kapcsoló, mellyel utasa is módosíthatja a hangerőt, a forrást és válthat a zeneszámok
között.

AUDIO- ÉS ELEKTRONIKAI RENDSZEREK

KIEGÉSZÍTŐ KÁBEL
08A87-MKC-A00

Ezzel a csatlakozóval töltheti külső eszközeit, vagy tápellátást biztosíthat nekik, de egy külső digitális tárat is
csatlakoztathat a motorkerékpár audiorendszeréhez.
A hátsó dobozban vagy a bal oldaldobozban kell
elhelyezni.

12 V CSATLAKOZÓ
08U79-MKC-A00

Működtesse vagy töltse elektromos eszközeit ezzel a kényelmes 12 V-os, 2 A-es
csatlakozóval.
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ELSŐ FÉKNYEREG-BORÍTÁSOK

KRÓMOZOTT OLDALTÁMASZ

KERÉKMATRICA SZETT

08F73 vagy 08F74-MKC-A00

08M70-MKC-A00

08F71-MKC-A10ZA , ZB vagy ZD

Ezekkel a stílusos borításokkal különlegesebbé teheti a
motorkerékpárt, és növelheti az első féknyereg hűtését.
2 színben kapható:
• Króm (08F73)
• Fekete (08F74)

Krómozott oldaltámasz, mellyel stílusosabbá teheti
motorkerékpárját.

Ezek a kerékmatricák még szebbé teszik a motorkerékpár megjelenését, némileg óvják a keréktárcsa-peremeket és könnyen felhelyezhetők.
3 színben elérhető:
• *R-342C* Candy Prominence Red (ZA)
• *NH-431M* Indi Gray Metallic (ZB)
• Orange (ZD)

DIZÁJN

KÖZÉPÁLLVÁNY
08M71-MKC-A00

A középállvány sokféle felületen biztosítja a biztonságos parkolást és segít a
karbantartásban.

KARBANTARTÁS

MOTORKERÉKPÁRTAKARÓ HÁTSÓ DOBOZOS
MODELLHEZ

MOTORKERÉKPÁR-TAKARÓ
HÁTSÓ DOBOZ NÉLKÜLI
MODELLHEZ

MOTORKERÉKPÁRTAKARÓ HÁTSÓ DOBOZOS
MODELLHEZ

08P71-MKC-A00ZD vagy ZE

08P71-MKC-A10

08P71-MKC-L00ZC

Vízálló, 300 den sűrűségű szövetből
készült és puha belső béléssel ellátott
takaró, amely alatt a motorkerékpár
letakart állapotban is száradhat. Óvja a
fényezést az UV-fény okozta fakulástól.
Tárolózsákkal.
2 színben kapható
• Szürke (ZD)
• Fekete (ZE)

Vízálló, 300 den sűrűségű szövetből
készült és puha belső béléssel ellátott
takaró, amely alatt a motorkerékpár
letakart állapotban is száradhat. Óvja a
fényezést az UV-fény okozta fakulástól.
Tárolózsákkal. A hátsó doboz nélküli Gold
Wingekhez fekete színben kapható.

Puha, könnyű és kicsire összehajtható
mikroszálas, vízálló ponyva, amely lehetővé teszi, hogy a motorkerékpár letakart
állapotban is száradjon és óvja a fényezést az UV-sugarak fakulást okozó hatásától. Tárolózsákkal.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

TARTALOM
Első ködfényszórók
12 V csatlakozó

GOLDWING BAGGER
FULL OPTION CSOMAG

GOLDWING TOUR
FULL OPTION CSOMAG

08HME-MKC-FOGB

08HME-MKC-FOGT

•
•

•

•

•

Kiegészítő kábel
Magas szélvédő
Felső légterelő szett
Alsó légterelő szett
Egyedi ülés
Utasháttámla
Hátsó csomagtartó

•
•

Hátsódoboz-szőnyeg
Bal oldaldoboz szőnyeg
Jobb oldaldoboz szőnyeg

•
•

Hátsó doboz belső táska
Hátsódobozfedél rendező
Hátsódoboz-világítás
Oldaldoboz belső táskák (2 db)
Középállvány
Motorkerékpár takaró

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Lelkes.
Elhivatott.
Álmodozó.
Mi, a Hondánál nem a könnyebbik utat választjuk. Sosem nyugszunk bele. Sosem állunk meg. Mi ebben hiszünk.
Ez a filozófia azt jelenti, hogy sosem érezhetjük
azt, hogy befejeztünk valamit. Ezért kérdőjelezzük meg mindig a motorkerékpárjaink határait.
Ezért törekszünk folyamatosan a sikerre, ezért
hajszoljuk a végsőkig az innovációt, a mérnöki
újításokat és a fejlesztéseket. Majd kezdjük elölről újra és újra.
Ezért van, hogy az úttörő mérnöki megoldásainkkal folyamatosan elsők vagyunk – mint amilyen a
soros négyhengeres motor, a duplakuplungos
sebességváltó vagy a motorkerékpár-légzsák.
Ezért lépünk túl a létező határokon, nem félve attól, hogy megkérdőjelezzük a motorkerékpár-piac status quo-ját.
Ez az a nyughatatlan szellem, amely előrehajt
minket és amelyet átadunk minden Honda motorosnak, hogy a következő kalandra ösztökéljük
őket. Az igazi szabadság öröme felé. A következő nagy álom felé.
Hiszen végül is az álmaink mozgatnak bennünket.
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A prospektusban szereplő konkrét részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy szállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a
specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, értesítés vagy értesítés nélkül, oly módon melyet megfelelőnek ítélnek. Ez kisebb és nagyobb módosításokat
egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. Kérjük, a
kiadványban bemutatott termékek pontos műszaki jellemzőiről Honda márkakereskedőjénél érdeklődjön. A prospektus - semmilyen körülmények között - nem
minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést a kereskedők végzik az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek
másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztatóanyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben
bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen
átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha
döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik. Kérjük, a további információk és specifikációk tekintetében tájékozódjon márkakereskedőjénél.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott üzemanyag-fogyasztási adatok a Honda által, a WMTC standard tesztkörülményei között végzett mérések eredményei.
A teszteket a jármű, kiegészítő felszereltségek nélküli, alapváltozatával próbapadon végzik; a járműben csak a vezető ül. Az aktuális üzemanyag-fogyasztás
a vezetés módjától, a gépjármű műszaki állapotától, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncsnyomástól, a plusz felszereltségektől, a poggyászok
mennyiségétől, a vezető és az utas tömegétől és egyéb tényezőktől függően ettől eltérhet. A fentiek alapján ezennel elfogadja, hogy bármely vásárlás megtétele,
vagy bármilyen üzleti tranzakcióba bocsátkozás függetlenül attól, hogy a fizetés megtörtént-e teljes mértékben a saját tapasztalatára vagy döntésére van bízva.
VEZESSEN STÍLUSOSAN Olvassa el alaposan a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg a járművel és annak képességeivel. Az odafigyelés segít a megelőzésben.
Kövesse figyelemmel a többi közlekedő mozgását. Időben fékezzen. Mindig viseljen bukósisakot és jó állapotú felszerelést, szellemileg és testileg is felkészülten
vezessen és SOHA NE vezessen alkoholfogyasztás után! A jó vezetési képességekről és udvariasságról ismerszik meg a képzett és stílusos motoros. A Honda
egyetért azzal a törvénnyel, hogy minden bukósisak plexinek meg kell felelnie a BS 4110 szabványnak. Azon plexiket, melyek a látható fény kevesebb mint 50%-át
engedik át, tilos közúton használni.
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Kérem, ne dobjon a szemetesbe!
Adjon tovább egy ismerősének
vagy adjon le újrahasznosításra.

A Honda felelősséggel szerzi
be a papírt az EU-ban működő
gyártóktól.

