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Hogyan is tehetné Hondáját egyedibbé, 
mint a Honda Eredeti tartozékaival? Min-
denre van megoldásunk, legyen az plusz 
tárolási kapacitás, nagyobb kényelem, 
strapabíró védelem, nagyobb teljesítmény 
vagy pusztán egy még megnyerőbb külsejű 
motorkerékpár. Az Eredeti Honda kiegészí-
tők ugyanazzal a gondos részletességgel 
készülnek, mint motorkerékpárja, így tö-
kéletesen illeszkednek és emelik értékét. 
2 év garancia (*) érvényes rájuk. Kérdezze 
Honda márkakereskedőjét! Ő tudja, hogyan 
teheti Honda Street motorkerékpárját egé-
szen egyedivé.

TEGYE 
HONDÁJÁT 
IGAZÁN 
EGYEDIVÉ

TARTALOM

CB1000R 04

CBR1100 EX, CB1100 RS 10

NC750S 16

CB650R 22

REBEL ÚJ 28

CB500F 34

(*) a 2 év garancia csak a Honda Eredeti kiegészítőkre vonatko-
zik. Külön feltételek vonatkoznak a Honda partnerekkel együtt 
fejlesztett kiegészítőkre. A részletekről érdeklődjön márkakeres-
kedőjénél.
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KIEGÉSZÍTŐK
CB1000R

A Gyorsasági motoros világbajnokságon, azaz a MotoGP-n zsinó-
rban elért 5. bajnoki cím után a Honda úgy döntött, hogy a háttér-
be vonul és minden figyelmét az elsődleges célra összpontosítja: 
a versenyzés során megszerzett technológiát átültetni a nagytel-
jesítményű, kereskedelmi forgalomban kapható gépek fejleszté-
sébe. 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, megbíz-
hatóság 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 motorkerékpár, ami mindent 
megváltoztatott H

A Honda Dream CB750 FOUR, amely 1969. 
júliusára piacvezetővé vált

107kW
10 500 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

Nm 
8 250 1/min-nél

MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK

104 kg

MENETKÉSZ TÖMEG

212

PGM FI

LED

LED

RMSS

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK

HSTC

ABS

EURO4
EURO 4

RMC
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KIEGÉSZÍTŐK
CB1000R

POGGYÁSZ

HÁTSÓÜLÉS-TÁSKA SZETT
08ESY-MKJ-STB18

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

TANKTÁSKA SZETT
08ESY-MKJ-TKB18

Egyszerű és funkcionális táska, mely a CB1000R tankján rögzíthető. A tetején egy átlátszó zseb 
található, mely ideális az okostelefonok tárolására. Stabil rögzítettséget biztosító 
rögzítőszettel, mely nem akadályozza a motorkerékpár kezelhetőségét.
• 3 literes tárolókapacitás
• Eső elleni védőhuzat
• Méretei mm-ben (Sz × H × M): 178 × 285 × 130

MARKOLATFŰTÉS SZETT*
08T70-MKJ-D00

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

ALCANTARA ÜLÉSEK
08ESY-MKJ-SEAT18

A vezető- és az utasülés is luxus minőségű Alcantara textilbőrrel van bevonva, 
ezzel is emelt szintű kényelmet és stabil ülést biztosítva utazás közben.

12 V CSATLAKOZÓ
08U72-MKJ-D00

A csatlakozó a könnyű hozzáférhetőség érdekében a 
mérőműszerek mellett található.

KÉNYELEM

*Kiegészítők, melyek a CB1000R+ változatra gyárilag fel vannak szerelve.
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TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

ÜLÉSIDOM*
08F80-MKJ-D00ZA, D00ZC VAGY D90ZA

A motorkerékpár fényezéséhez színben illő csúcsminőségű alumínium borítással.
Az utasülés helyett szerelendő fel.
3 színben kapható:
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)
• Graphite Black (D00ZC)
• Matte Pearl Glare White (D90ZA)

HÁTSÓ SÁRVÉDŐ DEKORÁCIÓ*
08F78-MKJ-D00

Csúcsminőségű alumínium elem, amely kihangsúlyozza a hátsó 
sárvédő formáját – igazi Neo Retro megjelenés!

KERÉKMATRICA SZETT
08F74-MKJ-D00ZA
Könnyen felragasztható kerékmatrica szett. 
Ezüst színű és CB1000 logóval díszített 
matrica.

AKRAPOVIČ TITÁNIUM SLIP-ON KIPUFOGÓDOB
08F88-MKJ-900
Ez a gyönyörűen megkomponált kipufogódob a versenyzésben már bizonyított 
anyagokból és pehelykönnyű titániumból készült, kézzel készített, karbonszálas vég-
záróelemmel és hővédővel megkoronázva. A jellegzetes Akrapovič hang mellett a gyári 
kipufogódobhoz képest 54%-kal könnyebb, amely megkönnyíti a gép kezelhetőségét. 
Egyszerűen fel kell helyezni; az EC- és ECE-előírásoknak teljes mértékben megfelel.
Jobb műszaki tulajdonságokat biztosít:
• Teljesítmény: + 1,6 LE 10 000 1/min-nél
• Nyomaték: + 1,2 Nm 7000 1/min-nél
• Tömeg: –2,2 kg
Speciális garanciális feltételek mellett. Kérdezze Honda márkakereskedőjét!

ELSŐ SÁRVÉDŐBORÍTÁS*
08F79-MKJ-D00

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

SZÉLVÉDŐ*
08R72-MKJ-D00

Csúcsminőségű szélvédő a CB1000R ikoni-
kus megjelenésének kihangsúlyozására.

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.

*Kiegészítők, melyek a CB1000R+ változatra gyárilag fel vannak szerelve.
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VÉDELEM

KIEGÉSZÍTŐK
CB1000R

HONDA SZÁRNY TANKVÉDŐ
08P61-KAZ-800A

Karbonhatású, öntapadó hátoldalú, háromrészes 
tankvédő Honda szárny logóval. 

FORGATTYÚSHÁZ GYŰRŰ 
SZETT
08F75-MKJ-D00

Műanyag forgattyúsház gyűrű, bal oldali, öntapadó 
hátoldallal a felragasztás megkönnyítése érdekében. 

BELTÉRI MOTORKERÉKPÁR TAKARÓ
08P70-MKJ-D00

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.  

NSC STÍLUSÚ TANKVÉDŐ
08P71-MKN-D50

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

Matte Pearl Glare White
(CB1000R+ változat is kapható)

Graphite Black
(CB1000R+ változat is kapható)

Candy Chromosphere Red

CB1000R DESIGN PRO 
CSOMAG

DESIGN 
CSOMAG 

TÚRA
CSOMAG

TRAVEL 
CSOMAG

TECHNIKAI
CSOMAG

VÉDELEM 
CSOMAG

TARTALOM A színkódokat lásd lent 08HME-MKJ-TO18 08HME-MKJ-TR18 08HME-MKJ-TRL18 08HME-MKJ-EL18 08HME-MKJ-PRT18

Első sárvédőborítás • •
Hátsó sárvédő dekoráció • •
Szélvédő • • • •
Hátsó ülésidom • •
Alcantara vezetőülés •
Alcantara utasülés •
Tanktáska • • •
Üléstáska • • •
Markolatfűtés • •
Gyorsváltó • •
12 V csatlakozó • • • •
Forgattyúsház gyűrű •
Tankvédő •
Kerékmatrica • •
Beltéri motorkerékpár takaró •
KAPHATÓ SZÍNEK:

Candy Chromosphere Red 08HME-MKJ-PROZA 08HME-MKJ-DESZA

Matte Pearl Glare White 08HME-MKJ-PROZE 08HME-MKJ-DESZE

Graphite Black 08HME-MKJ-PROZC 08HME-MKJ-DESZC
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KIEGÉSZÍTŐK
CB1100RS / CB1100EX

66 91kW 
7 500 1/min-nél

Nm 
5 500 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK KEREKEK

17”

PGM FI

LED

LED

HISS

SDBV

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

2017-ben a Honda masszív érdeklődést váltott ki az egyedi 
gépek szerelmesei körében ezzel a projektjével, melyet 
a milánói South Garage egyedi motorkerékpár-építőivel 
együttműködésben készített. A mattfekete tank, valamint a 
feketére fújt motor, kuplungburkolat és kerekek sugározzák 
azt a hangulatot, melyet egy café racer és az egyedi bobber 
stílus sötét elegye alkot. Az alacsonyan található bukócsövek, 
a radiális főfékhenger és a rövid hátsó rész adják a café racer-
szerű megjelenést. Az olyan jellemzők, mint a miniatűr LED-
jelzőlámpák, az új fényszóró és a gumiabroncs futófelületéhez 
illő gyémántmintás bőrülés, olyan fokú eleganciát sugároznak, 
mely tökéletesen szemlélteti a CB1100 EX eredeti megjelenését.

CB1100 EX “Hedo”: egy CB, amely 
abszolút megállja a helyét  
az egyedi motorok között isH

*a CB1100RS specifikációi láthatók.

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
CB1100RS / CB1100EX

POGGYÁSZ

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ 
08L70-MGC-JB0

Krómozott acélcsőből készült hátsó csomagtartó, amely kényelmes 
tárolást tesz lehetővé.

CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
08L63-KAZ-011

Fekete színű elasztikus háló, mely rögzíti a csomagot 
a csomagtartóra vagy az utasülésre.

MARKOLATFŰTÉS SZETT 
08ESY-MGC-HG17

Rendkívül vékony fűthető markolatok, a maximális 
kényelem érdekében integrált vezérléssel, amely 
tökéletesen belesimul a motorkerékpár dizájnjá-
ba. A fűtés intenzitása 3 fokozatban állítható. A 
meleg a kezeknek a hideg által leginkább érintett 
területére irányítható. Egy integrált áramkör védi 
az akkumulátort a lemerüléstől.
A csomag tartalmazza a rögzítőkészletet is 
(08T70-MGC-DA0).
Speciális hőálló ragasztó külön kapható.

MOTORVÉDŐ CSŐ
08P70-MGC-JB0 VAGY JD0

Óvja a motorvédő burkolat felületét.
2 színben kapható:
• Krómbevonatos (JB0)
• Mat Ballistic Black Metallic (JD0)

12 V CSATLAKOZÓ SZETT  
 08U70-MGC-JB0

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

BUKÓGOMBA SZETT
08P71-MGC-JB0

Fekete, gomba alakú rácsúsztatható elemek, melyek 
óvják a motorkerékpár burkolatelemeit.

KÉNYELEM & VÉDELEM
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BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

HONDA OPTIMATE 5
08M51-EWA-801E

Az új Honda Optimate 5 akár 2 V töltöttségű akkumulátorokat is véd, 
majd teljesen automatikusan feltölti és a töltöttséget szinten tartja.
Akkumulátorkapacitás: 15-192 Ah Használható: MF/AGM,STD, GEL, 
EFB akkumulátorokhoz.

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Bármely típusú 12 V-os ólomsavas akkumulátorhoz használható, 
melynek névleges kapacitása 3-50 Ah. Rendkívül elhanyagolt, akár 
2 V töltöttségű akkumulátorok esetén is hatékony. Nem áll fenn 
a túltöltés kockázata. A járműelektronikai rendszerek védelme 
biztosított.

KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR TAKARÓ
08P34-BC2-801

UV-sugárzás elleni védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző 
anyagból készül, melynek köszönhetően a gép letakart állapotban 
is szárad. Az alsó kötéllel rögzíthető a takaró. Az alsó részén, elöl 
két furat teszi lehetővé az U-zár könnyű felszerelését.

U-ZÁR
08M53-MFL-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.



14

KIEGÉSZÍTŐK
CB1100RS / CB1100EX

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

CB1100RS CB1100EX

Darkness Black Metallic Matt Beta Silver Metallic Candy Chromosphere Red

CB1100RS, EX TOURING 
CSOMAG

TOURING 
CSOMAG

TOURING 
CSOMAG

TRAVEL 
CSOMAG

COMFORT 
CSOMAG

TARTALOM 08HME-MGC-TO117 08HME-MGC-TO217 08HME-MGC-TO317 08HME-MGC-TRP17 08HME-MGC-COP17

Hátsó csomagtartó • • • •
Markolatfűtés • • • • •
12 V kiegészítő csatlakozó • • • • •
Krómozott motorvédő cső •
Fekete motorvédő cső •
Bukógomba •
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KIEGÉSZÍTŐK
NC750S

A Duplakuplungos sebességváltó 2010-ben, a Honda VFR 1200-
zal debütált a motorkerékpárok világában. Jelenleg már a 3. ge-
nerációnál tart, és a méretét annyira lecsökkentették, hogy kö-
zepes lökettérfogatú motoroknál is alkalmazható legyen. A DCT 
teljesen különbözik a legtöbb robogóban alkalmazott hajtószíjas 
sebességváltótól: felépítését tekintve egy hagyományos 6 foko-
zatú sebességváltó, mégis, a sebességváltás elektronikusan ve-
zérelt. Élvezze a hagyományos sebességváltó nyújtotta szabad-
ságot, és az automata nyújtotta kényelmet!

40,3 kW 
6 250 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS

28,6 km/l14,1
ÜZEMANYAG-
TARTÁLY

liter

PGM FI

LED

LED

HISS

DCT

HECS3

HMAS

EURO4
EURO 4

Valóban szüksége van a bal oldali karra, 
hogy élvezze a motorozást?H

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
NC750S

POGGYÁSZ

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L72-MJE-D00ZA

35 literes hátsó doboz, egykulcsos rendszerhez kialakítva
Csak a következőkkel együtt:
• 1 x belső zárhenger szett (08M70-MJE-D01)*
• 1 x zár alkatrészek (08M71-MJE-D01)*
• 1 x hátsó tartó (08L70-MKA-D80)*
* Külön kapható.

29 LITERES OLDALDOBOZ 
SZETT
08ESY-MKD-PA17

2 speciális kialakítású, aerodinamikus és teljesen 
integrált, 29 l-es oldaldobozból álló szett, egykulcsos 
rendszerrel, hátsó tartóval, rögzítővel és az 
egykulcsos rendszer beszereléséhez szükséges összes 
alkatrésszel.

BELSŐ TÁSKA A 35 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZHOZ
08L09-MGS-D30

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

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ 
08L70-MKA-D80

Kifejezetten az NC750S-hez tervezett hátsó csomagtartó, 
melyre rögzíthetők a 35 l-es hátsó doboz és a 29 l-es 
oldaldobozok.

ZÁRBETÉT
08M70-MJE-D03

Belső zárbetét szett az egykulcsos rendszerhez 
(elektronikus kulcs). Lehetővé teszi, hogy a 
hátsó vagy oldaldobozokat a motorkerékpár 
gyújtáskulcsával nyissa/zárja. Oldal- vagy hátsó 
dobozonként egy szettre van szükség.

ZÁRHENGER
08M71-MJE-D01

Zár az egykulcsos rendszerhez (elektronikus kulcs). Lehetővé teszi, hogy 
a hátsó vagy oldaldobozokat a motorkerékpár gyújtáskulcsával nyissa/
zárja. Oldal- vagy hátsó dobozonként egy szettre van szükség.

BELSŐ TÁSKÁK A 29 LITERES OLDALDOBOZ 
SZETTHEZ
08L79-MGS-J30

Két darabból álló, halványszürke, erős nylon anyagból készült oldaldoboz belső táska szett. 
Mindkettő 16 literes, és első zsebbel rendelkezik. Fogantyú és vállpánt segít a hordozásban. 
Fekete hímzett Honda logó az első zseben.
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KÉNYELEM

MAGAS SZÉLVÉDŐ
08R72-MGS-D10

Stílusos polikarbonát szélvédő. Nagy sebességen 
megakadályozza a rovarok nekicsapódását a vezető 
mellkasának. 50 mm-rel magasabb és 40 mm-rel 
szélesebb mint a gyárilag felszerelt szélvédő.

MARKOLATRAGASZTÓ
08CRD-HGC-20GHE

Hőálló ragasztó, melyet kifejezetten a fűthető 
markolatokhoz fejlesztettek ki.

12 V CSATLAKOZÓ
08E70-MKA-D80

Elektronikai eszközeinek tápellátásához.
Használatához szükség van a külön kapható kiegészítő 
vezetékkötegre (08A70MJLD30) és/vagy a relészettre 
(08A70MGSD30). Kérdezze Honda márkakereskedőjét 
ezekkel az alkatrészekkel kapcsolatban!

RELÉSZETT
08A70-MGS-D30

A markolatfűtés és/vagy a navigáció-rögzítőkészlet
és/vagy az Averto riasztó tápellátásához van rá szükség.

KIEGÉSZÍTŐ VEZETÉKKÖTEG
08A70-MJL-D30

A markolatfűtés és/vagy a navigáció-rögzítőkészlet és/vagy 
az Averto riasztó tápellátásához van rá szükség.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-MJS-HG17M VAGY 17DCT

Rendkívül vékony, fűthető markolat (360°), a maximális kényelem érdekében integrált vezérléssel, amely 
tökéletesen belesimul a motorkerékpár dizájnjába. A fűtés intenzitása 5 fokozatban állítható. Egy integrált 
áramkör védi az akkumulátort a lemerüléstől. A meleg a kezeknek a hideg által leginkább érintett területére 
irányítható. A relészettet (08A70-MGSD30) a csomag mindegyik változata tartalmazza:
• Manuális sebességváltóhoz (HG17M)
• Duplakuplungos sebességváltóhoz (H17DCT)
Speciális hőálló ragasztó külön kapható.
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KIEGÉSZÍTŐK
NC750S

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

AKRAPOVIČ TITÁNIUM KIPUFOGÓDOB (*)
08F88-MKA-900

• Rozsdamentes acélból (be- és kiömlő), titániumból (külső hüvely) és karbonszálas 
anyagból (végzáró elem) készült kipufogódob
• Lézergravírozott Akrapovič logó
• Nem eltávolítható zajcsökkentő betét
• Karbonszálas kipufogódob-rögzítőbilincs
• A felszereléshez szükséges tartozékok a készlet részei

U-ZÁR 123-217
08M53-MEE-800

U-zár biztonsági zárhengerrel, 
mely elfér az NC750S ülése alatt.

KÖZÉPÁLLVÁNY
08M70-MGS-D10

A biztonságos parkolás érdekében szinte 
bármely felületen. Megkönnyíti a motorkerékpár 
tisztítását és a hátsó kerék karbantartását.

DCT LÁBVÁLTÓ SZETT
08U70-MGS-D51

Bal lábbal működtethető lábváltó pedál. 
A könnyű beszerelés érdekében előre 
összeállított mechanikus és elektromos 
készletekkel.

(*) Speciális garanciális feltételek mellett. Kérdezze Honda márkakereskedőjét! 

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

Graphite Black/Atmosphere Blue Metallic Graphite Black/Pearl Stallion

NC750S
TÚRA CSOMAG

DCT
TÚRA CSOMAG 

MT
TRAVEL  

CSOMAG
TARTALOM 08HME-MKS-TR16DCT 08HME-MKS-TR16S 08HME-MKS-TRA16

35 literes hátsó doboz tartóval • • •
29 literes oldaldoboz szett tartóval • • •
Magas szélvédő • •
Markolatfűtés szett DCT-hez •
Markolatfűtés szett MT-hez •
12 V csatlakozó • •
Középállvány • •
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KIEGÉSZÍTŐK
CB650R

67kW 
11 000 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY MÉLYRE HÚZOTT

4-1 kipufogó64
MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK

Nm
@ 8 000 1/min

PGM FI

LED

LED

HISS

HSTC

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

RMC

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 cc-re 
felturbózott változat már 13500-as fordulatszámra és nagyjából 
45 kW teljesítményre is képes volt.

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
CB650R

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

SZÉLVÉDŐ
08R70-MKN-D50

Csúcsminőségű alumínium szélvédő a CB650R ikonikus 
megjelenésének kihangsúlyozására. A távtartók külön 
kaphatók (08R74-MKN-D50).

OLDALBORÍTÁSOK
08F75-MKN-D50

Csúcsminőségű bal és jobb oldali alumínium panelek, 
melyek befedik a motorkerékpár oldalát.

MOTORVÉDŐKERET 
BURKOLATELEMEK
08F74-MKN-D50

Csúcsminőségű alumínium motorvédőkeret burkolatelemek, 
melyek felteszik a koronát a CB650R ikonikus megjelenésére. 
A burkolatelemeken a gyönyörűen gravírozott CB650R 
logó látható.

ELSŐ SÁRVÉDŐBORÍTÁS
08F73-MKN-D50

Magas minőségű alumínium borítóelem, mellyel 
kiegészíthető az első sárvédő.

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.

GYORSVÁLTÓ SZETT
08U72-MKN-D50

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.

KERÉKMATRICA SZETT
08F84-MFJ-810A VAGY 820A

3 részből álló, köralakú matrica szett. Könnyű felragasztani 
és tökéletesen illeszkedik két 17 colos keréktárcsára. Ha 
Önnek úgy tetszik, Honda versenymatricával is kiegészíthető 
(a csomagban található).
2 színben kapható:
- Fehér (810A)
- Piros (820A)

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 2019-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.



25

KÉNYELEM

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-MKN-HG19

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.

SZÉLVÉDŐ (FÜSTSZÍNŰ) 08R71-MKN-D50

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

SZÉLVÉDŐ-TÁVTARTÓ SZETT 08R74-MKN-D50

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

12 V CSATLAKOZÓ
08U70-MKN-D50

A motorkerékpár ülése alá beszerelendő 12 V-os csatlakozóval bármely 
elektronikus eszközét működtetheti.

TANKTÁSKA SZETT
08ESY-MKJ-TKB18   

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 × H × M): 178 × 285 × 130

HÁTSÓÜLÉS-TÁSKA SZETT
08ESY-MKJ-STB18

Egyszerű és funkcionális hátsóülés-táska, melyet kifejezetten a 
hátsó ülés elkeskenyedő formájához terveztek.
A szettben található rögzítővel könnyen felszerelhető és stabilan 
rögzíthető. A táska űrtartalma: 15 l, amely 22 literesre nyitható.
Eső elleni védőhuzattal.
Méretei mm-ben (Sz × H × M): 355 × 365 × 243

TANKVÉDŐ (CB LOGÓVAL)
08P71-MKN-D50

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

POGGYÁSZ VÉDELEM
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KIEGÉSZÍTŐK
CB650R

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

HÁTSÓ KARBANTARTÓ ÁLLVÁNY
08M50-MW0-801

Lehajtható acélcső-állvány, amely megkönnyíti a motorkerékpár 
tisztítását és a hátsó kerék karbantartását. A motorkerékpárt a 
lengőkar végénél fogva emeli fel.

XL KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR 
TAKARÓ
08P34-BC2-801

UV-védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző anyagból ké-
szül, melynek köszönhetően a gép letakart állapotban is szárad. 
Az alsó kötéllel rögzíthető a takaró. Elöl két furat teszi lehetővé 
az U-zár könnyű felszerelését. Nem alkalmas felszerelt hátsó és/
vagy oldaldobozokkal rendelkező motorkerékpárokhoz.

U-ZÁR
08M53-MFL-800

U-zár biztonsági zárhengerrel, mely elfér a vezetőülés alatt. 
(Megjegyzés: ha AVERTO riasztó van beszerelve a motorkerékpár-
ra, akkor már nem áll rendelkezésre elegendő hely az U-zár, a 
szerszámkészlet és a kezelési útmutató számára.)

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Bármely típusú 12 V-os ólomsavas akkumulátorhoz hasz-
nálható, melynek névleges kapacitása 3-50 Ah. Rendkívül 
elhanyagolt, akár 2 V töltöttségű akkumulátorok esetén is 
hatékony. Nem áll fenn a túltöltés kockázata. A járműelektro-
nikai rendszerek védelme biztosított.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

Mat Crypton Silver Metallic Graphite Black Matt Jeans Blue Metallic Candy Chromosphere Red

CB650R         NEO SPORT CAFÉ                           SPORT                                  COMFORT                                 TRAVEL
TARTALOM 08HME-MKN-NSC19 08HME-MKN-SP19 08HME-MKN-CO19A 08ESY-MKJ-BAG18

Szélvédő •
Első sárvédőborítás •
Motorvédőkeret burkolatelemek •
Oldalborítások •
Hátsó ülésidom + díszítőelem •
Alsó idom •
Tankvédő •
Gyorsváltó •
Markolatfűtés •
Szélvédő •
12 V csatlakozó •
Tanktáska •
Hátsóülés-táska •



28



29

KIEGÉSZÍTŐK
REBEL

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.

LED

LED

ABS

PGM FI

HECS3

EURO

EURO 5

471 43,3 cm3 mm
Nm 
6 000 1/min-nél

SOROS, KÉTHENGERES 
MOTOR

MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK ÜLÉSMAGASSÁG

690
Az 500 köbcentis modell Európában fekete üléssel lesz kapható, az utasülés az alapfelszereltség része lesz, és 
nem lesz rajta rendszámtábla-világítás. A törvényileg előírt összes biztonsági felszereltséget tartalmazni fogja.

A lázadók motorjaH

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
REBEL

DIZÁJN & VÉDELEM

EGYEDI FEKETE VEZETŐÜLÉS*
08R76-K87-A30ZA

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

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

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)

FÉNYSZÓRÓ-BURKOLAT*
08R70-K87-A30

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

ELSŐ VILLA GUMIHARANG SZETT*
08F70-K87-A30 

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.

ELSŐ VILLA BURKOLAT SZETT*
08F71-K87-A30 

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

*Alapfelszereltség az 500 Rebel „S Edition” modellen.
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POGGYÁSZ

BAL VAGY JOBB OLDALTÁSKA RÖGZÍTÉSSEL
08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL

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 (08ESY-K87-BAGL)
• Jobb oldali, 10 literes (08ESY-K87-BAGS)

BŐR NYEREGTÁSKA SZETT
08L56-MFE-800A

2 bőr nyeregtáskából álló szett, melyek űrtartalma egyenként 16 liter.
A szükséges rögzítőkeretek külön kaphatók. 

NYEREGTÁSKA-TARTÓ 
08L71-K87-A00

Masszív tartó kifejezetten a nyeregtáskák felszereléséhez.   

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
08L70-K87-J80

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

KÉNYELEM

SZÉLVÉDŐ
08R74-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.

ÁLLÍTHATÓ FÉKKAR
08U70-K87-A30

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

UTAS HÁTTÁMLA
08R73-K87-A30

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

12 V CSATLAKOZÓ  
08U71-K87-A30

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

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

REBEL SPECIAL EDITION CSOMAG TRAVEL CSOMAG COMFORT CSOMAG
TARTALOM 08HME-K87-SPECIAL 08HME-K87-TRAVEL 08HME-K87-COMF

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 •

Matt Axis Gray Metallic Graphite Black Matt Jeans Blue Metallic Millenium Red
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Az 500 köbcentis modell Európában fekete üléssel lesz kapható, az utasülés az alapfelszereltség része lesz, és 
nem lesz rajta rendszámtábla-világítás. A törvényileg előírt összes biztonsági felszereltséget tartalmazni fogja.
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KIEGÉSZÍTŐK
CB500F

Nem ritka az olyan CB500, amely több, mint 300 000 megtett km-
rel büszkélkedik, de a futárok és a motoros iskolák jól bevált favo-
ritja sokkal több, mint egy igásló. Az 1996-ban, Franciaországban 
elinduló CB500 Cup futótűzként terjedt el egész Európában, és 
olyan fiatal tehetségeknek segített önerőből, gazdaságosan hír-
nevet szerezni, mint Sebastian Charpentier vagy James Toseland.

PGM FI

LED

LED

HISS

SDBV

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

35 kW 
8 500 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY ÜLÉSMAGASSÁG

785mm43
MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK

Nm 
7 000 1/min-nél

Biztos, hogy a megbízhatóság  
unalmas? H

FŐBB FELSZE-
RELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
CB500F

POGGYÁSZ

12 V CSATLAKOZÓ
08U70-MJW-J00

Működtesse vagy töltse elektromos készülékeit ezzel 
a hasznos 12 V-os csatlakozóval (2 ampert biztosít).

TANKTÁSKA SZETT
08ESY-MKP-TKB19

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 × H × M): 178 × 285 × 130

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).

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA (35 L)
08L09-MGS-D30

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.

CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
08L63-KAZ-011

Fekete színű elasztikus háló, mely rögzíti a csomagot a 
csomagtartóra vagy az utasülésre.

SZÉLVÉDŐ SZETT 
(FÜSTSZÍNŰ)
08R70-MKP-D40

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

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-MJF-HG1617

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 terüle-
tére irányítható. Vezetékekkel együtt. Speciális 
hőálló ragasztó külön kapható.

KÉNYELEM
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DIZÁJN & VÉDELEM

HONDA OPTIMATE 3 
08M51-EWA-601E

Bármely típusú 12 V-os ólomsavas akkumulátorhoz használható, melynek 
névleges kapacitása 3–50 Ah. Rendkívül elhanyagolt, akár 2 V töltöttségű 
akkumulátorok esetén is hatékony. Nem áll fenn a túltöltés kockázata. A 
járműelektronikai rendszerek védelme biztosított.

U-ZÁR
08M53-MFL-800

U-zár biztonsági zárhengerrel, mely elfér a vezetőülés alatt. (Megjegyzés: ha AVERTO riasztó 
van beszerelve a motorkerékpárra, akkor már nem áll rendelkezésre elegendő hely az U-zár, a 
szerszámkészlet és a kezelési útmutató számára.)

HÁTSÓ ÜLÉSIDOM
08F76-MJW-J00ZC, H, L, M VAGY R

Egyedi formájú, a fényezéshez illő színű, agresszív 
megjelenésű ülésidom, mely a gyári utasülés helyére 
szerelendő fel.
5 színben kapható:
- Mat Gunpowder Black Metallic (J00ZC)
- Candy Energy Orange (J00ZH)
- Pearl Metalloid White (J00ZL)
- Mat Crypton Silver Metallic (J00ZM)
- Grand Prix Red (J00ZR)

KERÉKMATRICA SZETT
08F72-MKPJ40ZG, J VAGY H

Könnyen felragasztható matrica szett, amely a keréktárcsa két oldalára  
ragasztandó. A motorkerékpárnak sportosabb megjelenést nyújt.
3 színben kapható:
- Pearl Metalloid White ezüst díszítésekkel (J40ZG)
- Seal Silver Metallic narancsszínű díszítésekkel (J40ZJ)
- Mat Crypton Silver Metallic (Pearl Metalloid White narancsszínű díszítésekkel (J40ZH)

TANKVÉDŐ
08P61-KYJ-800

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

KÖZÉPÁLLVÁNY 
08M70-MKP-J40
A biztonságos parkolás érdekében, szinte bármely felületen. Megkönnyíti 
a motorkerékpár tisztítását és a hátsó kerék karbantartását.

TANKVÉDŐ
08P61-KAZ-800A

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

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS
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KIEGÉSZÍTŐK
CB500F

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

Matt Gunpowder  

Black Metallic

Pearl Metalloid White/ 

Matt Pearl Agile Blue

Grand Prix Red

CB500F COMFORT CSOMAG DESIGN CSOMAG

TARTALOM 08HME-MKP-CF19 08HME-MKP-DESZC 08HME-MKP-DESZL 08HME-MKP-DESZR

Szélvédő •
Markolatfűtés •
12 V csatlakozó •
Hátsó ülésidom

Matt Gunpowder Black Metallic Pearl Metalloid White Grand Prix Red

Kerékmatrica szett

Matt Crypton Silver Metallic Pear Metalloid White Matt Crypton Silver Metallic
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A Honda számos innovatív technológiát fejlesztett ki és alkalmaz a 

motorkerékpárjaiban annak érdekében, hogy Ön és az Önt körülvevő 

világ a lehető legjobbat kapja.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ FÉKRENDSZER
A keréksebességet felügyelve csökkenti a féknyomást, ezzel 
megakadályozza, hogy a kerekek blokkoljanak. 

ALAPJÁRAT-LEÁLLÍTÓ RENDSZER
Automatikusan leállítja a motort, három másodperccel azután, hogy 
alapjáraton jár, majd gázadásra azonnal újraindítja, ezzel csökkenti a 
károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást.

DUPLAKUPLUNGOS SEBESSÉGVÁLTÓ (DCT)
Egy kézi kapcsolású sebességváltó szabadságát egy automata 
kényelmével ötvözi, ezáltal nagyobb fokú menetkényelmet és 
sportosabb teljesítményt nyújt.

LED
LED VILÁGÍTÁS
Fényesebb és sokkal energiahatékonyabb mint a hagyományos izzók. 
Időkésleltetés nélküli világítást és hosszabb élettartamot nyújt.

EURO4
EURO 4
Megfelel az EURO 4 károsanyag-kibocsátási előírásoknak.

PROGRAMOZOTT ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉS 
(PGMFI)
Komputerizált rendszer, amely minden körülmények között erős és jól 
reagáló teljesítményt nyújt.

EURO

EURO 5
Megfelel az EURO 5 károsanyag-kibocsátási előírásoknak.

SHOWA DUAL BENDING VALVE TELESZKÓP
A Showa teleszkópvillák azáltal javítják a menetkényelmet és 
a kezelhetőséget, hogy a körülményeknek megfelelő húzó- és 
határozottabb nyomófokozati futóműcsillapítást nyújtanak.

HONDA EVOLUTIONAL KATALIZÁTOR-RENDSZER
Az oxigénérzékelő rendszer optimális levegő/üzemanyag 
keverékarányt tart fenn, hogy a kipufogógázban található károsanyagok 
katalizálását a leghatékonyabban végezhesse el.

HONDA VÁLASZTHATÓ NYOMATÉK-SZABÁLYOZÁS
Ha a Honda választható nyomaték-szabályozó (HSTC) rendszer a hátsó 
kerék tapadásának hirtelen csökkenését észleli, csökkenti a kerékre jutó 
nyomatékot, hogy a gumiabroncs visszanyerhesse a tapadást.

HONDA IMMOBILIZER RENDSZER (HISS)
A motorkerékpár csak az eredeti, kódolt kulccsal indítható, ezzel is 
hatékonyan védve azt a lopástól.

RADIÁLISAN RÖGZÍTETT FÉKNYERGEK
Jobban igazodik a féktárcsához és merevebb. A radiálisan rögzített fék-
nyergek mindkét végükön rögzítettek és alá vannak támasztva, ezáltal 
kevésbé tudnak elmozdulni és így jobb fékezési teljesítményt nyújtanak.

HONDA MULTI-ACTION RENDSZER
A patronos típusú első villa és hátsó lengéscsillapító a megfelelő 
csillapítás és precíz kezelhetőség magabiztos egyensúlyát nyújtja.

TWS VEZETÉSI MÓD VÁLASZTÓ RENDSZER
3 különböző vezetési módot biztosít: az 1. mód standard ECU 
beállításokat biztosít, a 2. mód egyenletesebb fojtószelep-szabályozást 
nyújt, a 3. mód pedig agresszívebb teljesítményt szállít.

HONDA 
TECHNOLÓGIA
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HONDA DCT
DUPLA- 
KUPLUNGOS 
SEBESSÉGVÁLTÓ

DCT-VEL ELÉRHETŐ MODELLEK

2 AUTOMATA MÓD
S -Sport- a sportosabb vezetési stílus érdekében.

D -Drive- a nyugodt, városi és autópályán való motorozáshoz.

1 KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÁS MÓD
MT - sebességváltás a bal kormányszáron található 

kapcsolóval.

ÚJ G-KAPCSOLÓ*
Javítja a hátsó kerék tapadását terepen való motorozáskor.

*Csak az Africa Twin-hez és az X-ADV-hez kapható.

SZABADSÁG KONTROLL

A DCT egy automata kuplung- és váltórend-

szer, amely egy kézi kapcsolású sebességvál-

tó nyújtotta közvetlen gyorsulás érzését egy 

automata könnyű kezelhetőségével párosítja. A DCT le-

hetővé teszi a vezetőnek, hogy a sebességváltás helyett 

a gyorsulásra, kanyarodásra és fékezésre koncentrálhas-

son. Ez növeli a vezető magabiztosságát és kontrollját. A 

DCT technológia még magasabb szintre emeli a motoro-

zás örömét és a motorkerékpár feletti uralmat.

Nem kell foglalkoznia a kuplungkarral és 
a sebeségváltó-pedállal az egyenletes 
és akadálymentes sebességváltáshoz.

Az automata és manuális móddal bármely 
vezetési körülményhez igazodhat. 
Küszöbölje ki a váltás sokkot, mint egy 
profi motoros!

VFR1200X NC750X NC750S AFRICA TWINAFRICA TWIN 
ADVENTURE 

SPORTS

INTEGRA X-ADV GL1800 GOLDWING
(3. GENERÁCIÓS 

7 FOKOZATÚ DCT)
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AZ ÁLMOK
TÉNYLEG
VALÓRA 
VÁLNAK
Soichiro Honda mondta, hogy 

„Csak egy jövőnk van, és az az álma-
inkból épül majd fel, ha van bátorsá-
gunk megkérdőjelezni a konvenció-
kat.” 

A Honda filozófiája - hogy egy jobb világot álmodjon az 
embereknek - tette lehetővé ASIMO, a HondaJet, az NSX 
és a legendás Africa Twin kifejlesztését. Az álmoknak óri-
ási erejük van, arra ösztökélnek, hogy még többet érjünk 
el, új ötleteket és új technológiákat fedezzünk fel, és új 
problémamegoldó módszereket tárjunk fel. Független 
gondolkodásmódra és elszántságra van szükség az ál-
mok követéséhez. Továbbá szenvedélyre és innovációra, 
hogy soha ne hunyjanak ki és valósággá formálódjanak a 
modern világ számára.



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. 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.

Honda Motor Europe Limited - Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

www.honda.hu

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

Kérem, ne dobjon a szemetesbe!
Adjon tovább egy ismerősének 
vagy adjon le újrahasznosításra.


