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Hogyan is tehetné Hondáját egyedibbé, 
mint a Honda Eredeti tartozékaival? Min-
denre van megoldásunk, legyen az plusz 
tárolási kapacitás, fokozott kényelem, 
strapabíró védelem, nagyobb teljesítmény 
vagy pusztán egy még megnyerőbb külsejű 
robogó. Ugyanazzal a gondos részletes-
séggel 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 robogóját egészen egyedivé.

TEGYE 
HONDA 
ROBOGÓJÁT 
IGAZÁN 
EGYEDIVÉ

TARTALOM

X-ADV 03

INTEGRA 09

FORZA 125 / 300 17

SH300 23

SH125 / 150 (ÚJ) 29

PCX 125 33

VISION 110 39

SUPER CUB 43

(*) 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
X-ADV

40,3 68kW 
6 250 1/min-nél

Nm 
4 750 1/min-nél  l/100 km

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK

ÜZEMANYAG
FOGYASZTÁS

3,7

PGM FI

LED

LED

HSTC

PLRS

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK

HECS3

DCT

MODE
G

G-MÓD

SMK
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POGGYÁSZ

KIEGÉSZÍTŐK
X-ADV

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska hímzett ezüstszínű Honda szárny logóval 
a tetején és piros cipzárral. 15-ről 25 literesre nyitható. 
Állítható vállpánttal és fogantyúval rendelkezik.

DELUXE HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA (45 L-ES)
08L81-MCW-H60

Világosszürke táska fekete cipzárral és fekete 
Honda szárny logóval az első zseben. 21-ről 33 l-re 
nyitható, az első zsebben egy A4 méretű mappa 
is elfér. Állítható vállpánttal és fogantyúval.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKH-TB17

Alumínium hatású, 35 l-es hátsó doboz, melybe akár 1 zárt sisak 
mellett sok minden más is belefér. A teljes készlet tartalmazza 
az egykulcsos rendszert is, amellyel a hátsó doboz a motorkerékpár 
kulcsával nyitható/zárható, ill. az utasülés-háttámlát.
A felszereléshez szükség van a hátsó tartóra, 
amely 2 színben, külön kapható.

HÁTSÓ TARTÓ
08L70-MKH-D00ZA - MATTE ALPHA SILVER METALLIC
08L70-MKH-D00ZB - MATTE BALLISTIC BLACK METALLIC
A 35 és 45 l-es hátsó dobozok felszereléséhez szükség van a hátsó tartóra.
Méretek: 235×275×22,5 mm.
2 színben kapható 

45 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08ESY-MKH-TB17ZK - MAT BULLET SILVER
08ESY-MKH-TB18ZU - GRAND PRIX RED
08ESY-MKH-TB18ZV - MAT PEARL GLARE WHITE
08ESY-MKH-TB19ZW- MAT MOONSTONE SILVER METALLIC
08ESY-MKH-TB19ZX - MAT ARMORED GREEN METALLIC
45 l-es hátsó doboz, melybe akár 2 darab zárt sisak, és sok minden más is belefér. A hátsó doboz 
az X-ADV fényezéséhez illő 5 különböző színben kapható. A teljes készlet tartalmazza az egykulcsos 
rendszert is, amellyel a hátsó doboz a motorkerékpár kulcsával nyitható/zárható.
A felszereléshez szükség van a hátsó tartóra, amely 2 színben, külön kapható.
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KÉNYELEM

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKH-FLK17

2 kiegészítő LED fényszóró az összes szükséges alkatrésszel 
a bukócsőre való felszereléshez. 
A vezető jobban belátja az utat, és maga is könnyebben 
észrevehető a közlekedés többi résztvevője számára. 
A csomag tartalmazza az oldalsó bukócsövet is.

BUKÓCSŐ
08P70-MKH-D00

Ezüst színű bukócsövünk védelmet biztosít 
a motorkerékpár burkolatelemeinek. A LED 
ködfényszórók felszereléséhez elengedhetetlen. 

LÉGTERELŐ SZETT
08ESY-MKH-DFL17

Elvezeti a légáramlatokat az X-ADV körül és javítja 
a motoros komfortérzetét a hosszú utakon.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-MKH-HGA17

Vékony és teljesen integrált a másik vezérlőkapcsolóba. Ez a markolat-
fűtés a bal kormányszáron található 5 állású kapcsolóval vezérelhető. 
A beszerelő szettet is tartalmazza.

LÁBSZÁR LÉGTERELŐ
08R70-MKH-D00

Bal és jobb oldali poliuretán légterelők, melyek illeszkednek az oldalborításhoz, 
és kiterjesztik a szél elleni védelmet a vezető lábaira is.

KÉZVÉDŐ*
08TUC-COV-GRIP

Ezek a speciális kialakítású kézvédők anélkül tartják melegen 
és szárazon kezeit, hogy le kellene mondania X-ADV-je elegáns 

megjelenéséről.
• Neoprén külső bevonat

• Szintetikus szőrmeréteg a kézfej felől belül
• Merev nyílás elasztikus, szélálló állítóval

LÁBFEJ LÉGTERELŐ
08R72-MKH-D00

A poliuretán lábfej légterelő készlet még jobban óvja lábait a 
menetszéllel szemben.

LÁBSZÁRVÉDŐ*
08TUC-LEG-17

Speciális kialakítású lábszárvédő szabadalmaztatott 
felfújható rendszerrel, amely megakadályozza, hogy nagy 

sebességnél csapkodjanak a végei.
3 rétegű, beleértve egy vastag bélelt réteget a téli 

motorozáshoz, amely nyáron levehető
• Nem karcoló, neoprén betétek, melyekkel jobban 

rögzíthető a karosszériához, és megelőzhető a kidörzsölődés
• Lopásgátló gyűrű

• Nagy méretű tárolózseb
• Ülésborítás

• Fényvisszaverő szélek és díszítések 
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TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

KIEGÉSZÍTŐK
X-ADV

FELLÉPŐ SZETT
08F70-MKH-D00

Bal és jobb oldali fellépők X-ADV logóval. TERMIGNONI KIPUFOGÓDOB
08F99-MKH-900

A kipufogó alapja rozsdamentes acél, a külső hüvely titánium,  
a végzáró elem pedig karbon. Utcai használatra engedélyezett.

AKRAPOVIČ KIPUFOGÓDOB (*)
08F88-MKH-900

Utcai használatra engedélyezett kipufogódob rozsdamentes acélból (be- és kiömlő), 
titániumból (külső hüvely) és karbonszálas anyagból (végzáró elem). Alacsony 
fordulatszámon jobban reagál a motor, és szebb a hangja. 
• Rozsdamentes acél összekötőcső 
• Speciális, lézergravírozott logó
• Nem eltávolítható zajcsökkentő betét 
• Karbonszálas hővédővel
• Beszerelőszettel 

AVERTO RIASZTÓ SZETT
08E70-MGH-640

Ez a kompakt riasztó 118 db-es szirénával, mozgás- és 
rázkódás-érzékelővel, valamint 8 fokozatban állítható 
érzékenységgel különleges védelmet garantál. A belső 
tartalék akkumulátor és a kisfogyasztású alvó üzemmód 
garantálják az akkumulátor lemerülés elleni védelmét. 
Csak a következőkkel együtt használható: 
- Riasztó beszerelő szett (08E70-MKH-D20)* 
- Mágneskapcsoló (08E70-MCS-G40)* 
*Külön kapható

RIASZTÓBESZERELŐ 
SZETT

08E70-MKH-D20

Az Averto riasztó beszereléséhez 
szükséges csatlakozó külön kapható.

MÁGNESKAPCSOLÓ
08E70-MCS-G40

Lehetővé teszi a hátsó ülés levételét anélkül, hogy 
az Averto riasztórendszer bekapcsolna.

SPYBALL RIASZTÓ SZETT
08E50-EWN-800E

Rázkódásérzékelő riasztórendszer. 
Figyelem: a rendszer nem kompatibilis 

a mágneskapcsolóval. 
Használatához beszerelő szett  
szükséges: 08E70-MKH-D20*

Külön kapható.

U-ZÁR
08M53-MFL-800

U-zár biztonsági  
zárhengerrel: 105×245mm

KARBANTARTÁS & BIZTONSÁG
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

Mat Armored Green Metallic Mat Moonstone Silver Metallic Grand Prix Red Mat Bullet Silver Mat Pearl Glare White

CSOMAGOK TÚRA TRAVEL CITY COMFORT
TARTALOM

35 literes 
hátsó doboz

45 literes 
hátsó doboz

35 literes
hátsó doboz

45 literes
hátsó doboz

35 literes hátsó doboz szett • •
45 literes hátsó doboz szett • •
35 literes hátsó doboz belső táska •
Deluxe hátsó doboz belső táska (45 l) •
LED ködfényszóró szett • • • • •
Bukócső • • • • • •
Markolatfűtés szett • • • • • •
Lábszár légterelő • •
Lábfej légterelő • • •
SZÍNEK

35 literes 
hátsó doboz

45 literes 
hátsó doboz

35 literes 
hátsó doboz

45 literes 
hátsó doboz

08HME-MKH-CITY17 08HME-MKH-CO17

Ezüstszínű hátsó tartó (NH-B73M) 08HME-MKH-TOZA - 08HME-MKH-TR17ZA -

Fekete hátsó tartó (NH-A86M) 08HME-MKH-TOZB - 08HME-MKH-TR17ZB -

Matt Armored Green Metallic
fekete hátsó tartóval (G-208)

– 08HME-MKH-TO19ZX – 08HME-MKH-TR19ZX

Mat Moonstone Metallic Silver ezüst-
színű hátsó tartóval (NH-378C)

– 08HME-MKH-TO19ZW – 08HME-MKH-TR19ZW

Mat Bullet Silver ezüstszínű hátsó 
tartóval (NH-389M)

– 08HME-MKH-TO17ZK – 08HME-MKH-TR17ZK

Mat Pearl Glare White fekete hátsó 
tartóval (NH-B54P)

– 08HME-MKH-TO18ZV – 08HME-MKH-TR18ZV

Grand Prix Red fekete  
hátsó tartóval (R-380)

– 08HME-MKH-TO18ZU – 08HME-MKH-TR18ZU
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KIEGÉSZÍTŐK
INTEGRA

40,3 17”kW 
6 250 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY KEREKEK

ÜZEMANYAG-
FOGYASZTÁS

3,5 l/100 km

PGM FI

LED

LED

HSTC

HISS

HECS3

DCT

SDBV

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
INTEGRA

POGGYÁSZ

45 LITERES  
HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKL-TB19ZR / MAT BALLISTIC BLACK METALLIC
08ESY-MKL-TB19ZL / MAT ALPHA SILVER METALLIC
08ESY-MKL-TB19ZG / PEARL GLARE WHITE
08ESY-MKL-TB19ZT / CANDY CHROMOSPHERE RED

45 l-es hátsó doboz, melybe akár 2 darab zárt sisak, és sok minden 
más is belefér. A teljes készlet tartalmazza az egykulcsos rendszert 
is, amellyel a hátsó doboz a motorkerékpár kulcsával nyitható/
zárható, valamint a háttámlát és a hátsó tartót.

29 LITERES OLDALDOBOZ SZETT 
TARTÓVAL
08ESY-MKD-PA17

Két darabos, speciálisan kialakított, aerodinamikus és teljesen 
integrált 29 literes oldaldoboz szett. Egykulcsos zárrendszerrel, 
mely lehetővé teszi az oldaldobozok nyitását/zárását a jármű 
kulcsával. A készlet tartalmazza az oldaldobozok felszereléséhez és 
működtetéséhez szükséges összes alkatrészt:
- 29 l-es oldaldoboz szett (08L71-MKA-D80)
- Hátsó tartó (08L70-MKA-D80)
- Oldaldoboz-tartó (08L71-MJJ-D30)
- 2 zárbetét (08M70-MJE-D01)
- 2 zárhenger (08M71-MJE-D01)

45 LITERES DELUXE HÁTSÓ DOBOZ 
BELSŐ TÁSKA
08L81-MCW-H60

Világosszürke táska fekete cipzárral és hímzett fekete Honda 
logóval az első zseben. 21-ről 33 literesre nyitható.  
Az első zsebben egy A4 méretű mappa is elfér.
Állítható vállpánttal és fogantyúval rendelkezik.

29 LITERES OLDALDOBOZ SZÍN-
PANEL SZETT
08F70-MJF-A00A7 – FEHÉR
08F70-MJF-A00B3 – EZÜST
08F70-MJF-A00B5 – PIROS
08F70-MJF-A00ZJ – FEKETE
Oldaldoboz színpanel szett, mely illik a robogó színéhez.

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA SZETT
08L79-MGS-J30

Két darabból álló, halványszürke oldaldoboz 
belső táska szett; mindkét táska 16 literes és 
díszítésként Honda logó van az első zsebén.
Fogantyú és vállpánt segít a hordozásban.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L72-MJE-D00ZA

35 literes hátsó doboz, mely a robogó kulcsával nyitható és 
zárható. Csak a következő (külön kapható) tartozékokkal együtt:
- Egykulcsos zárbetét (08M70-MJE-D01)
- Egykulcsos zárhenger (08M71-MJE-D01)
- Hátsó tartó (08L70-MKA-D80)

HÁTSÓ TARTÓ
08L70-MKA-D80

A hátsó dobozok (35, ill. 45 l-es) és/vagy 
az oldaldobozok felszereléséhez szükséges. 

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA
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.
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POGGYÁSZ

MARKOLATFŰTÉS
08T70-MJM-A01

Rendkívül vékony fűthető markolat, a maximális kényelem érdekében integrált vezérléssel, 
amely tökéletesen belesimul a robogó dizájnjába. A fűtés intenzitása 5 fokozatban állítható. 
A meleg a kezeknek a hideg által leginkább érintett területére irányítható.* Egy integrált 
áramkör védi az akkumulátort a lemerüléstől. Speciális hőálló ragasztó kapható hozzá.
Felszereléséhez szükség van a külön kapható markolatfűtés beszerelő szettre.

MARKOLATFŰTÉS BESZERELŐ SZETT
08T70-MKA-D70
A markolatfűtés beszereléséhez szükséges beszerelő szett.

LÁBSZÁR LÉGTERELŐ
08R70-MJL-D70

Az oldallemezek javítják a vezető lábszárának 
védelmét a szél és hideg ellen.

AKRAPOVIČ SLIP-ON KIPUFOGÓDOB (*)
08F88-MKA-900

Jellemzői: Titánium kipufogódob karbonszálas végzáró elemmel. A zajcsökkentő betét nem 
eltávolítható. A felszereléshez szükséges tartozékok a készlet részei. Illeszkedik az oldaldobozokhoz 
és a középállványhoz. Műszaki adatok: - Teljesítmény: +0,6 Kw 4 800 1/min-nél | Nyomaték: +1,2 Nm 
2 900 1/min-nél | Tömeg: -1,0 kg | EC-/ECE-minősítés.

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN
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INTEGRA TÚRA CSOMAG TRAVEL CSOMAG

TARTALOM

45 literes hátsó doboz (egykulcsos rendszerrel) • •
29 literes oldaldoboz szett (egykulcsos rendszerrel) • •
29 literes oldaldoboz színpanel szett (a színek alább láthatók) • •
Hátsó tartó • •
Oldaldoboz-tartó • •
Markolatfűtés (beszerelő szettel és speciális ragasztóval) •
SZÍNEK

Mat Alpha Silver Metallic *NHB73M* 08HME-MKA-TO16DB 08HME-MKA-TR16DB

Mat Ballistic Black Metallic *NHA86M* 08HME-MKA-TO19DR 08HME-MKA-TR19DR

Pearl Glare White *NHB53P* 08HME-MKA-TO19DG 08HME-MKA-TR19DG

Candy Chromosphere Red *R-381C* 08HME-MKA-TO18DE 08HME-MKA-TR18DE

Mat Ballistic Black Metallic Mat Alpha Silver Metallic Pearl Glare White Candy Chromosphere Red

KIEGÉSZÍTŐK
INTEGRA

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
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KIEGÉSZÍTŐK
FORZA 125 / 300

18,5 2kW 
7 000 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

ZÁRT SISAKOK 
ÜLÉS ALATTI TÁROLÓHELYE

CITY GRIP 
GUMIABRONCSOK

MICHELIN™

PGM FI

LED

LED

HSTC

2 X SISAK

HECS3

ABS

EAW

SMK

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK
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KIEGÉSZÍTŐK
FORZA 125 / 300

POGGYÁSZ

45 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08ESY-K40-TB19ZB

A csomag tartalmazza a robogóhoz színben illő, 45 literes, Smart 
kulcsos hátsó dobozt és a felszereléséhez szükséges összes 
tartozékot: a fekete hátsó doboz tartót, a színben illő fedelet (lásd 
lent), a hátpárnát, a fedélnyitót és a hátsó tartót. 
A FORZA 300-hoz három színből lehet választani:
Mat Cynos Gray Metallic (TB19ZB) | Mat Pearl Cool White (TB19ZE) 
Crescent Blue Metallic (TB19ZF)
A FORZA 125-höz öt színből lehet választani:
Mat Carnelian Red Metallic (TB19ZA) | Mat Cynos Gray
Metallic (TB19ZB) | Black (TB19ZC) | Mat Lucent Silver Metallic (TB19ZD) 
Mat Pearl Cool White (TB19ZE)

45 LITERES HÁTSÓ DOBOZ  
HÁTTÁMLA
08L76-K40-F70

Kényelmes háttámla, amely felszerelhető a 45 literes Smart kulcsos 
zárrendszerrel rendelkező hátsó dobozra (külön kapható).

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
BELSŐ TÁSKA
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.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08HME-K40-F30ZA

35 literes tárolókapacitásával ebben a hátsó dobozban 
könnyedén elfér 1 zárt vagy 2 nyitott bukósisak. A gyorsrögzítő 
rendszernek köszönhetően könnyen levehető vagy rögzíthető. 
A hátsó doboz fedele illik a robogó színéhez (lásd lent). A szett 
tartalmazza a hátpárnát, a zárat, a kulcsokat és a hátsó tartót.
A FORZA 300-hoz két színből lehet választani:
- Mat Cynos Gray Metallic (F30ZA)
- Mat Pearl Cool White (F30ZD)
A FORZA 125-höz három színből lehet választani:
- Mat Cynos Gray Metallic (F30ZA)
- Fekete (F30ZB)
- Mat Pearl Cool White (F30ZD)

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ TARTÓ
08L70-K40-F00

Öntött műgyanta hátsó tartó a rögzítéshez szükséges alkatrészekkel. 
Csak a 35 literes hátsó dobozhoz.
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KÉNYELEM, BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

MARKOLATFŰTÉS
08ESY-K40-HG19

Rendkívül vékony fűthető markolat, a maximális kényelem érdekében integrált 
vezérléssel, amely tökéletesen belesimul a robogó dizájnjába. A meleg a kezeknek a 
hideg által leginkább érintett területére irányítható. A fűtés intenzitása 5 fokozatban 
állítható; az akkumulátort egy integrált áramkör védi a lemerüléstől. A csomag a 
markolatfűtés beszereléséhez szükséges összes alkatrészt tartalmazza (fűthető 
markolatok, beszerelő szett, hőálló ragasztó). KÜLTÉRI TAKARÓ

08P34-BC3-801

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

U-ZÁR 120-340 
08M53-KAZ-800

U-zár biztonsági zárhengerrel, mely elfér az ülés alatt.

Mat Cynos Grey Metallic Mat Pearl Cool White Crescent Blue Metallic

FORZA 300

Mat Cynos Grey Metallic Mat Pearl Cool White Mat Lucent Silver Metallic Mat Carnelian Red Metallic

FORZA 125
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KIEGÉSZÍTŐK
SH300

18,5 3,0kW 
7 500 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS

ZÁRT SISAK 
TÁROLÓHELY

1 l/100 km

PGM FI

LED

LED

HISS

V-MAT

HECS3

ABS

HSTC

SMK

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK
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SZÉLVÉDŐ SZETT
08R70-K53-D00

Háromrészes lekerekített, polikarbonát 
szélvédő, átlátszó markolatvédőkkel. 
Magasság: 46 cm. 

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
BELSŐ TÁSKA
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.

35 LITERES SMART HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-K53-TB19ZA, B, C, D, F VAGY G

35 liter űrtartalom. Egy zárt vagy két nyitott sisakot képes befogadni, 
gyorszáras, könnyedén leszerelhető. Hátpárnával és hátsó tartóval. A hátsó 
dobozfedél az SH300i fényezéséhez illő színekben kapható. 

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08HGA-KTW-16HG

Ez a készlet két markolatfűtést (08T50-EWA-801) és a szükséges beszerelő 
szettet is (08T70-K53-D00) tartalmazza. A felszereléshez hőálló ragasztó 
elérhető. (08CRD-HGC-20GMA / Külön kapható.)

LÁBZSÁK
08T56-KTF-800/800A

Fekete színű, vízlepergető, cipzárral ellátott lábzsák.  
A még melegebb érzet érdekében szigetelt béléssel. 
Kiegészítő mellkasvédelemmel, mely jobb hőtartást 
biztosít. Ülést takaró kivitel, így az ülés álló helyzetben 
is száraz marad.
2 méretben kapható: Standard (08T56-KTF-800),
XL (08T56-KTF-800A) 

POGGYÁSZ

KÉNYELEM

KIEGÉSZÍTŐK
SH300
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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.

AKRAPOVIČ SLIP-ON KIPUFOGÓDOB (*)
08F88-K53-900

Jellemzői: titánium kipufogódob karbonszálas végzáró elemmel. A zajcsökkentő betét 
nem eltávolítható. A felszereléshez szükséges tartozékok a készlet részei. Illeszkedik az 
oldaldobozokhoz és a középállványhoz. Műszaki adatok: - Teljesítmény: +0,6 Kw 4 800 1/min-nél | 
Nyomaték: +1,2 Nm 2 900 1/min-nél | Tömeg: -1,0 kg | EC-/ECE-minősítés.

HONDA OPTIMATE 5 
AKKUMULÁTOR OPTIMALIZÁLÓ
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. 
Alkalmazható: MF/AGM,STD, GEL, EFB akkumulátorok esetén.

KÜLTÉRI TAKARÓ
08P34-BC3-801 VAGY 08P34-MCH-000

UV-védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző anyagból 
készül, melynek köszönhetően a robogó letakart állapotban is 
szárad. Az alsó kötéllel rögzíthető a takaró.
Elöl két furat teszi lehetővé az U-zár könnyű felszerelését. 
2 méretben kapható: Standard (08P34-BC3-801)
- XL (08P34-MCH-000): akkor használható, amikor a hátsó doboz 
és/vagy az oldaldobozok fel vannak szerelve. 

U-ZÁR 123-217
08M53-MEE-800

U-zár biztonsági zárhengerrel, mely elfér az ülés alatt.

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS
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SH300 TOURING CSOMAG

TARTALOM

35 literes hátsó doboz szett •
Szélvédőszett •
Markolatfűtés (beszerelő szettel és speciális ragasztóval) •
SZÍNEK

Pearl Cool White *NH-A16P* 08HME-KTW-TO16C

Mat Cynos Grey Metallic *NH-312M* 08HME-KTW-TO16G

Pearl Splendor Red *R-369P* 08HME-KTW-TO17GL

Matt Ruthenium Silver Metallic *NH-B88M* 08HME-KTW-TO18ZN

Mat Cynos Grey Metallic Pearl Cool White  Mat Ruthenium Silver Metallic Pearl Splendor Red

KIEGÉSZÍTŐK
SH300

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
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KIEGÉSZÍTŐK
SH125/SH150

28 l 4V eSP+
ÜLÉS ALATTI TÁROLÓHELY MOTOR

ÜZEMANYAG-
TAKARÉKOSSÁG

44,6 km/l (SH150i
 43,5 km/l)1 zárt sisak

LCD

USB

HSTC

V-MAT

ISS

ABS

EURO

EURO 5

SMK

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK



28

POGGYÁSZ

KIEGÉSZÍTŐK
SH125/SH150

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA
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.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L70-K77-D01ZA, ZC, ZD VAGY ZF

Háttámlával felszerelt 35 literes hátsó doboz, amely 1 zárt sisak tárolására alkalmas. 
4 különböző, az SH fényezéséhez illő színben kapható.
- Pearl Splendor Red (D01ZA) 
- Pearl Nightstar Black (D01ZC) 
- Pearl Cool White (D01ZD) 
- Timeless Grey Metallic (D01ZF) 

MARKOLATVÉDŐ SZETT
08P70-K0R-D20

Átlátszó markolatvédő szett, amely tökéletesen illeszkedik a 
robogóhoz, ezáltal a lehető legjobban védi a vezetőt. A karosszérián 
előre fúrt furatoknak köszönhetően könnyen felszerelhetők.

SZÍNTELEN SZÉLVÉDŐ
08R70-K0R-D20ZA

Speciális tervezésű, 2,5 mm vastag, strapabíró polikarbonátból készült szélvédő.
Elegáns, ellenálló és rugalmas: ez a szélvédő egyszerre nyújt tiszta rálátást az útra és védi 
a vezető felsőtestét anélkül, hogy rontaná a robogó irányíthatóságát.

LÁBZSÁK
08T56-KTF-800 VAGY 08T56-KTF-800A

Fekete színű, vízlepergető, cipzárral ellátott lábzsák. A még melegebb érzet 
érdekében szigetelt béléssel. Mellkasvédő takaróval a nagyobb védelem 
érdekében és üléstakaróval, melynek köszönhetően az ülés esős időben való 
parkoláskor is száraz marad.
2 méretben kapható:
- Standard (08T56-KTF-800) | XL (08T56-KTF-800A)

KÉNYELEM

35 LITERES SMART HÁTSÓ DOBOZ
08L72-K53-DH0ZA, ZC, ZD VAGY ZN

Háttámlával felszerelt 35 literes hátsó doboz, amely 1 zárt sisak tárolására 
alkalmas. Elektronikus fedélnyitóval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a 
vezetőnek, hogy a fedelet a kulcs használata nélkül is kinyithassa.
4 különböző, az SH fényezéséhez illő színben kapható.
- Pearl Splendor Red (DH0ZA) 
- Pearl Nightstar Black (DH0ZC) 
- Pearl Cool White (DH0ZD) 
- Timeless Grey Metallic (DH0ZN) 
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BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

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.

HONDA OPTIMATE 5 
AKKUMULÁTOR OPTIMALIZÁLÓ
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. 
Alkalmazható: MF/AGM,STD, GEL, EFB akkumulátorok esetén.

KÜLTÉRI TAKARÓ
08P34-BC3-8010

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

U-ZÁR 105-245
08M53-MBB-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.

Pearl Splendor Red Timeless Grey Metallic Pearl Nightstar Black Pearl Cool White

*A 125 és 150 cm3-s változat is ugyanazokban a színekben kapható.
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KIEGÉSZÍTŐK
PCX125

1 2,1
TÁROLÓHELY

ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS FÉKRENDSZER

ABS l/100 km
Zárt  
sisak

PGM FI

LED

LED

ISS

V-MAT

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

SISAK

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK
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POGGYÁSZ

KIEGÉSZÍTŐK
PCX125

HÁTSÓ DOBOZ TARTÓ
08L71-K35-J01

Öntött műgyanta hátsó tartó, mely a 35 literes hátsó doboz 
felszereléséhez szükséges.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-K96-TB18

35 l kapacitású hátsó doboz, melybe 1 zárt sisakon túl sok más is belefér.
A fedél Mat Cynos Grey színre van fújva. Gyorszáras, könnyedén leszerelhető. 
A készlet tartalmazza a 35 literes hátsó dobozt, a tartót és a zárszettet.

SZÉLVÉDŐSZETT
08R70-K96-T00

Kifejezetten a PCX 125-höz készült ez a sportos szélvédő, mely 
remekül kiegészíti a robogó stílusos megjelenését.
Méretek: 566×466×4 mm. A felszereléshez 
szükséges összes alkatrészt tartalmazza.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08T70-K96-J00

A markolatfűtés a jobb és bal oldali markolatot fűti fel, hogy a motorozás akár hűvösebb napokon is kellemes legyen. 
A markolat fűtés-kapcsoló a jobb kormányszáron található. A beszerelő szettet és a kábelköteget is tartalmazza.

LÁBZSÁK
08T56-KRJ-800

Fekete színű, vízlepergető, cipzárral ellátott lábzsák. 
A még melegebb érzet érdekében szigetelt béléssel. 
Mellkasvédő takaróval a nagyobb védelem érdeké-
ben és üléstakaróval, melynek köszönhetően az ülés 
esős időben való parkoláskor is száraz marad.

KÉNYELEM
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

PCX125 TÚRA CSOMAG

TARTALOM 08HME-K96-TO18

35 literes hátsó doboz szett •
Szélvédőszett •
Markolatfűtés •

Pearl Cool White Mat Carbonium Gray Metallic Pearl Splendor Red
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KIEGÉSZÍTŐK
VISION 110

6,5 kW 
7 500 1/min-nél

MAXIMÁLIS  
TELJESÍTMÉNY

ÜZEMANYAG
FOGYASZTÁS

1,8 Nm 
5 500 1/min-nél

MAXIMÁLIS 
NYOMATÉK

9 l/100 km

PGM FI

CBS

ISS

HECS3

EURO4
EURO 4

V-MAT

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK
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POGGYÁSZ

KIEGÉSZÍTŐK
VISION 110

SZÉLVÉDŐSZETT
08R70-K44-D00

Kifejezetten a Vision számára tervezett szélvédő, mely javítja az időjárás viszontagságaival 
szembeni védelmet. Méretek: 420×447×2 mm. Az átlátszó markolatvédő szett külön kapható.

ÁTLÁTSZÓ MARKOLATVÉDŐ SZETT
08P70-K44-D00

Két darab átlátszó markolatvédő, mely kibővíti a szélvédő általi védelmet.

LÁBZSÁK
08T56-KTF-800

Fekete színű, vízlepergető, cipzárral ellátott lábzsák. 
A még melegebb érzet érdekében szigetelt béléssel. 
Mellkasvédő takaróval a nagyobb védelem érdekében és 
üléstakaróval, melynek köszönhetően az ülés esős időben 
való parkoláskor is száraz marad.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L71-KZL-861ZA

35 l kapacitású hátsó doboz, melybe 1 zárt sisakon túl sok más 
is belefér. A fedél Mat Cynos Grey színre van fújva. Gyorszáras és 
könnyen levehető. A zárhengerszett és a tartó külön kapható.

HÁTSÓ DOBOZ TARTÓ
08L71-MGZ-J01

A hátsó doboz robogón való 
rögzítéséhez szükséges.

ZÁRHENGERSZETT
08M71-KZL-840

Komplett készlet, melynek segítségével a 35 literes hátsó 
doboz a robogó kulcsával nyitható és zárható.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA
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.

KÉNYELEM
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RIASZTÓ SZETT
08E55-KZL-800

Tartalmazza a riasztót és a mozgásérzékelő 
funkciót és egy 95 dB-s szirénát.

Pearl Cool White Pearl Splendor Red

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS
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KIEGÉSZÍTŐK
SUPER CUB

125 10,4cm3

MAXIMÁLIS NYOMATÉKMOTOR

kg
Nm 
@ 5 000 1/min

MENETKÉSZ TÖMEG

109

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
08L70-K0G-910

Krómozott, csúcsminőségű hátsó csomagtartó, amely 
stabil tárolóhelyet biztosít csomagjainak.

POGGYÁSZ

Pearl Nebula Red

PGM FI

LED

LED

17 in

WHD

SMK

ABS

EURO4
EURO 4

FŐBB FEL-
SZERELTSÉGEK
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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.

HONDA 
TECHNOLÓGIA

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

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

KOMBINÁLT FÉKRENDSZER (CBS)
A hátsó fékpedál (vagy fékkar) alkalmazásakor mind az első, mind pedig 
a hátsó fékeket működteti, hogy a fékezés simább és magabiztosabb 
legyen.

USB-TÖLTÉS 
Finoman elrejtett USB-csatlakozóalj, melyet az ülés alatti tárolóban 
helyeztünk el. Nincs szükség adapterre, egyszerűen csak csatlakoztassa 
eszközét a hozzá tartozó vezetékkel és már indulhat is.

DUPLAKUPLUNGOS SEBESSÉGVÁLTÓ (DCT)
Egy kézi kapcsolású sebességváltó szabadságát egy automata 
kényelmével ötvözi, ezáltal nagyobb fokú menetkényelmet és 
sportosabb teljesítmény 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 TELESZKÓP 
A Showa teleszkópvillák azáltal javítják a menetkényelmet és a 
kezelhetőséget, hogy a körülményeknek megfelelő húzó- és határozottabb 
nyomófokozati futóműcsillapítást nyújtanak.

HONDA EVOLÚCIÓS KATALIZÁTOR (ECS) 
Az oxigénérzékelő rendszer optimális levegő/üzemanyag keverék-
arányt tart fenn, hogy a kipufogógázban található károsanyagok 
katalizálását a leghatékonyabban végezhesse el.

SMART KULCS
Ez az innovatív technológia egyszerre javítja a kényelmet és a biztonságot. 
Mindaddig, amíg a kulcs a zsebében vagy táskájában van, egy 
gombnyomással felnyithatja az ülést vagy beindíthatja a motort.

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

V-MATIC SEBESSÉGVÁLTÓ
Változó áttételű sebességváltó fejlett háromfokozatú működéssel, 
amely rendkívül széles sebességtartományban teszi lehetővé a sima és 
akadálytalan váltást egyszerűen a gázkar működtetésével.

BUKÓSISAK-TÁROLÓHELY
Két zárt sisaknak elegendő, nagy tárolóhely. 

MODE
G

G-MÓD
A G-mód, amely egy a műszerfalon található gombbal kapcsolható be, 
úgy javítja a tapadást és a motorkerékpár feletti uralmat, hogy csökkenti a 
kuplung csúszását a sebességfokozat-váltáskor.

BUKÓSISAK-TÁROLÓHELY
Egy zárt sisaknak elegendő, nagy tárolóhely. 

PRO-LINK® HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS
A monoshock hátsó felfüggesztés egy háromszögalakú rudazatot használ, 
hogy a hátsó lengőkar mozgásának teljes tartományában progresszíven 
növelje a lengéscsillapító erőt.

ELEKTROMOS SZÉLVÉDŐ
Megemelt állásban szél és időjárás elleni védelmet nyújt, süllyesztett 
állásban pedig a szabadság érzését.

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.

LCD
Éles, tiszta kép, az információk és figyelmeztető lámpák részletgazdag 
és könnyen leolvasható kijelzőn jelennek meg.

17 in

17”-OS KERÉK
A nagy átmérőjű első kerék extra stabilitást nyújt a durva felületű vagy 
macskaköves városi utcákon, ezzel pedig magabiztos, megnyugtató 
kezelhetőséget.
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HONDA DCT DUPLA-
KUPLUNGOS 
SEBESSÉGVÁLTÓ

A DCT egy automata kuplung- és váltórendszer, amely 

egy kézi kapcsolású sebességváltó nyújtotta közvetlen 

gyorsulás érzését egy automata könnyű kezelhetősé-

gével párosítja. A DCT lehetővé teszi a vezetőnek, hogy a sebes-

ségváltás helyett a gyorsulásra, kanyarodásra és fékezésre kon-

centrálhasson. Ez növeli a vezető magabiztosságát és kontrollját. A 

DCT technológia még magasabb szintre emeli a motorozás örömét 

és a motorkerékpár feletti uralmat.

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 X-ADV-hez.

SZABADSÁG KONTROLL
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 álmainkból épül majd fel, ha van 
bátorságunk megkérdőjelezni 
a konvenciókat.” 

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 álmok 
követéséhez. Továbbá szenvedélyre és innovációra, hogy 
soha ne hunyjanak ki és valósággá formálódjanak a mo-
dern 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.


