
NC750X

ADVENTURE

AKRAPOVIČ

KONCOVKA

VÝFUKU - TITÁNOVÁ
08F88-MGS-900

LED HMLOVÉ SVETLÁ

08V72-MGS-D30
PADACÍ RÁM

08P70-MGS-D31

MONTÁŽNA SADA

HMLOVÝCH SVETIEL

08V70-MGS-D30

669 € 385 € 215 € 474 €

Titánová koncovka výfuku s
nerezovou objímkou, schválenia E1
a TÜV, možné použiť bočné kufre.

LED hmlové svetlá vytvárajú čisté
a ostré svetlo v nepriaznivých
podmienkach. Montážna sada
(08V70-MGZ-D80) je nevyhnutná.

Prináša viac cestovateľský vzhľad a
súčasne umožňuje montáž LED
hmlových svetiel.

Nevyhnutná pre montáž LED svetiel
na predný rám (08P70-MGS-D31).



HORNÝ KUFOR 48L - SADA

08L48-MGJ-RTB

HORNÝ KUFOR 48L

(VRÁTANE OPIERKY)

08L48-RTB-CBBR

HORNÝ KUFOR 45L

08L55-EWL-801E

HORNÝ KUFOR 39L

(VRÁTANE OPIERKY)

08L39-RTB-CBBR

288 € 213 € 333 € 131 €

Sada obsahuje horný kufor 48L s
nosičom a doskou nosiča, sadu
zámku a vložky zámku pre 1-key.

48L Horný kufor vrátane opierky
spolujazdca. 1-key systém vyžaduje
doobjednať vložku zámku
(08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10). Zadný nosič
(08L00-MGD-RTB) je nevyhnutný.

45L Horný kufor pre 2 integrálne
helmy. 1-key systém
vyžaduje doobjednať vložku zámku
(08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10). Dostupné v
striebornej (08L72-MGE-J32ZW),
čiernej (08L72-MGE-D41ZL), bielej -
Pearl Glare White (08L72-MGE- 
J32ZY), bielej - Mat Pearl Glare
White (08L72-MGE-J32ZX), čiernej -
Graphite Black (08L72-MGE- 
J32YB) a červenej (08L72-MGE- 
J32ZU) farbe).

39L Horný kufor vrátane opierky
spolujazdca. 1-key systém
vyžaduje doobjednať vložku zámku
(08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10). Zadný nosič
(08L00-MGZ-RTB) je nevyhnutný.

HORNÝ KUFOR 39L - SADA

08L39-MGJ-RTB

HORNÝ KUFOR 35L

08L71-KZL-860

VEKO HORNÉHO KUFRA

48L 08L48-RTB-000ZE

VEKO HORNÉHO KUFRA

39L 08L39-RTB-000ZE

214 € 152 € 105 € 89 €

Sada obsahuje horný kufor 39L s
nosičom a doskou nosiča, sadu
zámku a vložky zámku pre 1-key.

35L Horný kufor pre 1 integrálnu
helmu s lakovaným vekom v šedej
farbe. 1-key systém
vyžaduje doobjednať vložku zámku
(08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10). Zadný nosič
(08L70-MJJ-D30) a bočné nosiče
(08L74-MGS-J30) sú nevyhnutné.

Lakované veko pre 48L horný kufor
dostupné v čiernej (08L39-RTB
000ZA), bielej (08L39-
RTB-000ZC), červenej (08L39-
RTB-000ZE) a striebornej (08L39-
RTB-000ZG) farbe.

Lakované veko pre 39L horný kufor
dostupné v čiernej (08L39-RTB
000ZA), bielej (08L39-
RTB-000ZC), červenej (08L39-
RTB-000ZE) a striebornej (08L39-
RTB-000ZG) farbe.

TAŠKA DO HORNÉHO

KUFRA 08L56-MY5-800

OPIERKA SPOLUJAZDCA

08P60-MBT-801

ZADNÝ NOSIČ 
08L70-MJJ-D30

BOČNÉ KUFRE

08L76-MGS-D30

69 € 89 € 140 € 477 €

Čierny nylon so strieborným logom Honda, 
meniteľným objemom z 15
na 25L. Predná kapsa na formát A4.
Madlá a nastaviteľný ramenný
popruh.

Dodatočná opierka zvyšuje
komfort spolujazdca. Určená
pre 45L Alu-look horný kufor.

Zadný nosič nevyhnutný pre montáž
horného kufra 35L alebo 45L.;
nosiče bočných kufrov (08L74-MGS- 
J30) sú nevyhnutné pre montáž
zadného nosiča. Dostupný v čiernej
(08L70-MJJ-D30) a striebornej
(08L72-MJJ-D70) farbe.

Bočné kufre s kapacitou 29L a 1-key
systémom. Zadný nosič (08L70-
MJJ-D30), nosiče bočných
kufrov (08L74-MGS-J30) a výstuhy
nosičov bočných kufrov (08L71-MJJ- 
D30) sú nevyhnutné.



PLASTY NA BOČNÉ

KUFRE 08F84-MBT-800A

NOSIČE BOČNÝCH

KUFROV 08L74-MGS-J30

MADLA SPOLUJAZDCA

08U91-MBT-801

HLAVNÝ STOJAN

08M70-MGS-D30

101 € 167 € 107 € 222 €

Lakované plasty na vonkajšie plochy
bočných kufrov. Dostupné v čiernej -
Mat Gunpowder Black Metallic
(08F70-MER-920YJ), červenej
(08F70-MJF-A00A4), striebornej
(08F70-MJF-A00A5), bielej - Mat Pearl
Glare White
(08F70-M JF-A00A6), bielej - Pearl
Glare White (08F70-MJF-A00A7) a
Čiernej - Graphite Black (08F70-M JF- 
A00ZL) farbe.

Nosič s integrovanými madlami pre
spolujazdca, dostupný v čiernej
(08L74-MGS-J30) a striebornej
(08L74-MGS-J70).

Sada dvoch bočných opierok z
polyuretánu na veko horného Alu- 
look kufra 45L, pre väčšie pohodlie
spolujazdca.

Hlavný stojan dáva väčšiu istotu pri
parkovaní na nestabilných
povrchoch a súčasne
zjednodušuje prácu na reťazi či
zadnom kolese motocykla.

08U70-MGS-D50

DCT KIT RADIACEJ PÁKY DEFLEKTORY SPODNÉ

08R71-MGS-D30

DEFLEKTORY SPODNÉ

08R71-MGS-D50
DEFLEKTORY KAPOTÁŽE

08R70-MGS-D30

217 € 122 € 122 € 122 €

Ľavou nohou ovládaná nastaviteľná
radiaca páka s mechanickou a
elektronickou prípravou pre
ľahkú montáž. Umožňuje radenie
rýchlostí tradičnou cestou, alebo v
spolupráci s DCT systémom a
ponúka tým možnosť voľby.

Sada spodných krytov pre variantu
bez DCT radenia. Prináša lepšiu
ochranu nôh pred
poveternostnými vplyvmi a zlým
počasím.

Sada spodných krytov pre variantu
s DCT radením. Prináša lepšiu
ochranu nôh pred
poveternostnými vplyvmi a zlým
počasím.

Prinášajú lepšiu ochranu nôh
Pred poveternostnými vplyvmi a 
nepriaznivým počasím.

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE

08T50-MGE-800

LEPIDLO NA RUKOVÄTE

08CRD-HGC-20GMA
CESTOVNÉ PLEXI

08R72-MGS-D30

AVERTO ALARM &

IMOBILIZÉR

08E50-EWN-800E

350 € 13 € 173 € 255 €

Vyhrievané rukoväte s menším
priemerom, integrovanou 3-
stupňovou reguláciou, "smart"
technológiou zameriavajúcou sa na
najcitlivejšie časti dlaní a súčasne
chráni batériu motocykla pred
poškodením. Montážna sada
(08T70-MGZ-D70) je nevyhnutná.

Špeciálne teplu odolné lepidlo
doporučené pre jednoduchú a
bezpečnú montáž vyhrievaných
rukovätí.

Cestovné plexi pre lepšiu ochranu
pred vetrom a poveternostnými
vplyvmi. O 140mm vyššie, 80mm
širšie. Vrátane alu držiaku.

Kompaktný 118dB alarm s 8-
stupňovým pohybovým a
nárazovým čidlom, záložná
batéria, sleep funkcia a dvojitý
imobilizér. Ľahká montáž.
Montážna sada (08E70-MJL-D70)
je nevyhnutná.



POMOCNÁ KABELÁŽ

08A70-MGS-D30

12V ZÁSUVKA

08V71-MGS-D30

OCHRANNÁ FÓLIA

08P73-KBV-800

SIEŤ NA BATOŽINU

08L63-KAZ-011

17 € 69 € 24 € 27 €

Pomocná kabeláž pre pripojenie
navigácie, vyhrievaných rukovätí,
12V zásuvky či alarmu.

Pre napájanie dodatočných
elektrických zariadení; obsahuje
sadu pre montáž pod sedlo.
Pomocná kabeláž (08A70-MGS- 
D30) je nevyhnutná.

Fólia A4 ochraňuje lakované plochy
pred poškriabaním. Samolepiaca,
s možnosťou prispôsobenia zastrihnutím.

Čierna elastická sieťka pre upevnenie
prilby / batožiny na zadnom nosiči
alebo sedle.

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

08885-HAC-P00 08885-HAC-P10

TELO ZÁMKU - 1 KEY

PLACHTA NA MOTOCYKEL

08P34-MCH-000

U-ZÁMOK

08M53-MEE-800

22 € 17 € 155 €

Použiteľná pre 35L horné kufre,
vložka zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s telom
zámku (08885-HAC-P10).

Použiteľná pre 35L horné kufre,
telo zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s vložkou
zámku (08885-HAC-P00).

Vyrobená z priedušného a vode
odolného materiálu, umožňujúcemu
osychanie motocykla i po prikrytí.
Chráni lak pred UV žiarením,
obsahuje lano v spodnej časti na
priviazanie, vpredu otvory na U- 
zámok.

128 €

Pevný a spoľahlivý zámok, 

ľahké uloženie pod sedlo.



ALARM - MONTÁŽNA

SADA 08E70-MJL-D30

54 €

DRŽIAK NAVIGÁCIE

08B70-MJL-D30

60 €

KÁBLE PREPOJOVACIE

08A70-MJL-D30

19 €

ALU KRYTY KAPOTÁŽE

08F70-MGS-D30

115 €

Montážna sada nevyhnutná pre
inštaláciu Averto alarmu (08E50-
EWN-800E).

Nutný pre spoľahlivé upevnenie
navigácie na motocykli. 

Nevyhnutné pre montáž 
vyhrievaných rukovätí.

Sada dekoračných panelov s logom
Honda Wing na bočnú kapotáž
nádrže, vzhľad brúseného hliníka,
doplňuje panely kufrov.

TAŠKY DO BOČNÝCH

KUFROV 08L79-MGS-J30

104 €

MONTÁŽNA SADA

VYHRIEVANÝCH

RUKOVÄTÍ 08T70-MJL-D30

35 €

NOSIČ HORNÉHO

KUFRA

08L00-MGJ-RTB

104 €

MONTÁŽNA SADA LED

HMLOVÝCH SVETIEL

08V70-MGS-D30

474 €

Sada 2 pevných tašiek zo šedého
nylonu, 16L obsah každej tašky, s
madlom a popruhom, čierny znak
Honda Wing na prednej kapse.

Sada nevyhnutná pre montáž rukovätí. Nevyhnutný pre montáž 29L, 39L,
a 48L horného kufra.

Nutná pre montáž LED svetiel
na padací rám.

TAŠKA DO HORNÉHO

KUFRA 35L 08L09-MGS-D30

66 €

VÝSTUHY NOSIČOV

BOČNÝCH KUFROV

08L71-MJJ-D30

237 €

TAŠKA DO HORNÉHO

KUFRA Deluxe

08L56-MCW-A02

71 €

Pevná taška z čierneho nylonu, s
meniteľným objemom od 15 do 25L,
s madlom a popruhom. Obsahuje
znak Honda Wing na prednej
kapse veľkosti A4.

4-dielne lakované výstuhy
šrúbované k držiakom stúpačiek
spolujazdca a nosičom bočných
kufrov. Nosiče bočných kufrov
(08L74-MGS-J30) sú nevyhnutné.

Pevná taška zo svetlo šedého
nylonu, s čiernymi zipsami. Objem 21
až 33L, kapsa na formát A4,
popruh a madlo, čierny znak Honda
Wing, vhodná do všetkých horných
kufrov objemu 45L.



ADVENTURE SADA

08HME-MLX-AD14

NC750X

08V70-MGS-D30
Nevyhnutná pre montáž LED svetiel
na predný rám (08P70-MGS-D31).

MONTÁŽNA SADA LED

HMLOVÝCH SVETIEL

ALU KRYTY KAPOTÁŽE

08F70-MGS-D30 VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE

08T50-MGE-800

Vyhrievané rukoväte s menším
priemerom, integrovanou 3-
stupňovou reguláciou, "smart"
technológiou zameriavajúcou sa na
najcitlivejšie časti dlaní a súčasne
chráni batériu motocykla pred
poškodením. Montážna sada
(08T70-MGZ-D70) je nevyhnutná

LEPIDLO NA RUKOVÄTE

08CRD-HGC-20GMA

Špeciálne teplu odolné lepidlo
doporučené pre jednoduchú a
bezpečnú montáž vyhrievaných
rukovätí.

Sada dekoračných panelov s logom
Honda Wing na bočnú kapotáž
nádrže, vzhľad brúseného hliníka,
doplňuje panely kufrov.

MONTÁŽNA SADA

VYHRIEVANÝCH

RUKOVÄTÍ 08T70-MJL-D30

Sada nevyhnutná pre montáž rukovätí.

LED HMLOVÉ SVETLÁ

08V72-MGS-D30

LED hmlové svetlá vytvárajú čisté
a ostré svetlo v nepriaznivých
podmienkach. Montážna sada
(08V70-MGZ-D80) je nevyhnutná.

HLAVNÝ STOJAN

08M70-MGS-D30

Hlavný stojan dáva väčšiu istotu pri
parkovaní na nestabilných
povrchoch a súčasne
zjednodušuje prácu na reťazi či
zadnom kolese motocykla.

PLASTY NA BOČNÉ

KUFRE 08F84-MBT-800A

Lakované plasty na vonkajšie plochy
bočných kufrov.

08L70-MJJ-D30

ZADNÝ NOSIČ

RELÉ KIT

08A70-MGS-D30

Relé s káblami, nutné pre montáž
vyhrievaných rukovätí, navigácie
alebo alarmu

BOČNÉ KUFRE

08L76-MGS-D30

Bočné kufre s kapacitou 29L a 1-
key systémom.

NOSIČE BOČNÝCH

KUFROV 08L74-MGS-J30

Nosič s integrovanými madlami 
Pre spolujazdca, dostupný v čiernej 
(08L74-MGS-J30) a striebornej 
(08L74-MGS-J70).

Zadný nosič nevyhnutný pre 
Montáž horného kufra 35L  
alebo 45L.

VÝSTUHY NOSIČOV

BOČNÝCH KUFROV

08L71-MJJ-D30

4-dielne lakované výstuhy
šrúbované k držiakom stúpačiek
spolujazdca a nosičom bočných
kufrov. Nosiče bočných kufrov
(08L74-MGS-J30) sú nevyhnutné.

08P70-MGS-D31

PADACÍ RÁM HORNÝ KUFOR 45L

08L55-EWL-801E

CESTOVNÉ PLEXI

08R72-MGS-D30

Cestovné plexi pre lepšiu ochranu
pred vetrom a poveternostnými
vplyvmi. O 140mm vyššie, 80mm
širšie. Vrátane alu držiaku.

Prináša viac cestovateľský vzhľad a
súčasne umožňuje montáž LED
hmlových svetiel.

45L Horný kufor pre 2 integrálne
Helmy.



TOURING SADA

08HME-MLX-TO14

NC750X
10. 1, 2, 3.

6, 7.

5, 8, 9.

4.

1. 2. 3. 4. 5.

08T50-MGE-800
Vyhrievané rukoväte s menším 
priemerom, integrovanou 3-     
stupňovou reguláciou, "smart"
technológiou zameriavajúcou sa na
najcitlivejšie časti dlaní a súčasne
chráni batériu motocykla pred
poškodením.

VYHRIEVANÉ

RUKOVÄTE

LEPIDLO NA

RUKOVÄTE

08CRD-HGC-20GMA

Špeciálne teplu odolné lepidlo
doporučené pre jednoduchú a
bezpečnú montáž vyhrievaných
rukovätí.

08T70-MJL-D30
Sada nevyhnutná pre montáž 
rukovätí.

MONTÁŽNA SADA  HLAVNÝ STOJAN

VYHRIEVANÝCH 08M70-MGS-D30

RUKOVÄTÍ

PLASTY NA BOČNÉ

KUFRE

08F84-MBT-800A

Lakované plasty na vonkajšie plochy
bočných kufrov.

10.

Hlavný stojan dáva väčšiu istotu pri
parkovaní na nestabilných
povrchoch a súčasne
zjednodušuje prácu na reťazi či
zadnom kolese motocykla.

6. 7. 8. 9.

08L70-MJJ-D30

ZADNÝ NOSIČ

Zadný nosič nevyhnutný pre 
Montáž horného kufra 35L  
alebo 45L.

08A70-MGS-D30
Nevyhnutné pre montáž
vyhrievaných rukovätí.

KÁBLE

PREPOJOVACIE

BOČNÉ KUFRE

08L76-MGS-D30

Bočné kufre s kapacitou 29L 
a 1-key systémom.

NOSIČE BOČNÝCH HORNÍ KUFR 45L

KUFROV / VÝSTUHY 08L55-EWL-801E

NOSIČOV BOČNÝCH

KUFROV 08L74-MGS

J30 / 08L71-MJJ-D30

Nosiče a výstuhy pre
Montáž bočných kufrov.

45L Horný kufor pre 2 integrálne
helmy.



DCT SADA

08HME-MJX-DTC14

NC750X

08U70-MGS-D50

DCT KIT RADIACEJ PÁKY DEFLEKTORY

SPODNÉ 08R71-MGS-D50

Sada spodných krytov pre variantu
s DCT radením. Prináša lepšiu
ochranu nôh pred poveternostnými 
vplyvmi a zlým počasím.

DEFLEKTORY KAPOTÁŽE

08R70-MGS-D30

Prinášajú lepšiu ochranu nôh
Pred poveternostnými vplyvmi a 
nepriaznivým počasím.

CESTOVNÉ PLEXI

08R72-MGS-D30

Cestovné plexi pre lepšiu ochranu
pred vetrom a poveternostnými
vplyvmi. O 140mm vyššie, 80mm
širšie. Vrátane alu držiaku.

Ľavou nohou ovládaná nastaviteľná
radiaca páka s mechanickou a
elektronickou prípravou pre
ľahkú montáž. Umožňuje radenie
rýchlostí tradičnou cestou, alebo v
spolupráci s DCT systémom a
ponúka tým možnosť voľby.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií, vrátane farieb, s i bez predošlého ohlásenia, pokiaľ to bude nevyhnutné. Toto sa môže týkať malých detailov, ale i veľkých zmien. Všetko úsilie je
však smerované tak, aby sme zaistili správnosť údajov obsiahnutých v tejto brožúre. Obráťte sa na svojho predajcu pre získanie  aktuálnych informácií k akémukoľvek uvádzanému produktu.




