
Špecifické podrobnosti obsiahnuté v tejto brožúre sa nevzťahujú na žiadny konkrétny produkt, 
ktorý je dodávaný alebo ponúkaný na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo na zmenu 
špecifikácií vrátane farieb, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia a v čase či spôsobom, ktorý 
budú považovať za vhodný. Zmeny môžu byť zásadného aj okrajového charakteru. Pri príprave 
tejto brožúry bolo vynaložené všetko úsilie, aby tu uvedené informácie boli správne. Podrobnosti 
týkajúce sa špecifikácie ktoréhokoľvek z tu uvedených výrobkov vám poskytne váš díler. Táto 
publikácia za žiadnych okolností nepredstavuje ponuku pre akúkoľvek osobu zo strany 
Spoločnosti. Všetok predaj je zaisťovaný Dílermi alebo Distribútormi v súlade so štandardnými 
Predajnými a záručnými podmienkami konkrétneho Distribútora alebo Dílera. Kópiu týchto 
podmienok vám Díler/Distribútor na vyžiadanie poskytne. Hoci bolo vynaložené všetko úsilie na 
zaistenie presnosti špecifikácií, brožúry sú pripravované a vyrábané niekoľko mesiacov pred 
distribúciou a nie je preto možné vždy bezprostredne zohľadniť zmeny špecifikácií alebo v 
niektorých zvláštnych prípadoch zavedenie konkrétnej výbavy. Zákazníkom sa vždy odporúča 
prebrať konkrétne detaily s Dílerom, najmä ak výber závisí od niektorých prvkov uvedených v 
tejto brožúre. Súhlasíte s tým, že ak sa rozhodnete pre nákup alebo pre uzavretie akejkoľvek 
transakcie (bez ohľadu na to, či jej súčasťou je, alebo nie je platba), robíte tak výhradne na základe 
svojich vlastných schopností a úsudku. 

JAZDITE ŠTÝLOVO  Preštudujte si dôkladne používateľskú príručku. Zoznámte sa so svojím 
strojom a s jeho možnosťami. Sústredenie pomáha predvídať. Sledujte správanie ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Brzdite včas. Používajte kvalitné vybavenie, jazdite svieži a NIKDY 
po požití alkoholu. Na fotografiách obsiahnutých v tejto brožúre je vyobrazená jazda v teréne. 
Tieto fotografie boli vytvorené na komunikáciách s regulovanou premávkou v spolupráci s 
profesionálnymi jazdcami. Neodporúča sa také správanie napodobňovať na verejných 
komunikáciách. Opatrnosť a ohľaduplnosť patria medzi vlastnosti skúseného a štýlového jazdca. 
Spoločnosť Honda presadzuje legislatívnu úpravu, aby všetky priezory prílb spĺňali požiadavky 
normy BS 4110. Priezory, ktoré prepúšťajú menej než 50 % viditeľného svetla, sa nesmú na 
verejných komunikáciách legálne používať.

Honda Motor Europe Limited Slovensko,
organizačná zložka, 
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
www.honda.sk

Honda Motor Europe nakupuje 
papier zodpovedne od výrobcov 
v krajinách EÚ.

Nevyhadzujte ma, 
prosím. Venujte ma 
niektorému z priateľov 
alebo ma odovzdajte na 
recykláciu.

Oblečenie a príslušenstvo
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Bunda Honda Spidi Adventure – biela

08SPDHTRICE
Veľkosti: M | L | XL | XXL | 3XL

• Odolná proti vode, vetru, priedušná
• Vyberateľné chrániče Force-tech 

a nepremokavá membrána
• Tri bundy v jednej
• Vetracie otvory
• 2,3 kg

BUNDY
Naše prvotriedne bundy boli navrhnuté pre 
dobrodružstvo. Sú vyrobené z oteruvzdorného 
textilu a hovädzej kože, ktoré sú zárukou 
maximálnej ochrany. Sú vybavené integrovaným 
systémom nastavenia s nepremokavými 
membránami na zápästiach a v spodnej časti 
podšívky, ktoré vám na cestách zaručia 
optimálne pohodlie.

Bunda Honda Spidi Adventure – čierna

08SPDHTRBLR 
Veľkosti: M | L | XL | XXL | 3XL

• Odolná proti vode, vetru, priedušná
• Vyberateľné chrániče Force-tech 

a nepremokavá membrána
• Tri bundy v jednej

• Vetracie otvory
• 2,3 kg
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Priedušnosť sa v rade našich letných búnd
snúbi s maximálnou ochranou. Sú vyrobené z 
odolnej sieťovanej tkaniny, ktorá vám 
poskytne ochranu proti vetru, a zároveň sú 
veľmi ľahké.

Bunda Honda Spidi Mesh – čierna

08SPDNETBL
Veľkosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

• Vrecko na okuliare alebo telefón
• Vyberateľné chrániče Force-tech
• Pevná podšívka s vetracími otvormi
• 1,7 kg

Bunda Honda Spidi Mesh – biela

08SPDNETICE 
Veľkosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

• Vrecko na okuliare alebo telefón
• Vyberateľné chrániče Force-tech

• Pevná podšívka s vetracími otvormi
• 1,7 kg
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NOHAVICE
Či cestujete naprieč krajinami, alebo vyrážate za 
enduro dobrodružstvom, naše nohavice vám vždy 
poskytnú spoľahlivú ochranu. Vďaka svojej 
nepremokavej, vetruvzdornej a priedušnej konštrukcii 
budete mať na každej ceste zaručené maximálne 
pohodlie.

Nohavice Honda Spidi Adventure 

08SPDPANBLR 
Veľkosti: M | L | XL | XXL | 3XL

• Vetracie otvory a nastaviteľná poloha 
chráničov kolien

• Spodný lem nohavíc nastaviteľný
k topánkam
• 1,47 kg
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Honda Arai Tour-X4 matná čiernaHonda Arai Tour-X4 červená

Honda Arai Tour-X4 biela Honda Arai Tour-X4 biela

PRILBY

Nech vás dobrodružstvo zavedie kamkoľvek, 
prilby Tour-X4 vám svojou variabilitou zaistia 
potrebnú ochranu. Vydajte sa na ďaleké cesty 
aj na off-road do púšte v pohodlí a štýlovo. A 
vďaka variabilite upevnenia alebo sňatia štítku 
a priezoru si môžete prilbu upraviť podľa 
svojich predstáv.

PRILBY 

Honda Arai Tour-X4 biela  
08ARATORX4W
Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Honda Arai Tour-X4 červená  
08ARATORX4R
Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Honda Arai Tour-X4 matne čierna 
08ARATORX4B
Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL
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Rukavice Honda Spidi Hard BRW 

Rukavice Honda Spidi Air BA

Rukavice Honda Spidi Hard BR Rukavice Honda Spidi Air BR

Rukavice Honda Spidi Hard BA

Rukavice Honda Spidi Air BRW

Náš model rukavíc Hard, ponúka komfort pre 
každé dobrodružstvo, je vyrobený zo 
syntetickej nepremokavej velúrovej kože a 
vyniká vysokou odolnosťou materiálu.
Rukavice majú neoprénové zápästné 
sťahovanie, vetracie otvory a karbónové 
výstuhy na všetkých rizikových miestach.

Rukavice Air sú nejľahším variantom pre 
potrebnú ochranu rúk. Pri ich výrobe boli 
použité rovnaké materiály kože ako v prípade 
modelu Hard, ale bez karbónových chráničov, 
vďaka čomu je ich hmotnosť iba 0,09 kg.

RUKAVICE 

Honda Spidi Hard BRW 
08SPDATMBRW
Veľkosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Hard BR 
08SPDATMBLR
Veľkosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Hard BA 
08SPDATMBLAN
Veľkosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

RUKAVICE 

Honda Spidi Air BRW  
08SPDMGXBRW
Veľkosti: M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Air BR  
08SPDMGXBLR
Veľkosti: M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Air BA  
08SPDMGXBLAN
Veľkosti: M | L | XL | XXL | 3XL

RUKAVICE
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TOPÁNKY
Naše topánky z kategórie Adventure sú 
navrhnuté tak, aby boli pohodlné a praktické tak 
na dlhých cestách, ako aj na každodenných 
výjazdoch. Vďaka celému radu známych 
ochranných prvkov Alpinestars se naše topánky 
s CE certifikáciou skvele hodia do štrku, piesku 
aj na bahnité cesty.

Topánky Honda Alpinestars 

08ALPTOU16
Veľkosti: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (číslovanie USA)

• Nepremokavá a priedušná DRY-STAR® 
membrána

• Inovatívny systém ochrany členkov
• Vynikajúci komfort a flexibilita

Topánky Honda Alpinestars Webb

08ALPWBB
Veľkosti: 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 

| 45  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 (EU Sizes)

• Nepremokavá a priedušná DRY-STAR® 
membrána

• Inovatívne bočné rozopínanie s veľkým suchým zipsom
• Štruktúrovaná výstuha pre radenie chráni hornú stranu nohy
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OBLEČENIE NA 
VOĽNÝ ČAS

Po návrate z výletu si oblečte niektoré z našich 
štýlových tričiek či komfortnú mikinu Africa 
Twin. Tieto kvalitné výrobky Honda sú 
vyrobené zo 100 % bavlny, ktorá vám zaručí 
maximálny komfort.

OBLEČENIE NA VOĽNÝ ČAS 

Mikina s kapucňou Vintage Africa 
08HOVH168
Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Tričko s dlhým rukávom Vintage Africa 
08HOVH169
Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Mikina s kapucňou Vintage Africa Twin

Tričko s dlhým rukávom Vintage 
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Tričko Vintage Africa Twin – olivová

Tričko Vintage Africa Twin – piesková

Tričko Vintage Africa Twin – biela

OBLEČENIE NA VOĽNÝ ČAS 

Tričko Vintage Africa – olivová 
08HOVT1612

Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Tričko Vintage Africa – piesková 
08HOVT1611

Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Tričko Vintage Africa – biela 
08HOVT1610

Veľkosti: XS | S | M | L | XL | XXL
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DOBRODRUŽSTVA
ĎALEJ

POSUŇTE HRANICE

O KÚSOK
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Súprava bočných kufrov
08HMEMJPPCOM16

Súprava bočných kufrov ponúka funkciu 
„1-key“, vďaka ktorej je možné používať 
na nich kľúč od zapaľovania motocykla. 
Do ľavého kufra je možné uložiť 
integrálnu prilbu. Objem - ľavý: 40 l a 
pravý: 30 l. Rozmery - pravý: 470 × 270 × 
420 mm a ľavý: 470 × 300 × 420 mm

35L horný kufor 
08HMEMJPTBCOM16

Vďaka objemu 35 l je možné do tohto kufra uložiť väčšinu motocyklových prílb.
Ponúka funkciu „1-key“, vďaka ktorej je možné na kufri používať kľúč od zapaľovania 
motocykla. Robustné vyhotovenie z hliníka a plastu dobre ladí s bočnými kuframi. 
Rozmery: 395 × 450 × 340 mm

Súprava obsahuje opierku a zadný nosič vrátane všetkých prvkov nutných na inštaláciu.

Nižšie sedadlo
08R01MJPF50ZA R148L        Rally 
08R01MJPG50ZA PBA04L    Trikolóra 
08R01MJPG50ZB NH1L          Čierna

Je o 30 mm nižšie než štandardné sedadlo a 
umožňuje nastavenie do dvoch výšok: 820 mm
alebo 840 mm.

Vyššie sedadlo
08R00MJPF50ZA R148L        Rally 
08R00MJPG50ZA PBA04L    Trikolóra 
08R00MJPG50ZB NH1L         Čierna

Je o 30 mm vyššie než štandardné sedadlo a 
umožňuje nastavenie do dvoch výšok: 880 mm
alebo 900 mm.

Súprava LED hmlových svetiel
08HMEMJPFLK16

Súprava obsahuje všetky súčasti nutné na 
montáž hmlových svetiel: LED hmlové 
svetlá, montážny materiál a ochranný rám.

Ochranný rám
08P71MJPG50

Strieborný ochranný rám chráni kapotáž 
stroja a zároveň umožňuje montáž LED 
hmlových svetiel.

Príslušenstvo

Africa Twin je pripravená na cestu. Pre 
dobrodružstvá, ktoré vás na cestách čakajú, 
si ju však môžete dodatočne vybaviť 
vybraným originálnym príslušenstvom 
Honda. Originálne príslušenstvo je 
navrhované, testované a vyrábané podľa 
rovnako prísnych noriem, ktoré spoločnosť 
Honda uplatňuje pri svojich motocykloch. 
Vďaka tomu vášmu stroju skvele padne a 
zároveň je zaručené jeho prvotriedne 
spracovanie a funkcia. Každá položka 
príslušenstva je vyrobená s dôrazom na 
dobrodružstvo.
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Turistické plexi
08R70MJPG50

Polykarbonátový štít, ktorý zvyšuje 
pohodlie jazdca a znižuje únavu tým, že 
odvádza prúd vzduchu nad prilbu a okolo 
ramien. Je o 100 mm vyšší a o 30 mm širší 
než štandardný štít.

Horný deflektor
08R74MJPG50

Polyuretánové deflektory zvyšujúce
ochranu pred vetrom a odvádzajúce prúd 
vzduchu preč od jazdca.

Dolný deflektor
08R73MJPG50

Polyuretánový deflektor navrhnutý tak, aby 
pre lepší komfort odvádzal horúci vzduch z 
chladiča preč od jazdca.

Zatmavené plexi 
08R75MJPG50ZB

Zatmavený štít, ktorý zodpovedá 
rozmerom štandardného číreho štítu.

Stúpadlá spolujazdca Deluxe
08R71MJPG50

Stúpadlá spolujazdca Deluxe vyrobené z 
hliníka a gumy, ktoré sú pre vyšší komfort 
širšie než štandardné stúpadlá.

Africa Twin Akrapovic – 
nasúvací tlmič výfuku
08F88MJP900

ES homologizovaná nasúvacia koncovka 
výfuku; antikorový vstup / titánový vonkajší 
plášť / antikorový kryt výstupu

Tento homologizovaný nasúvací výfuk 
dodáva stroju atraktívny vzhľad a zvyšuje 
jeho výkon. Je na ňom laserom 
vygravírované logo Akrapovic a spĺňa 
všetky predpisy na hlučnosť výfukov pre 
prevádzku na verejných komunikáciách. Je 
možné kombinovať s bočnými kuframi.

Africa Twin Termignoni – 
nasúvací tlmič výfuku
08F99MJP900

ES homologizovaná nasúvacia koncovka 
výfuku. Antikorové vyhotovenie s 
titánovým plášťom tlmiča.

Tento homologizovaný nasúvací výfuk 
dodáva stroju atraktívny vzhľad a zvyšuje 
jeho výkon. Je na ňom laserom 
vygravírované logo Termignoni a spĺňa 
všetky predpisy na hlučnosť výfukov pre 
prevádzku na verejných komunikáciách. 
Je možné kombinovať s bočnými kuframi.

Tašky do horného a bočných kufrov
08L75MJPG51 (Horný kufor) 
08L76MJPG51 (Bočný kufor)

Súprava vnútorných tašiek vyrobených z polyestra s PU vekom. Matný nepremokavý 
materiál. Jazdec zipsu s logom Honda. Popruh na rameno. 2 mäkčené držadlá.

Radiaca páka pre DCT
08U70MJPG80

Allows DCT-equipped bikes to shift gear 
in the traditional way with the left foot. 
Handlebar mounted shift buttons will still 
operate as usual, giving you the option of 
using either.

Hlavný stojan
08M70MJPG50

Hlavný stojan umožňuje bezpečné 
parkovanie na rôznych povrchoch a 
uľahčuje údržbu.

12 V zásuvka
08U70MJPG50

Napájajte alebo nabíjajte 
elektrické zariadenia pomocou 
tejto praktickej
12 V zásuvky (výkon 1 A)
(Fotografia je iba na ilustráciu)

U-zámok
08M53MFL800

Odolný U-zámok. Je možné ho uložiť pod 
sedadlo.

Alarm Averto 
08ESYMJPALARM

Alarm s detekciou vibrácií a pohybu, je 
možné ho doplniť o magnetický spínač.

Vyhrievané rukoväti
08T70MJNA01

Súprava vyhrievaných rukovätí zvyšuje 
komfort a zabraňuje prechladnutiu rúk. Na 
inštaláciu sú nutné nasledujúce položky: 
Súprava na montáž vyhrievaných rukovätí.

(fotografia je iba na ilustráciu)

Travel paket 
Horný kufor
Bočné kufre
Opierka
Zadný nosič
Turistické plexi
Hlavný 

Na mieru šité pakety príslušenstva, ktoré znásobia radosť z vášho 
motocykla. Špeciálne navrhnuté pre vás a vašu Hondu. Pre maximálne 
potešenie odporúčame odbornú montáž technikmi spoločnosti Honda.

Comfort paket 
Vyhrievané rukoväti
12 V zásuvka
Predné LED hmlové svetlá
Ochranný rám

Adventure paket 
Horný kufor
Bočné kufre
Opierka
Zadný nosič
Turistické plexi
Hlavný stojan
Vyhrievané rukoväti
12 V zásuvka
Predné LED hmlové 
svetlá
Ochranný rám

Touring paket 
Horný kufor
Bočné kufre
Opierka
Zadný nosič 
Turistické plexi
Hlavný stojan
Vyhrievané rukoväti
12 V zásuvka
Predné LED hmlové svetlá
Ochranný rám
Horný deflektor
Dolný deflektor
Stúpadlá spolujazdca Deluxe 

Výhodné pakety pre váš štýl a rozpočet 
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