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Vyrazte do ulíc so štýlovým a  všestranným 

motocyklom; buďte pri objavovaní mesta 

slobodní. A keď mesto skončí, užite si dlhú 

a  nezabudnuteľnú cestu krajinou, štátmi 

a  kontinentmi. Jediným limitom je vaša 

fantázia.

JAZDITE 
SLOBODNE
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LED

LED

IHSS

SDBV

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

VŽDY
JEDINEČNÁ
Model CB1100RS so štíhlou odhalenou 

stavbou vyzerá ako pretekársky motocykel zo 

sedemdesiatych rokov, ale má v  sebe viac než 

len náznak café racera. Pekne tvarovaná palivová 

nádrž – bez viditeľných zvarov – pripomína ručnú 

výrobu, pričom okrúhly predný svetlomet a dvojica 

budíkov dokresľujú nadčasovú siluetu. Kompletné 

LED osvetlenie dodáva motocyklu moderný punc. 

Srdcom modelu CB1100RS je svalnatý motor DOHC 

s objemom 1 140 cm3. Plynulý, okamžite dostupný 

záťah v celom spektre otáčok. CB1100RS s uhlom 

riadenia 26 ° a stopou 99 mm má oproti CB1100EX 

ostrejšiu geometriu, a rázvor 1 485 mm umožňuje 

rýchlejšiu zmenu smeru a  citlivejšie ovládanie. 

Posledným rozdielom je nižšia, kompaktnejšia 

jazdná pozícia, ktorá posúva hmotnosť jazdca viac 

dopredu. 

Do výbavy CB1100RS ďalej patrí 43-mm predná 

vidlica Showa Dual Bending Valve, zadné tlmiče 

s  oddelenou nádobkou, 17-palcové hliníkové 

kolesá a  dva radiálne uchytené štvorpiestikové 

strmene. To všetko pomáha dosiahnuť jedinečnú 

kvalitu jazdy a presné riadenie.

66 91kW 
pri 7 500 otáčkach

Nm 
pri 5 500 otáčkach

MAXIMÁLNY 
VÝKON

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT KOLESÁ

17”
Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY
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S  krivkami vyladenými do posledného detailu 

vyžaruje Honda CB1100EX ešte klasickejší štýl 

ozajstného superbiku zo 70. rokov. Zamatovo 

plynulý motor DOHC s  objemom 1 140 cm3 má 

výkon a  krútiaci moment okamžite dostupné 

v  akýchkoľvek otáčkach. Vzduchom a  olejom 

chladený štvorvalec točí do 8 500 otáčok za 

minútu, a  jeho štyri valce dýchajú cez upravené 

systémy nasávania a  výfuku. Antihoppingová 

spojka uľahčuje ovládanie páčky a  stabilizuje 

zadné koleso pri prudkom podraďovaní.

CB1100EX s  uhlom riadenia 27 °, stopou 114 mm 

a rázvorom 1 490 mm ponúka uvoľnenú geometriu, 

bezpečnú stabilitu a  neutrálnu ovládateľnosť. 

Trojuholník sedlo-stupačky-riadidlá je takisto 

uvoľnený a  vzpriamený; výška sedla je 790 mm 

a tvar riadidiel bol upravený do neutrálnej pozície. 

Skvelú kontrolu nad motocyklom zaisťuje predná 

41-mm vidlica Showa Dual Bending Valve s dvoma 

ventilmi, ktoré zabezpečujú kompresiu aj útlm, 

a  poskytujú pocit lineárneho tlmenia. Predné 

a zadné svetlá sú teraz osadené modernými LED 

diódami, a  nové 18-palcové kolesá majú výplet 

z nehrdzavejúcej ocele.

66 91kW 
pri 7 500 otáčkach

MAXIMÁLNY 
VÝKON

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT KOLESÁ

18”Nm
pri 5 500 otáčkach

CHARAKTER, 
DUŠA
A INOVÁCIE

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY
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Model NC750S je jediný svojho druhu. Ako 

súčasť radu NC750 tento motocykel vyhovuje 

každodennému jazdnému štýlu - nízko 

umiestneným sedlom, pohodlnou jazdnou 

pozíciou a  nízkym ťažiskom. Radový dvojvalec 

s  objemom 745 cm3 mu dáva výkon 40 kW. Či 

už so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou 

alebo unikátnou dvojspojkovou prevodovkou 

Honda DCT, ktorá je tiež v  ponuke, bude jazda 

mestom vždy zábavná. S  prevodovkou DCT 

v automatickom režime nie je nutné ovládať žiadnu 

spojkovú páčku. A  stlačením jedného tlačidla sa 

môžete dostať do režimu Sport, kde máte na výber 

tri úrovne - a to sa hodí v zákrutách!

ZNOVU  
OBJAVTE  
SVOJU  
SLOBODU

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

40,3 kW 
6 250 ot. za min.

MAXIMÁLNY 
VÝKON SPOTREBA PALIVA

3,49 l/100 km14,1
PALIVOVÁ NÁDRŽ

litra
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CB500F je stelesnením toho najčistejšieho 

potešenia z  jazdy na motocykli. Streetfighter 

s  kompaktným a  agresívnym dizajnom sa pýši 

ľahkou ovládateľnosťou, kým široké kónické riadidlá 

mu dodávajú výraz pouličného bitkára. Kompletné 

LED osvetlenie dopĺňa nový prístrojový panel s LCD 

displejom, ktorý obsahuje ukazovateľ zaradenej 

rýchlosti a indikátor preradenia. 

Osemventilový kvapalinou chladený radový dvoj-

valec produkuje výkon 35 kW pri 8 500 otáčkach 

- takže spĺňa podmienky vodičského preukazu A2 

- a špička krútiaceho momentu 43 Nm sa nachádza 

v  7 000 otáčkach. Upravené nasávacie a  výfuko-

vé systémy spolu s  modernizovanými vačkovými 

hriadeľmi a zdvihmi ventilov zvýšili záťah v nízkych 

a  stredných otáčkach pre silnejšiu akceleráciu. 

A  antihoppingová spojka s  asistenčnou funkciou 

uľahčuje preraďovanie všetkých šiestich prevodo-

vých stupňov, zabraňuje aj zablokovaniu zadného 

kolesa pri prudkom podraďovaní. 

Predná 41-mm teleskopická vidlica sa stará 

o plynulosť jazdy; predpätie pružín je nastaviteľné. 

Zadný centrálny tlmič ponúka deväťstupňové 

nastavenia predpätia a spolupracuje s tuhou kyvnou 

vidlicou. Predná pneumatika má rozmer 120/70-ZR17, 

vzadu je 160/60-ZR17; jednoduchú prednú brzdu 

s  kotúčom s  priemerom 320 mm a  výkonným 

dvojpiestikovým strmeňom dopĺňa zadný 240-mm 

kotúč a jednopiestikový strmeň, dvojkanálové ABS je 

súčasťou štandardnej výbavy. Maximálny štýl, výkon, 

a potešenie z jazdy, minimálne prevádzkové náklady. 

Čo viac potrebujete?

STREET 
FIGHTER

35 kW 
pri 8 500 otáčkach

VÝŠKA SEDLA

785 mm43 Nm 
pri 7 000 otáčkach

MAXIMÁLNY 
VÝKON

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY
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Honda CB125F vás oslobodí, dá vám do rúk silu 

nezávislosti. Tohto člena legendárnej rodiny 

Honda CB spoznáte podľa výrazných ostrých 

kriviek a  bočných panelov, ktoré rozširujú 

svalnatú palivovú nádrž. Agresívna predná 

maska obklopuje svetlo s  multi-reflektorom 

a  kompaktnou prístrojovou doskou, zahŕňajúcou 

otáčkomer aj ukazovateľ zaradenej rýchlosti. 

Húževnatý jednovalec OHC s  dvoma ventilmi 

a  elektronickým vstrekovaním paliva vyniká 

ekonomickou prevádzkou, spotrebou 1,9 litra 

na 100 km (režim WMTC) a  britkou akceleráciou 

z  miesta. To všetko dopĺňa pôsobivý dojazd na 

13-litrovú nádrž, s  ktorou môžete míňať všetky 

čerpačky a  udržať si náskok pred zvyškom 

premávky.

Integrovaný oceľový rám, 18-palcové hliníkové 

kolesá, teleskopická predná vidlica a  dva zadné 

tlmiče zaisťujú dokonalú rovnováhu medzi 

stabilitou v  priamom smere a  spätnou väzbou 

v  zákrutách. A  keď sa dostanete do úzkych, 

pomôže vám štíhla stavba, nízka pohotovostná 

hmotnosť 128 kg, a  široké riadidlá s  uhlom 

zatáčania 45° na obe strany.

7,8 kW 
pri 7 750 otáčkach

POHOTOVOSTNÁ HMOTNOSŤ

128 kg10,2 Nm 
pri 6 250 otáčkach

MAXIMÁLNY 
VÝKON

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

OKAMŽITÁ
ZÁBAVA
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LED

LED

ABS

PGM-FI

HECS3

EURO

EURO 5

500-cm3 model je v Európe dostupný s čiernym sedlom, sedlom spolujazdca a bez svetiel na držiaku značky. 
Všetky zákonmi požadované prvky sú v sérii.

Rebel je ako motocykel postavený na zákazku, 

prezentujúci nestarnúci štýl bobber, avšak 

prešpikovaný svojou špecifickou modernosťou. 

So  471-cm3 paralelným dvojvalcom so silným 

krútiacim momentom v  nízkych otáčkach 

a jemným lineárnym priebehom výkonu je vhodný 

aj pre držiteľov vodičských oprávnení skupiny 

A2. Pre rok 2020 sme prepracovali koncovku 

výfuku, vďaka ktorej Rebel spĺňa normu EURO5, 

a  antihoppingová spojka s  asistentom uľahčuje 

preraďovanie ľahším chodom radičky.

Dostupný a  ľahko ovládateľný Rebel má 

nízke sedlo a  pohodlnú jazdeckú pozíciu 

s  ľahko predkloneným telom, čo sedí 

k  mierne predsunutým stupačkám a  novému, 

pohodlnejšiemu tvaru sedla. Nové nastavenia 

predného a zadného odpruženia spevňujú jazdu 

a zadný tlmič je pre extra kontrolu plnený dusíkom. 

Odteraz pozostáva celé osvetlenie z  LED, na 

prístrojovke je ukazovateľ zaradeného stupňa, 

a máte na výber aj verziu Rebel S - vo farbe Matte 

Axis Grey Metallic, vybavenú krytom predného 

svetla a dymovým plexištítom, retro manžetami na 

prednej vidlici a špeciálnym prešívaným sedlom.

VYSTÚPTE
Z RADU

471 43,3cm3 mm
Nm pri  
6 000 otáčkach

PARALELNÝ 
DVOJVALEC

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT VÝŠKA SEDLA

690
Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY
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PGM-FI

LED

LED

17 in

WHD

SMK

ABS

EURO4
EURO 4

Základné prednosti modelu Super Cub - 

jednoduchosť, spoľahlivosť a  úspornosť 

- nikdy nevyšli z  módy. Preto sme ich za 

ostatných 60 rokov vyrobili 100 miliónov. 

A  preto je Super Cub C125 štýlovou 

evolúciou revolučného stroja, ktorý 

počas uplynulých šiestich dekád pracoval 

tak tvrdo. Pripravený na život v  rušnom 

európskom meste.

Vzpriamená jazdecká pozícia dovoľuje 

výborný rozhľad, v sedle je pre vaše pohodlie 

tuhá molitanová pena a riadidlá sú uchytené 

na gumených tlmičoch. Prémiovým prvkom 

je plné LED osvetlenie, ako aj diaľkový 

kľúč Honda Smart Key, s  ktorým viete 

ovládať zapaľovanie a  imobilizér zo svojho 

vrecka. Oceľový rúrkový rám, teleskopická 

vidlica, dva zadné tlmiče a  17-palcové 

kolesá s  bezdušovými pneumatikami 

zaisťujú bezpečnú ovládateľnosť, kým 

robustný vzduchom chladený motor 

s  objemom 125 cm3 produkuje jasný 

a  lineárny priebeh výkonu. So spotrebou 

1,5 l/100 km (metóda WMTC) je aj úsporný. 

A presne ako na predchodcovi, automatická 

odstredivá spojka zabezpečuje jednoduché 

a  hladké ovládanie štvorstupňovej 

prevodovky. 125 10,4
MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENTOBJEM MOTORA

kg
Nm 
pri 5000 otáčkach

POHOTOVOSTNÁ HMOTNOSŤ

109
Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

ĽAHKOSŤ.
JEDNODUCHOSŤ.
ŠTÝL.

cm3
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SUSDF

ABS

Nová Honda Monkey má svoj vlastný štýl 

a úplne jedinečný charakter. Ikona 70. rokov, 

upravená pre súčasnosť, s  vysokými fun-

ky riadidlami. Ale Monkey je v  prvom rade 

o čistej a nefalšovanej radosti z jazdy. Stvo-

rená na to, aby vás bavila. A myslíme si, že 

na tom nie je nič zlé. Jej vzduchom chlade-

ný, horizontálne uložený jednovalec SOHC 

s  objemom 125 cm3 je naladený na poho-

dovú mestskú prevádzku a  dodáva výkon 

6,9 kW pri 7 000 otáčkach, pričom najvyš-

ší krútiaci moment má hodnotu 11 Nm pri 

5 250 otáčkach. Štvorstupňová prevodov-

ka je vybavená klasickou spojkou, rovna-

kou ako vo veľkých motocykloch. Pohodlné 

sedlo s výplňou z tuhej uretánovej peny má 

výšku 775 mm a 109 kg pohotovostnej hmot-

nosti ľahko zvládne každý. Obrátená predná 

vidlica je doplnená dvojicou zadných tlmi-

čov a  12-palcovými pneumatikami s hrubým 

dezénom. Jednokanálové ABS ovláda iner-

ciálna meracia jednotka, takže zadná časť 

motocykla sa nezdvihne ani pri prudkom 

brzdení. Jeden kotúč s priemerom 220 mm 

vpredu a  190-mm kotúč vzadu sa starajú 

o bezpečné zastavenie. Viac než len hračka. 

Nie menej než motocykel. To je Monkey.

STROJ  
NA RADOSŤ

125 11cm3

Nm 
pri 5 250 otáčkach

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENTMOTOR

kg

POHOTOVOSTNÁ HMOTNOSŤ

107
Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY
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LED

LED
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RMC
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ABS

EURO4
EURO 4

V  čele svorky Neo Sports Café stojí Honda 

CB1000R, inšpirovaná štýlom spájajúcim športový 

nekapotovaný streetfighter a  retro café racer. 

Legendárny model z  produkcie značky Honda 

teraz dostal nový dizajn v duchu modernej doby. 

Radový štvorvalec DOHC s  objemom 989 cm3 

je vyladený na extra výkon a  masívne porcie 

krútiaceho momentu v strednom pásme. To všetko 

ovláda systém elektronického plynu Throttle 

By Wire s  jazdnými režimami RAIN, STANDARD 

a SPORT a naviac módom USER, vďaka ktorému 

môžete prispôsobiť charakter motora jazdným 

podmienkam a vášmu vlastnému štýlu. 

Ako správny športový naháč má CB1000 R srdce 

priamo na dlani a  ukazuje svoj retroindustriálny 

minimalizmus a  hliníkové detaily na všetky 

strany. Vpredu má obrátenú vidlicu Showa 

SFFBP a  radiálne uchytené brzdy, vzadu potom 

charakteristickú jednostrannú vidlicu s centrálnym 

tlmičom Showa. Celý stroj obklopuje systém 

osvetlenia pozostávajúci kompletne z LED diód.

107 kW 
pri 10 500 otáčkach

MAXIMÁLNY 
VÝKON

Nm 
pri 8 250 otáčkach

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT

104 kg

POHOTOVOSTNÁ HMOTNOSŤ

212
Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

BEŠTIA  
Z INÉHO  
SVETA
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RMC

Ultrakompaktná a svalnatá stavba Hondy CB650R 

vychádza z  retrominimalizmu vlajkovej lode radu 

Neo Sports Café, modelu CB1000R. Je to poctivý 

stroj. Jej radový štvorvalec DOHC so 16 ventilmi 

je stavaný na každodennú tvrdú prácu a ponúka 

výkon 93 koní/69,6 kW (ktorý možno ľahko 

znížiť na 35 kW pre tých, ktorí majú vodičské 

oprávnenie skupiny A2), krútiaci moment 63,4 Nm 

a obmedzovač v 12 000 otáčkach. 

Krátko odstupňovaná prevodovka a plynulý záťah 

v stredných otáčkach zaručujú svižné rozjazdy zo 

semaforov aj nevädnúcu akceleráciu na rovinkách 

- a potom je tu ten návykový rev výfuku, ktorý sa 

stupňuje s  rastúcimi otáčkami. Antihoppingová 

spojka s  asistenčnou funkciou uľahčuje 

preraďovanie a  krotí zadné koleso pri prudkom 

podraďovaní, kým nastaviteľná kontrola trakcie 

HSTC udržiava jeho priľnavosť pri akcelerácii. 

Nastaviteľná 41-mm obrátená predná vidlica 

Showa (SFF) ponúka dokonalú odozvu a  spätnú 

väzbu od predného kolesa. Pneumatiky s rozmermi 

120/70-17 a  180/55-17 majú priľnavosť na úrovni 

superbiku, dva radiálne uchytené štvorpiestikové 

strmene pracujú s  310-mm plávajúcimi kotúčmi 

a  dvojkanálové ABS zaisťuje spoľahlivú kontrolu 

za sucha i  na vode. Kónické riadidlá uľahčujú 

ovládateľnosť a kompletné LED osvetlenie dodáva 

moderný vzhľad.

67 kW 
pri 11 000 otáčkach

MAXIMÁLNY VÝKON NABOK VYVEDENÝ VÝFUK

4-164
MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT

Nm
pri 8 000 otáčkach

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

POCTIVÉ 
REMESLO
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ABS
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LED

FULL LED

EURO4
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Hovorí sa, že menej je niekedy viac. A  nikde 

to neplatí viac než pri Honde CB300R z  radu 

Neo Sports Café. Pohotovostnú hmotnosť iba 

143,5 kg v uliciach mesta hravo rozhýbe jej svižný, 

kvapalinou chladený jednovalec s  objemom 

286 cm3. Predná 41-mm obrátená vidlica spolu 

s  radiálne uchytenými brzdovými strmeňmi 

zvýrazňuje štýl športového naháča, kým LCD 

prístrojový panel a  LED osvetlenie zaisťujú 

na cestách dokonalú viditeľnosť. A  CB300R 

nezruinuje vašu peňaženku: s  desaťlitrovou 

nádržou, schovanou pod hranatým krytom, 

môžete prejsť až 300 km na jedno natankovanie.

23,1 kW 
pri 8 500 otáčkach

Nm 
pri 7 500 otáčkach27,5 mm

VÝŠKA SEDLA

799
MAXIMÁLNY VÝKON

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

RADOSŤ  
AŽ NA KOSŤ
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LED

FULL LED

EURO4
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Ľahká. Kompaktná. Obratná. Honda CBR125R je 

ideálnym motocyklom pre začínajúcich mestských 

jazdcov túžiacich po uvoľnení. Celým dizajnom, 

rovnakým ako v  celom rade Neo Sports Café, 

sa prelína tvrdý štýl športového naháča, pričom 

s pohotovostnou hmotnosťou 125,8 kg je CBR125R 

extrémne ľahko ovládateľným strojom. V  jeho 

výbave nájdete 41-mm obrátenú prednú vidlicu, 

tlmič výfuku pod motorom a  radiálne uchytený 

predný strmeň. Ďalej je tu moderný LCD prístrojový 

panel, ktorý vám podáva informácie o  jazde, 

a kompletné LED osvetlenie, ktoré osvetľuje cestu 

pred vami. A keď budete chcieť vyjsť do otvorenej 

krajiny, nádrž s objemom 10,1 litra vám poskytne 

dojazd viac než 480 kilometrov.

9,8 kW 
pri 10 000 otáčkach mm

VÝŠKA SEDLA

816 kg

POHOTOVOSTNÁ HMOTNOSŤ

126
MAXIMÁLNY VÝKON

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

SLOBODA
ČAKÁ



28 29

170 Nm pri  
4 500 otáčkach

PREVODOVKA
MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT

mm

VÝŠKA SEDLA

745

PGM-FI

LED

FULL LED

SMK

HSA

AIRBAG

AIRBAG

ABS

HSTC

RGR

Jazdné fotografie modelového roku 2019.

DCT Dvojspojková 
prevodovka  
DCT za príplatok

S ľahším a kompaktnejším modelom GL1800 

Gold Wing 2018 je cestovanie ešte jedno-

duchšie než predtým. Šesťvalcový motor 

s objemom 1 833 cm3 je vybavený šesťstup-

ňovou manuálnou prevodovkou a  novým 

elektronickým plynom TBW so štyrmi voli-

teľnými jazdnými režimami - TOUR, SPORT, 

ECON a  RAIN - vrátane vstrekovania opti-

malizovaného na manévrovanie v  nízkych 

rýchlostiach.

Pri cestovaní sú vlastnosti ako praktickosť 

a  pohodlie nevyhnutné. Odpruženie pozo-

stáva z  dvojitého lichobežníka a  jednostra-

nnej zadnej vidlice Pro-Arm, audio systém 

disponuje iPhone* konektivitou Apple Car-

Play. Pridajte k tomu kontrolu trakcie Honda 

Selectable Torque Control (HSTC), asistenta 

pre rozbeh do kopca a  voliteľnú dvojspoj-

kovú prevodovku DCT a  máte stroj, ktorý 

ponúka ešte viac komfortu a ovládateľnosti 

pre jazdu otvorenou krajinou.

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

ZLATÝ
ŠTANDARD
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PGM-FI

LED

FULL LED

SMK

HSA

HSTC

USB

AIRBAG

AIRBAG

RGR

Jazdné fotografie modelového roku 2019.

Gold Wing Tour je dokonalý cestovný stroj 

na dvoch kolesách. Rovnako ako model Gold 

Wing je vybavený šesťvalcovým motorom 

s objemom 1 833 cm3, predným odpružením 

s  dvojitým lichobežníkom, jednostrannou 

zadnou kyvnou vidlicu Pro-Arm a  audio 

systémom Apple CarPlay* ako základný 

model. Ale tým akákoľvek podobnosť končí.

Gold Wing Tour má naviac náš inovačný 

systém nastaviteľnej kontroly trakcie HSTC, 

ktorý udržiava priľnavosť zadného kolesa 

na maxime. Ďalej je osadený kompletnou 

sadou batožinových priestorov pre víkendy 

strávené na cestách – do zadného kufra 

sa vojdú dve integrálne prilby - rovnako 

ako zadnými reproduktormi, vyhrievanými 

rukoväťami a  centrálnym stojanom. 

K dispozícii je aj model so sedemstupňovou 

dvojspojkovou prevodovkou tretej 

generácie a  airbagom pre ešte väčší luxus 

na dlhých cestách krajinou.

170 Nm pri  
4 500 otáčkach

MAXIMÁLNY KRÚTIACI 
MOMENT

mm

VÝŠKA SEDLA

745110 l

OBJEM BATOŽINOVÝCH 
PRIESTOROV

Viac informácií na www.honda.sk/motorcycles

KĽÚČOVÉ PRVKY

UMENIE
CESTOVAŤ  
V LUXUSE
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CB1100RS CB1100EX
MOTOR

Typ motora
Vzduchom a olejom chladený radový 
štvorvalec DOHC

Vzduchom a olejom chladený radový 
štvorvalec DOHC

Zdvihový objem 1 140 cm3 1 140 cm3

Maximálny výkon 66 kW pri 7 500 otáčkach 66 kW pri 7 500 otáčkach 

Maximálny krútiaci moment 91 Nm pri 5 500 otáčkach 91 Nm pri 5 500 otáčkach

Spotreba paliva/emisie CO
2

5,3 l/100 km / 123 g/km 5,3 l/100 km / 123 g/km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 180 x 800 x 1 100 2 200 x 830 x 1 130

Výška sedla (mm) 795 790

Rázvor (mm) 1 485 1 490

Pohotovostná hmotnosť (kg) 252 255

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predné/zadná) 
Hydraulické, dva plávajúce 310-mm kotúče / 
hydraulická, kotúčová

Hydraulické, dva plávajúce 296-mm kotúče / 
hydraulická, kotúčová

Pneumatiky (predná/zadná) 120/70 R17 / 180/55 R17 110/80 R18 / 140/70 R18

Odpruženie predné
43-mm konvenčná vidlica (SDBV) s nastaviteľným 
predpätím

41-mm konvenčná vidlica (SDBV) s nastaviteľným 
predpätím

Odpruženie zadné Dva tlmiče s nastaviteľným predpätím Dva tlmiče s nastaviteľným predpätím

Darkness Black Metallic Mat Beta Silver Metallic Candy Chromosphere Red

NC750S CB500F CB125F
Kvapalinou chladený 4-taktný 8-ventilový paralelný 
dvojvalec SOHC

Kvapalinou chladený 4-taktný paralelný 
dvojvalec DOHC

Vzduchom chladený 4-taktný 2-ventilový jednovalec
OHC s vyvažovacím hriadeľom

745 cm3 471 cm3 124,7 cm3

40,3 kW pri 6 250 otáčkach (35 kW pri 5 750 otáčkach) 35 kW pri 8 600 otáčkach 7,8 kW pri 8 000 otáčkach

68 Nm pri 4 750 otáčkach (65 Nm pri 3 750 otáčkach) 43 Nm pri 6 500 otáčkach 10,2 Nm pri 6 000 otáčkach

3,5 l/100 km / 81 g/km 3,5 l/100 km / 80 g/km 2,0 l/100 km / 46 g/km

2 215 x 775 x 1 130 2 080 x 790 x 1 060 2 035 x 765 x 1 080 

790 789 775

1 520 1 410 1 295

217 (DCT 227) 189 128

Hydraulická, 320-mm vlnitý kotúč /
hydraulická, 240-mm vlnitý kotúč

2-kanálové ABS, 320-mm kotúč s 2-piestikovým 
strmeňom / 240-mm kotúč s 1-piestikovým strmeňom

240-mm kotúč s 2-piestikovým strmeňom / 
130-mm bubnová

120/70 ZR17M/C (58W) / 160/60 ZR17M/C 969W) 120/70 ZR17M/C / 160/60 ZR17M/C 80/100 R18M/C 47P / 90/90 R18M/C 51P

Tlmič Monoshock, kyvná vidlica Pro-Link®, 
zdvih 120 mm

Pro-Link® s predpätím nastaviteľným v 5 stupňoch, 
oceľová kyvná vidlica s obdĺžnikovým prierezom

31-mm teleskopické, zdvih 120 mm

Hydraulická, 320-mm vlnitý kotúč / hydraulická, 
240-mm vlnitý kotúč

2-kanálové ABS, 320-mm kotúč s 2-piestikovým 
strmeňom / 240-mm kotúč s 1-piestikovým strmeňom

Dva tlmiče s 5-stupňovým nastavením predpätia
240-mm kotúč s 2-piestikovým strmeňom / 130-mm
bubnová

Graphite Black / Blue 
Metallic

Candy Chromosphere Red Grand Prix Red Mat Gunpowder Black 
Metallic

Candy Blazing Red Pearl Twinkle Yellow

Pearl Metalloid White Onyx Blue Metallic Pearl Sunbeam White

ŠPECIFIKÁCIE
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Mat Jeans Blue Metallic Mat Axis Gray Metallic Pearl Niltava Blue Pearl Nebula Red

MONKEY
Vzduchom chladený jednovalec s 2 ventilmi

125 cm3

6,9 kW pri 7 000 otáčkach

11 Nm pri 5 250 otáčkach

1,5 l/100 km / 34 g/km

1 710 x 755 x 1 030

776

1 155

107

Hydraulická, jeden 220-mm kotúč s ABS a IMU /
hydraulická, jeden 190-mm kotúč

120/80 R12 65J / 130/80 R12 69J

USD vidlica, zdvih osi 100 mm

Dva tlmiče, zdvih osi 104 mm

REBEL SUPER CUB
MOTOR

Typ motora
Kvapalinou chladený 4-taktný 4-ventilový 
dvojvalec DOHC

Vzduchom chladený 4-taktný 2-ventilový 
jednovalec SOHC

Zdvihový objem 471 cm3 125 cm3

Maximálny výkon 34 kW pri 8 500 otáčkach 7,1 kW pri 7 500 otáčkach

Maximálny krútiaci moment 43,3 Nm pri 6 000 otáčkach 10,4 Nm pri 5 000 otáčkach

Spotreba paliva/emisie CO
2

3,7 l/100 km / 85 g/km 1,5 l/100 km / 34 g/km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 205 x 820 x 1090 1 915 x 720 x 1 000

Výška sedla (mm) 690 780

Rázvor (mm) 1 490 1 245

Pohotovostná hmotnosť (kg) 191 109

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predné/zadná) 
296-mm kotúč s 2-piestikovým strmeňom / 
240-mm kotúč s 1-piestikovým strmeňom

Kotúčová hydraulická 220 mm 
s ABS / bubnová 130 mm

Pneumatiky (predná/zadná) 130/90 R16M/C 67H / 150/80 R16M/C 71H 70/90-17M/C 38P / 80/90-17M/C 50P

Odpruženie predné 41-mm nastaviteľná teleskopická vidlica Teleskopická vidlice

Odpruženie zadné Showa so systémom pro-link, nastaviteľné Dva tlmiče

Banana Yellow Pearl Nebula Red

Pearl Shining Black

ŠPECIFIKÁCIE
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CB1000R CB650R
MOTOR

Typ motora Kvapalinou chladený radový štvorvalec DOHC
Kvapalinou chladený 4-taktný 16-ventilový radový 
štvorvalec DOHC

Zdvihový objem 998 cm3 649 cm3

Maximálny výkon 107 kW pri 10 500 otáčkach 70 kW pri 12 000 otáčkach (35 kW pri 10 500 otáčkach)

Maximálny krútiaci moment 104 Nm pri 8 250 otáčkach 64 Nm pri 8 500 otáčkach (49 Nm pri 4 500 otáčkach)

Spotreba paliva/emisie CO
2

6,0 l/100 km / 140 g/km 4,9 l/100 km / 112 g/km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 120 x 789 x 1 090 2 130 x 780 x 1 075 

Výška sedla (mm) 830 810

Rázvor (mm) 1 455 1 450

Pohotovostná hmotnosť (kg) 212 202

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predné/zadná) Dva 310-mm kotúče / jeden 256-mm kotúč
2-kanálové ABS, kotúč 310 mm x 4,5 mm 
so 4-piestikovým strmeňom / kotúč 240 mm x 5 mm 
s 1-piestikovým strmeňom

Pneumatiky (predná/zadná) 120/70 ZR17 / 190/55 ZR17 120/70 ZR17 M/C / 180/55 ZR17 M/C

Odpruženie predné Vidlica Showa SFF-BP USD, zdvih 120 mm 41-mm teleskopická obrátená

Odpruženie zadné
Jeden tlakovaný HMAS tlmič s 10-stupňovým 
nastavením predpätia a plynulým nastavením
odskoku, zdvih 131 mm

Jeden tlmič s 10-stupňovým nastavením predpätia, 
hliníková odlievaná kyvná vidlica

Graphite Black Candy Chromosphere Red Candy Chromosphere Red Graphite Black

Mat Pearl Glare White Mat Jeans Blue Metallic Mat Crypton Silver Metallic

CB300R CB125R
Kvapalinou chladený jednovalec

Kvapalinou chladený 4-taktný 2-ventilový 
jednovalec SOHC

286 cm3 125 cm3

22,8 kW pri 8 500 otáčkach 9,8 kW pri 10 000 otáčkach

27,5 Nm pri 6 500 otáčkach 10 Nm pri 8 000 otáčkach

3,1 l/100 km / 72 g/km 2 l/100 km (metóda WMTC)

2 012 x 805 x 1 052 2 015 x 820 x 1 055

799 816

1 352 1 345

143 126

296-mm plávajúci kotúč bez unášača / 
220-mm kotúč s 1-piestikovým strmeňom

Predné a zadné nezávislé ABS s IMU

110/70 R17 M/C 54H / 150/60 R17 M/C 66H 110/70 R17 M/C 54H / 150/60 R17 M/C 66H

37-mm teleskopická vidlica, zdvih 130 mm 41-mm teleskopická, obrátená

Jeden tlmič, Pro-Link® kyvná vidlica, zdvih 107 mm Jeden tlmič

Black Candy Chromosphere Red Black Candy Chromosphere Red

Mat Crypton Silver Metallic Mat Pearl Agile Blue Pearl Metalloid White Mat Axis Grey Metallic

ŠPECIFIKÁCIE
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GOLD WING
GOLD WING
TOUR

MOTOR

Typ motora
Plochý kvapalinou chladený 4-taktný 24-ventilový 
šesťvalec SOHC

Plochý kvapalinou chladený 4-taktný 24-ventilový 
šesťvalec SOHC

Zdvihový objem 1 833 cm3 1 833 cm3

Maximálny výkon 93 kW pri 5 500 otáčkach 93 kW pri 5 500 otáčkach

Maximálny krútiaci moment 170 Nm pri 4 500 otáčkach 170 Nm pri 4 500 otáčkach

Spotreba paliva/emisie CO
2

5,6 l/100 km / 128 g/km 5,6 l/100 km / 128 g/km (DCT 131 g/km)

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 475 x 925 x 1 340 2 575 x 925 x 1 430

Výška sedla (mm) 745 745

Rázvor (mm) 1 695 1 695

Pohotovostná hmotnosť (kg) 365 (DCT 364) 380 (DCT 384)

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predné/zadná) 
Hydraulická, dva plávajúce kotúče 320 mm x 4,5 mm 
so 6-piestikovými strmeňmi / odvetraný 
kotúč 316 mm x 11 mm s 3-piestikovým strmeňom

Hydraulická, dva plávajúce kotúče 
320 mm x 4,5 mm so 6-piestikovými strmeňmi / 
odvetraný kotúč 316 mm x 11 mm s 3-piestikovým 
strmeňom

Pneumatiky (predná/zadná) 130/70 R18 / 200/55 R16 130/70R 18 / 200/55R 16

Odpruženie predné Dvojitý lichobežník Dvojitý lichobežník

Odpruženie zadné Pro-Link® Pro-Link® 

Mat Majestic Silver Metallic Mat Ballistic Black Metallic Pearl Glare White Darkness Black Metallic/Gray

Candy Ardent Red/Black Candy Ardent Red

Darkness Black Metallic

ŠPECIFIKÁCIE
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AIRBAG

AIR BAG
Airbag umiestnený v priestore nádrže - unikátny v motocyklovom svete 

- má na starosti extra bezpečnosť, a jazdca navyše upokojuje.

PROTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM
Monitoruje rýchlosť otáčania kolies a redukuje brzdný tlak tak, aby 

zabránil zablokovaniu kolies.

KOMBINOVANÝ BRZDOVÝ SYSTÉM
Po stlačení ktorejkoľvek brzdovej páčky aktivuje súčasne prednú aj 

zadnú brzdu pre plynulý a vyvážený brzdný účinok

DVOJSPOJKOVÁ PREVODOVKA
Kombinuje jazdný pôžitok manuálnej prevodovky s praktickosťou 

automatu, a zvyšuje komfort pri zachovaní športových vlastností.

EURO4
EURO 4
Vyhovuje emisnej norme EURO 4.

EURO

EURO 5
Vyhovuje emisnej norme EURO 5.

MODERNÝ KATALYZÁTOR HONDA 
Systém so snímačom kyslíka udržiava pomer zmesi vzduchu a paliva 

na optimálnej úrovni a znižuje tak obsah škodlivých emisií vo 

výfukových plynoch.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM HONDA H.I.S.S.
Umožňuje naštartovať motocykel iba jedným z dvoch originálnych 

kódovaných kľúčov a efektívne tak bráni krádeži.

SYSTÉM HONDA MULTI-ACTION
Predná vidlica kartridžového typu a konštrukcia zadného tlmiča 

zaisťujú vyvážený pomer pohodlného odpruženia a presného riadenia.

VOLITEĽNÁ KONTROLA TRAKCIE
Keď systém HSTC (Honda Selectable Traction Control) zaznamená 

bezprostrednú stratu trakcie zadného kolesa, zníži krútiaci moment, 

aby pneumatika znovu získala priľnavosť. Jazdec má na výber viacero 

úrovní podľa zvoleného režimu alebo vlastných preferencií.

VOLITEĽNÁ KONTROLA TRAKCIE
Keď systém HSTC (Honda Selectable Traction Control) zaznamená 

bezprostrednú stratu trakcie zadného kolesa, zníži krútiaci moment, aby 

pneumatika znovu získala priľnavosť.

ASISTENT ŠTARTU DO KOPCA
Po zastavení v stúpaní stačí ešte raz stlačiť brzdy a zadný strmeň 

podrží celý motocykel - a keď príde čas pohnúť sa, stačí otočiť plynom.

LED
LED SVETLÁ
Jasnejšie svetlo a menšia spotreba energie než u tradičných žiaroviek, 

žiadne oneskorenie a dlhšia životnosť.

PROGRAMOVANÉ VSTREKOVANIE PALIVA 
Počítačový systém s řídící mapou udržuje vysoký výkon a citlivou reakci 

motoru za každých podmínek.

SHOWA DUAL BENDING VALVE 
Vidlica Showa Dual Bending Valve s plynulejším útlmom a kompresiou 

zlepšuje jazdný komfort a ovládateľnosť.

OBRÁTENÁ VIDLICA SHOWA
Rúry s väčším priemerom, do ktorých sa zospodu zasúvajú užšie rúry, 

sú tuhšie a vhodnejšie do terénu vďaka väčšej ploche prekrytia.  

SPIATOČKA
Dostať Gold Wing presne tam kam potrebujete je jednoduché vďaka 

spiatočke s jednoduchým ovládaním.

SMART KEY
Táto inovačná technológia zvyšuje praktickosť a zlepšuje 

zabezpečenie. Štartovať motor a otvárať sedlo môžete s kľúčikom vo 

vrecku.

SYSTÉM VOĽBY JAZDNÉHO REŽIMU
Ponúka výber z troch jazdných režimov: Mode 1 so štandardnou 

palivovou mapou, Mode 2 s hladšou odozvou na plyn a Mode 3 

s agresívnejšou reakciou motora.

RADIÁLNE UCHYTENÉ STRMENE
Zabezpečuje lepšie zarovnanie s brzdovým kotúčom a vyššiu tuhosť. 

Radiálne uchytené strmene sú zabezpečené na oboch koncoch, čím sú 

výkonnejšie a menej namáhané.

USB ZÁSUVKA
Do podsedlového priestoru sme integrovali USB zásuvku. 

Nepotrebujete adaptér; jednoducho pripojte svoj mobil a choďte.

17 in

17-PALCOVÉ KOLESO
Predné koleso s veľkým priemerom zabezpečuje extra stabilitu 

na rozbitých alebo dláždených uliciach, a tým pádom aj bezpečnú 

ovládateľnosť.

Spoločnosť Honda vyvinula pre svoj modelový rad motocyklov mnoho 

inovatívnych technológií s cieľom čo najviac spríjemniť váš život a zlepšiť 

svet, v ktorom žijeme.

MODELY S PREVODOVKOU DCT

2 AUTOMATICKÉ MÓDY
S -Sport- pre športovejšiu jazdu

D -Drive- pre uvoľnenú jazdu po meste a diaľnici

1 MANUÁLNY MÓD
MT, preradenie pomocou tlačidla pri ľavej rukoväti

G SWITCH*
Zlepšuje trakciu zadného kolesa v teréne.

*Iba pre modely Africa Twin a X-ADV

Systém DCT automaticky ovláda spojku a radenie, 

pričom zároveň zachováva pocit akcelerácie 

ako na motocykli s  manuálnym radením. DCT 

umožňuje jazdcovi sústrediť sa viac na zrýchľovanie, zatáčanie 

a brzdenie ako na samotné radenie. Tým sa zvyšuje jazdcova 

istota a kontrola nad jazdou. Technológia DCT posúva radosť 

z jazdy a z ovládania vášho motocykla na ďalšiu úroveň.

Jazdite bez starostí o ovládanie 

spojkovej páčky a radičky, a s plynulými 

zmenami prevodových stupňov.

Vyberte si medzi automatickým 

a manuálnym režimom podľa aktuálnych 

jazdných podmienok. Preraďujte ako 

skúsený jazdec.

VFR1200X NC750X NC750S AFRICA TWINAFRICA TWIN 
ADVENTURE 

SPORTS

INTEGRA X-ADV GL1800 GOLDWING
(3. GENERÁCIA, 

7-RÝCHLOSTNÁ DCT)

TECHNOLÓGIE 
HONDA DVOJSPOJKOVÁ

PREVODOVKA 
HONDA DCT

SLOBODA KONTROLA
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SNY SA 
SKUTOČNE
SPĹŇAJÚ

Soichiro Honda povedal:

„Máme len jednu budúcnosť, a tú budú 
tvoriť naše sny, ak porazíme zvyklosti.“

Filozofiu značky Honda – snívať o  lepšom svete pre ľudí – 

poháňa vynález robota ASIMO, lietadla HondaJet, automobilu 

NSX a  legendárneho motocykla Africa Twin. Sny nám 

môžu dať silu, motivujú nás dosiahnuť viac, objavovať nové 

nápady, nové technológie a odkrývať nové spôsoby riešenia 

problémov. Ísť za svojimi snami vyžaduje nezávislé myslenie 

a trúfalosť. Chce to tiež vášeň a novátorský prístup, nenechať 

sny zomrieť a pretvoriť ich v realitu moderného sveta.



Výrobca si  vyhradzuje právo zmeniť  špecif ikácie bez predchádzajúceho
oznámenia.

JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si  prečítaj te užívateľskú pr íručku. Dôkladne sa
zoznámte so svoj ím motocyklom a  jeho schopnosťami.  Sústredenie pomáha

predvídať.  Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky.  Brzdite s dostatočným
predst ihom. Používajte kval i tné ochranné oblečenie vrátane pr i lby,  jazdite iba

pokiaľ  ste úplne f i t  a NIKDY po požit í  a lkoholu.  Obratnosť a s lušnosť sú známkami
skúseného a dobrého jazdca.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, E-mail: motoinfo@honda.sk

www.honda.sk/motorcycles
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