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KATALÓG PRÍSLUŠENSTVA 
2022 ADVENTURE



DODAJTE 
SVOJEJ HONDE 
SKUTOČNÚ 
OSOBITOSŤ
Čo je lepšie ako Honda Genuine 

príslušenstvo, keď chcete, aby bola vaša Honda 

skutočne vaša? Či už vám ide o extra priestor 

na batožinu, lepší pocit komfortu, robustnejšiu 

ochranu, väčší výkon alebo jednoducho atraktív-

nejší vzhľad motocykla, v ponuke máme všetko. 

Naše príslušenstvo, ktoré je skonštruované s 

rovnakým dôrazom na detaily ako vaša Honda 

a naviac s 2-ročnou zárukou, váš motocykel 

dokonale doplní a zvýši jeho hodnotu. Bližšie 

informácie vám poskytne váš miestny predajca 

Honda. Rád vám poradí, ako váš motocykel radu 

Adventure pretvoriť na skutočne osobný stroj. 
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PRÍSLUŠENSTVO
CRF1100L AFRICA TWIN

ADVENTURE
SPORTS

VEDELI STE TO? Honda NXR 750 Paríz-Dakar
H

Model NXR750 dominoval na pretekoch 

Rely Paríž-Dakar od roku 1986 do roku 

1989, kde získal cenu 4 roky po sebe. 

Vtedy tieto 22-dňové preteky štartova-

li v Paríži a končili v Dakare/Senegal, 

pričom prekonal takmer 15 000 km 

africkej púšte. V roku 1989 vyhral 

preteky Rely Paríž-Dakar Gilles 

Lalay práve na tomto motocyk-

li s  jeho osobitým Rothmans 

dizajnom.
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SÚPRAVA SO 42-LITROVÝM 
VRCHNÝM HLINÍKOVÝM KUFROM

08ESY-MKS-LGALU

Do tohto 42-litrového vrchného kufra vyrobe-
ného zo silného a  ľahkého hliníka môžete 

uložiť jednu integrálnu prilbu a  ďalšie prís-
lušenstvo. Dodáva sa s opierkou a  systé-

mom jedného kľúča Honda.
Vrchný kufor je  možné namontovať 

priamo na zadný nosič modelu Africa 
Twin Adventure Sports.

Maximálne zaťaženie: 6 kg



VNÚTORNÉ TAŠKY PRE HLINÍKOVÝ 
KUFOR
08L82-MKS-E00

Vnútorná taška špeciálne navrhnutá pre hliníkový vrchný 
kufor. Keďže je vodoodolná a vybavená popruhmi, môže 
sa pripevniť priamo na motocykel. Vďaka popruhu na 
rameno sa tiež jednoducho nosí.
08L84-MKS-E00 

Súprava dvoch vnútorných tašiek špeciálne navrhnutých 
pre pravý a ľavý hliníkový bočný kufor. Platia pre ne rov-
naké špecifikácie ako pri vnútorných taškách vrchného 
kufra.

SÚPRAVA PLASTOVÝCH BOČNÝCH 
KUFROV 
08L71-MKS-E00

Vďaka vysoko odolnému plášťu je táto súprava 2 kufrov 
navrhnutá špeciálne na cestovateľské dobrodružstvá. Na 
pravej strane má kufor kapacitu 30 litrov. 40-litrová kapa-
cita na ľavej strane umožňuje uloženie jednej integrálnej 
prilby. Oba bočné kufre sú vybavené bezpečnostným 
zámkom a systémom jedného kľúča Honda. 
Aj v špecifickom dizajne Africa Twin (pozrite si časť Dizajn 
na strane 10).
Maximálne zaťaženie jedného kufra: 6 kg

58-LITROVÝ PLASTOVÝ VRCHNÝ 
KUFOR S OPIERKOU CHRBTA 
A ZÁKLADŇOU
08ESY-MKS-LGPL

Do tohto plastového vrchného kufra s veľkým obje-
mom 58  l sa môžu uložiť dve integrálne prilby a  ďalšie 
príslušenstvo. 
Veko zaisťuje špeciálny zámok bez použitia kľúča. 
Dodáva sa s opierkou, systémom jedného kľúča a základ-
ňou, ktorá je určená priamo na štandardný nosič modelu 
Adventure Sports. Maximálne zaťaženie: 6 kg 
Aj v špecifickom dizajne Africa Twin (pozrite si časť Dizajn 
na strane 10).

VNÚTORNÉ TAŠKY PRE PLASTOVÝ 
KUFOR
08L81-MKS-E00

Vnútorná taška špeciálne navrhnutá pre 58-litrový plas-
tový vrchný kufor. Keďže je  vodoodolná a  vybavená 
popruhmi, môže sa pripevniť priamo na motocykel. Vďaka 
popruhu na rameno sa tiež jednoducho nosí.

08L83-MKS-E00 

Vnútorná taška špeciálne navrhnutá pre pravý alebo ľavý 
plastový bočný kufor. Platia pre ňu rovnaké špecifikácie 
ako pre vnútornú tašku plastového vrchného kufra.

SÚPRAVA 35-LITROVÉHO VRCHNÉHO 
KUFRA EASY
08ESY-MKS-LG35
35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu. Systém jedné-
ho kľúča Honda, ktorý umožňuje manipuláciu s  kufrom 
pomocou spínacieho kľúča. Dodáva sa so základňou, 
kľúčovým systémom a opierkou.

SÚPRAVA HLINÍKOVÝCH BOČNÝCH 
KUFROV
08ESY-MKS-PNALU

Táto súprava vyrobená zo silného a ľahkého hliníka obsa-
huje 2 bočné kufre s objemom 33 l na pravej strane a 37 l 
na ľavej strane.
Súčasťou je hliníkový držiak a súprava systémov jedného 
kľúča Honda priamo na zadný nosič modelu Africa Twin 
Adventure Sports.
Maximálne zaťaženie každého kufra: 10 kg

BATOŽINA
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4,5-LITROVÁ TAŠKA NA NÁDRŽ
08L85-MKS-E00

Vďaka priehľadnému vrecku je  táto taška na nádrž per-
fektným riešením pre uloženie smartfónu a  jeho pripo-
jenie k USB portu motocykla (v závislosti od špecifikácií 
smartfónu / konektory nie sú súčasťou dodávky). Vďaka 
rýchlospone a magnetu je táto taška na nádrž pevne pri-
pevnená k motocyklu.
• Kapacita: 4,5 litra
• Maximálne zaťaženie: 1,5 kg

3-LITROVÁ TAŠKA NA NÁDRŽ
08L89-MKS-E00

Táto ľahká a  kompaktná taška na nádrž obsahuje prie-
hľadné vrecko a je ideálna pre uloženie malých osobných 
vecí. Táto taška na nádrž, ktorú si počas jazdy ani nevšim-
nete, je  pevne upevnená rýchlosponou a  magnetom. 
Obsahuje kryt pred dažďom.
• Kapacita: 3 litra
• Maximálne zaťaženie: 1,5 kg

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 35-LITROVÝ 
VRCHNÝ KUFOR 
08L75-MJP-G51

Čierna nylonová taška s vyšívaným strieborným okrídle-
ným logom Honda na vrchnej časti a červenými zipsami. 
Dodáva sa s nastaviteľným popruhom na plece a rukovä-
ťami na prenášanie.

BATOŽINA
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KOMFORT

SÚPRAVA CLÔN
08R73-MKS-E20

Tieto clony osobitne navrhnuté pre modely Adventure 
Sport zvyšujú komfort obmedzením vzduchu prúdiaceho 
okolo ramien a pliec jazdca. Označenie logom CRF.

SÚPRAVA PREDNÝCH LED HMLOVÝCH 
SVETIEL
08ESY-MKS-FL20
Súprava 2 prídavných predných LED svetlometov (11 W) so 
všetkými komponentmi potrebnými na montáž na predný 
rúrkový rám (nie je  súčasťou dodávky). Zvyšuje viditeľ-
nosť pre jazdcov a  ich viditeľnosť pre okolitú dopravu. 
Ovláda sa priamo spínačom riadidiel a po aktivovaní sa 
zobrazí signál na TFT monitore.

SÚPRAVA DEFLEKTOROV
08R71-MKS-E20

Deflektor zvyšuje pohodlie obmedzením vzduchu prú-
diaceho okolo pása a  kolien jazdca a  reguluje vzduch 
prúdiaci z chladiča.

VYŠŠIE SEDADLO
08R70-MKS-E20ZB alebo E20ZC

Vyššie sedadlá zväčšujú výšku o 25 mm. V závislosti od 
zvolenej pozície je  výsledná výška sedadla 875 alebo 
895 mm.
Sedadlá sú vo farbe celku:
• Trojfarebné a čierne verzie (E20ZB)
• Červené verzie (E20ZC)

POHODLNÉ STÚPAČKY SPOLUJAZDCA
08R71-MJP-G50

Luxusné stúpačky spolujazdca vyrobené z hliníka a gumy. 
Sú širšie ako štandardné stúpačky a  zvyšujú tak vaše 
pohodlie.

NIŽŠIE SEDADLÁ
08R73-MKS-E00ZA, E00ZB alebo E00ZC

Nižšie sedadlá zmenšujú výšku sedadla o 25 mm.
V závislosti od zvolenej pozície je výsledná výška sedadla 
825 alebo 845 mm.
Sedadlá sú vo farbe celku: 
• Červené verzie (E00ZA)
• Trojfarebné verzie (E00ZB) 
• Čierne verzie (E00ZC)
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IMPORTANT
Después de instalar los adhesivos, aplicar un poco de calor con un secador si la temperatura ambiente está por debajo de los 21 Cº. El adhesivo alcanza su máxima adherencia en 48 horas. Si es posible, 
déjelo al sol para obtener un mejor resultado.
After installation, heat the surface gently with a hair dryer if the ambient air temperature is below 21 degrees. The adhesive reaches full strength in 48h. If possible, let it stand in the sun for better results.
Après l'installation, chauffez délicatement la surface avec un sèche-cheveux si la température de l'air ambiant est inférieure à 21 degrés. L'adhésif atteint sa pleine force en 48h. Si possible, 
laissez-le reposer au soleil pour de meilleurs résultats.

UTILIZACIÓN
La colocación del adhesivo es sencilla y antes de empezar, debe tener las superfícies bien limpias. Para ello, puede utilizar alcohol. Debe retirar una punta 
del soporte del adhesivo y presentarlo en la moto. Una vez posicionado correctamente, puede retirar el papel soporte, despacio y aplicando suavemente 
con la mano para eliminar el aire.

USE:
The placing/laying of the sticker is simple and before starting surfaces must be clean. For this use alcohol. Remove the end of the base of the sticker 
and display it on the surface. Once the sticker is correctly located you can remove slowly and gently the paper base, applying it with the hand to remove 
air.

UTILISATION
Le collage de l’adhésif est simple, mais avant de commencer, assurez-vous que la surface soit bien propre. Pour cela vous pouvez utiliser de 
l’alcool. Retirez une pointe du support de l’adhésif et présentez-le sur la moto. Une fois positionné correctement, vous pouvez retirer le papier du 
support, lentement et en l’appliquant délicatement avec la main pour éviter les bulles d’air. 

48h 48h

El Kit Adhesivos consta de las piezas en este manual expresadas.
Stickers kit includes parts specified above.
Le kit adhésifs comprend les pièces spécifiées ci-dessous.

COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR DOWN
FR FORK STICKER PROTECTOR
FR FENDER, STICKER C PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER L PROTECTOR 

F/T, STICKER C PROTECTOR
FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
F/T, STICKER R PROTECTOR
F/T, STICKER L PROTECTOR

Nº NAME QTY
1 RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR 1
2 RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR 1
3 RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR 1
4 RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR 1
5 RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR 1
6 RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR 1
7 RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR 1
8 RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
9 RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR 1
10 SWINGARM R, STICKER PROTECTOR 1

Nº NAME QTY
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

Nº NAME QTY
21 1
22 2
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1

L-SIDE CENTER R-SIDE
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BOČNÉ TANKPADY
08R75-MKS-E20

Tieto spevnené bočné tankpady s logom CRF sú špeci-
álne navrhnuté tak, aby sa hodili k tvaru nádrže. Chránia 
lak pred poškriabaním a vďaka nim dokáže jazdec lepšie 
ovládať motocykel v stojacej polohe.

SÚPRAVA OCHRANNÝCH 
NÁLEPIEK
08ZAR-LOD-004CFSP

Zlepšite ochranu tela a motora motocykla vďa-
ka tejto súprave vyrezávaných nálepiek.

PREDNÝ RÚRKOVÝ RÁM S 
PRÍSLUŠENSTVOM
08ESY-MKS-L2FR
Predný rúrkový rám, ktorý dodáva dobrodružný vzhľad, 
zvyšuje ochranu motocykla. Je vyrobený z nehrdzave-
júcej ocele a upravený elektrolytickým leštením, pričom 
je  odolný proti korózii a  jednoducho sa čistí. (vrátane 
príslušenstva)

MRIEŽKA CHLADIČA
08F71-MKS-E00

Mriežka chladiča z nehrdzavejúcej ocele a s logom CRF 
vylepšuje drsný imidž modelu African Twin. Originálny 
sieťovinový vzor mriežky spája schopnosť chladiť s ochra-
nou chladiča proti kamienkom.

KRYT MOTORA S PRÍSLUŠENSTVOM 
08ESY-MKS-ENG
Kryt motora zvyšuje ochranu motora a  spodnej časti 
motocykla. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a uprave-
ný elektrolytickým leštením, pričom je odolný proti korózii 
a jednoducho sa čistí. (vrátane príslušenstva)

OCHRANA
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ÚČINNOSŤ A KONŠTRUKCIA

SÚPRAVA RALLY STÚPAČIEK
08R79-MKS-E00

S agresívnymi tvarmi hrotov a o 57 % väčším povrchom 
ako pri štandardných stúpačkách zlepšujú kontrolu pri 
jazde v teréne.

RÝCHLORADENIE
08U70-MLG-E00

Rýchloradenie umožňuje podradiť alebo preradiť bez 
použitia spojky, a  tým zmenšuje záťaž pre jazdca počas 
dlhých cestovateľských dobrodružstiev.
Obsahuje funkciu AUTO-BLP, ktorá umožňuje okamžité 
a plynulé podradenie.
(Len pre verzie s manuálnou prevodovkou.)

SÚPRAVA PÁSIKOV NA KOLESÁ
08F70-MKS-E20ZE alebo E20ZD

Tieto pásiky na kolesá dostupné v dvoch farbách, aby 
ladili s rôznymi verziami modelu Adventure Sports, zlep-
šujú dizajn ráfikov a chránia ich. Každá súprava obsahuje 
dva kusy pre každé koleso. Odporúčané použitie: 
• Trojfarebné verzie (E20ZD) 
• Čierne verzie (E20ZE)

NÁLEPKY NA VRCHNÝ KUFOR 58 L
08ZAR-LOD-001GTOP

Zlepšite dizajn svojho vrchného kufra pomocou týchto 
exkluzívnych nálepiek na model Africa Twin.
Možnosť objednať si 58-litrový vrchný kufor s už aplikova-
nými nálepkami (číslo dielu: 08MHF-LOD-001GTOP)

NÁLEPKY NA PLASTOVÉ BOČNÉ 
KUFRE
08ZAR-LOD-002GPAN

Zlepšite dizajn svojich bočných kufrov pomocou súpravy 
týchto exkluzívnych nálepiek na model Africa Twin.
Možnosť objednať si bočné kufre s  už aplikovanými 
nálepkami (číslo dielu: 08MHF-LOD-002GPAN)

RADIACA PÁKA DCT
08U70-MKS-E50

Táto súprava umožňuje zmenu prevodového stupňa v tra-
dičnom formáte 1 nadol – 5 nahor ľavou nohou. Pracuje 
spolu s radiacimi tlačidlami na držadle, takže jazdec si 
kedykoľvek môže vybrať, ktorú možnosť si zvolí. (Platí len 
pre verziu DCT)
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HLAVNÝ STOJAN
08M70-MKS-E00

Hlavný stojan poskytuje väčšiu istotu pri parkovaní na rôznych povr-
choch a zároveň zjednodušuje údržbu.
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SUPER PACK 
ALU*

SUPER PACK 
PLASTIC*

TRAVEL PACK 
ALU*

TRAVEL PACK 
PLASTIC*

OBSAH 08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

42-litrový hliníkový vrchný kufor 
so základňou • •
Súprava hliníkových bočných kufrov 
s držiakom • •
Vnútorná taška pre hliníkový vrchný kufor • •
Súprava vnútorných tašiek hliníkových 
bočných kufrov • •
58-litrový plastový vrchný kufor s opierkou 
chrbta a základňou • •
Súprava plastových bočných kufrov • •
Vnútorná taška pre 58-litrový vrchný kufor • •
Vnútorné tašky pre plastové bočné kufre • •
4,5-litrová taška na nádrž • • • •
Súprava predných LED hmlových svetiel • •
Súprava deflektorov • • • •
Súprava clôn • • • •
Mriežka chladiča • •
Predný rúrkový rám s príslušenstvom • • • •
Kryt motora s príslušenstvom • •
Hlavný stojan • • • •

BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

* Kompatibilné s verziami DCT alebo MT
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PRÍSLUŠENSTVO
CRF1100L

AFRICA  
TWIN

VEDELI STE TO? Africa Twin dosahuje nové vrcholyH
V roku 2017 motocykel Africa Twin prekonal 
rekord v najvyššej nadmorskej výške do-

siahnutej dvojvalcovým motocyklom. Po 
5 dňoch aklimatizácie sa tím 5 jazdcov 

doviezol na motocykli Africa Twin na 
svahy najvyššieho aktívneho vulká-

nu na svete, sopky Nevado Ojos del 
Salado, nachádzajúcom sa medzi 
Argentínou a  Čile. Dosiahnutím 

výšky 5 965 metrov nad morom 
dokončil medzinárodný tím 

24-hodinový výstup s  moto-
cyklami Africa Twin, špeciálne vybavenými výfukmi Termignoni, uprave-

nými konečnými ozubenými kolesami, novými pneumatikami Metzeler 
MC360TM a originálnym príslušenstvom Honda. Ich cesta viedla – pri 
teplote až mínus 5 stupňov Celzia – po rozbitom asfalte, štrku, bahne, 

piesku a nakoniec aj po úsekoch ľadových káps známych ako „peni-
tentes“, čím opäť podčiarkli reputáciu Africa Twin ako najvýkonnej-

šieho off-road motocykla vo svojej triede.
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42-LITROVÝ HLINÍKOVÝ VRCHNÝ KUFOR SO 
ZÁKLADŇOU

08ESY-MKS-LGALU

Do tohto 42-litrového vechného kufra vyrobeného zo silné-
ho a ľahkého hliníka môžete uložiť jednu integrálnu prilbu. 
Štandardne je vybavený opierkou chrbta a systémom jed-

ného kľúča. Dodáva sa so základňou pre vrchný kufor.
Maximálne zaťaženie: 6 kg
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SÚPRAVA HLINÍKOVÝCH BOČNÝCH 
KUFROV
08ESY-MKS-PNALU

Táto súprava vyrobená zo silného a ľahkého hliníka obsa-
huje 2 bočné kufre s objemom 33 l na pravej strane a 37 l 
na ľavej strane.
Dodáva sa s hliníkovým stojanom a  súpravou systémov 
jedného kľúča Honda priamo na zadný nosič modelu 
Africa Twin. 
Maximálne zaťaženie každého kufra: 10 kg

58-LITROVÝ PLASTOVÝ VRCHNÝ 
KUFOR S OPIERKOU CHRBTA 
A ZÁKLADŇOU
08ESY-MKS-LGPL

Do tohto plastového vrchného kufra s veľkým objemom 
58  l sa môžu uložiť dve integrálne prilby a  ďalšie prís-
lušenstvo. Špeciálny zámok umožňuje zaistiť veko bez 
použitia kľúča. Dodáva sa so základňou vrchného kufra, 
opierkou chrbta a systémom na jeden kľúč.
Maximálne zaťaženie: 6 kg

SÚPRAVA PLASTOVÝCH BOČNÝCH 
KUFROV
08L71-MKS-E00

Vďaka vysoko odolnému plášťu je táto súprava 2 kufrov 
navrhnutá špeciálne na cestovateľské dobrodružstvá. Na 
pravej strane má kufor kapacitu 30 litrov. 40-litrová kapa-
cita na ľavej strane umožňuje uloženie jednej integrálnej 
prilby. Oba bočné kufre sú vybavené bezpečnostným 
zámkom a systémom jedného kľúča Honda.
Maximálne zaťaženie jedného kufra: 6 kg

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE PLASTOVÝ 
BOČNÝ KUFOR
08L83-MKS-E00

Špeciálne navrhnutá pre pravý a ľavý plastový bočný kuf-
or. Platia pre ňu rovnaké špecifikácie ako pre vnútornú 
tašku plastového vrchného kufra.

SÚPRAVA 35-LITROVÉHO VRCHNÉHO 
KUFRA EASY
08ESY-MKS-LG35

35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu. Systém jedné-
ho kľúča Honda, ktorý umožňuje manipuláciu s  kufrom 
pomocou spínacieho kľúča. Dodáva sa so základňou, 
kľúčovým systémom a  opierkou chrbta (zadný nosič sa 
predáva samostatne).

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 58-LITROVÝ 
PLASTOVÝ VRCHNÝ KUFOR
08L81-MKS-E00

Vnútorná taška špeciálne navrhnutá pre 58-litrový plas-
tový vrchný kufor. Keďže je  vodoodolná a  vybavená 
popruhmi, môže sa pripevniť priamo na motocykel. Vďaka 
popruhu na rameno sa tiež jednoducho nosí.

BATOŽINABATOŽINA
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BATOŽINA

4,5-LITROVÁ TAŠKA NA NÁDRŽ
08L85-MKS-E00

Táto taška na nádrž s kapacitou 4,5 litra je vhodná na ulo-
ženie tých najzákladnejších vecí. V priehľadnom vrecku 
navrchu si môžete odložiť mapu. Vďaka kombinácii rých-
lospony a magnetu túto tašku na nádrž ľahko pripevníte 
alebo zložíte.
Maximálne zaťaženie: 1,5 kg

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 35-LITROVÝ 
VRCHNÝ KUFOR 
08L75-MJP-G51

Čierna nylonová taška s vyšívaným strieborným okrídle-
ným logom Honda na vrchnej časti a červenými zipsami. 
Dodáva sa s nastaviteľným popruhom na plece a rukovä-
ťami na prenášanie.

3-LITROVÁ TAŠKA NA NÁDRŽ
08L89-MKS-E00

Táto 3-litrová taška na nádrž obsahuje priehľadné vrecko 
a je ideálna na uloženie malých osobných vecí. Táto taška 
na nádrž, ktorú si počas jazdy ani nevšimnete, je pevne 
upevnená rýchlosponou a magnetom. Obsahuje kryt pred 
dažďom.
Maximálne zaťaženie: 1,5 kg

NÁLEPKY NA VRCHNÝ KUFOR 58 L
08ZAR-LOD-001GTOP

Zlepšite dizajn svojho vrchného kufra pomocou týchto exkluzívnych nálepiek na model 
Africa Twin.
Možnosť objednať si 58-litrový vrchný kufor s  už aplikovanými nálepkami (číslo dielu: 
08MHF-LOD-001GTOP)

NÁLEPKY NA PLASTOVÉ BOČNÉ KUFRE
08ZAR-LOD-002GPAN

Zlepšite dizajn svojich bočných kufrov pomocou súpravy týchto exkluzívnych nálepiek na 
model Africa Twin.
Možnosť objednať si bočné kufre s  už aplikovanými nálepkami (číslo dielu: 
08MHF-LOD-002GPAN)
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OCHRANA

PREDNÝ RÚRKOVÝ RÁM S 
PRÍSLUŠENSTVOM
08ESY-MKS-L1FR

Predný rúrkový rám, ktorý dodáva dobrodružný vzhľad, 
zvyšuje ochranu motocykla. Je vyrobený z nehrdzave-
júcej ocele a upravený elektrolytickým leštením, pričom 
je  odolný proti korózii a  jednoducho sa čistí. Môže sa 
použiť na upevnenie predných hmlových LED svetiel (pre-
dávajú sa samostatne).

KRYT MOTORA S PRÍSLUŠENSTVOM 
08ESY-MKS-ENG

Kryt motora zvyšuje ochranu motora a  spodnej časti 
motocykla. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a uprave-
ný elektrolytickým leštením, pričom je odolný proti korózii 
a jednoducho sa čistí. (vrátane príslušenstva)

MRIEŽKA CHLADIČA
08F71-MKS-E00

Mriežka chladiča z nehrdzavejúcej ocele a s logom CRF 
vylepšuje drsný imidž modelu African Twin. Originálny 
sieťovinový vzor mriežky spája schopnosť chladiť s ochra-
nou chladiča proti kamienkom.

BOČNÉ TANKPADY
08R81-MKS-E00

Spevnené bočné tankpady sú špeciálne navrhnuté tak, 
aby sa hodili k tvaru nádrže. Chránia lak pred poškriaba-
ním a vďaka nim dokáže jazdec lepšie ovládať motocykel 
v stojacej polohe.

ROZŠÍRENIE CHRÁNIČOV RUKOVÄTÍ
08P72-MKS-E00ZC ALEBO E00ZD

Tieto rozšírenia chráničov rukovätí zvyšujú pohodlie 
a ochranu rúk.
Odporúčané použitia:
• Trojfarebný alebo čierny model: E00ZC
• Červený model: E00ZD

SÚPRAVA OCHRANNÝCH NÁLEPIEK
08ZAR-LOD-003CFSP 
Zlepšite ochranu tela a  motora motocykla vďaka tejto 
súprave vyrezávaných nálepiek.

IMPORTANT
Después de instalar los adhesivos, aplicar un poco de calor con un secador si la temperatura ambiente está por debajo de los 21 Cº. El adhesivo alcanza su máxima adherencia en 48 horas. Si es posible, 
déjelo al sol para obtener un mejor resultado.
After installation, heat the surface gently with a hair dryer if the ambient air temperature is below 21 degrees. The adhesive reaches full strength in 48h. If possible, let it stand in the sun for better results.
Après l'installation, chauffez délicatement la surface avec un sèche-cheveux si la température de l'air ambiant est inférieure à 21 degrés. L'adhésif atteint sa pleine force en 48h. Si possible, 
laissez-le reposer au soleil pour de meilleurs résultats.

UTILIZACIÓN
La colocación del adhesivo es sencilla y antes de empezar, debe tener las superfícies bien limpias. Para ello, puede utilizar alcohol. Debe retirar una punta 
del soporte del adhesivo y presentarlo en la moto. Una vez posicionado correctamente, puede retirar el papel soporte, despacio y aplicando suavemente 
con la mano para eliminar el aire.

USE:
The placing/laying of the sticker is simple and before starting surfaces must be clean. For this use alcohol. Remove the end of the base of the sticker 
and display it on the surface. Once the sticker is correctly located you can remove slowly and gently the paper base, applying it with the hand to remove 
air.

UTILISATION
Le collage de l’adhésif est simple, mais avant de commencer, assurez-vous que la surface soit bien propre. Pour cela vous pouvez utiliser de 
l’alcool. Retirez une pointe du support de l’adhésif et présentez-le sur la moto. Une fois positionné correctement, vous pouvez retirer le papier du 
support, lentement et en l’appliquant délicatement avec la main pour éviter les bulles d’air. 

48h 48h

El Kit Adhesivos consta de las piezas en este manual expresadas.
Stickers kit includes parts specified above.
Le kit adhésifs comprend les pièces spécifiées ci-dessous.

COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR DOWN
FR FORK STICKER PROTECTOR
FR FENDER, STICKER C PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER L PROTECTOR 

F/T, STICKER C PROTECTOR
FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
F/T, STICKER R PROTECTOR
F/T, STICKER L PROTECTOR

Nº NAME QTY
1 RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR 1
2 RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR 1
3 RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR 1
4 RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR 1
5 RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR 1
6 RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR 1
7 RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR 1
8 RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
9 RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR 1
10 SWINGARM R, STICKER PROTECTOR 1

Nº NAME QTY
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

Nº NAME QTY
21 1
22 2
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1

L-SIDE CENTER R-SIDE
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KOMFORT

SÚPRAVA PREDNÝCH LED HMLOVÝCH 
SVETIEL
08ESY-MKS-FL20

Súprava 2 prídavných predných LED svetlometov (11 W) so 
všetkými komponentmi potrebnými na montáž na predný 
rúrkový rám (nie je  súčasťou dodávky). Zvyšuje viditeľ-
nosť pre jazdcov a  ich viditeľnosť pre okolitú dopravu. 
Ovláda sa priamo spínačom riadidiel a po aktivovaní sa 
zobrazí signál na TFT monitore.

VYHRIEVANIE RUKOVÄTÍ S 
PRÍSLUŠENSTVOM
08T72-MKS-E01

Na displeji TFT je  zobrazených 5 úrovní teploty týchto 
tenkých vyhrievaných rukovätí. Po vypnutí zapaľovania 
je  posledná poloha uložená do pamäte. Integrovaný 
obvod na ochranu batérie proti vybitiu.

12 V ZÁSUVKA
08U70-MKS-E00

12 V zásuvka, ktorá je nainštalovaná na ovládacom pane-
li, je  ideálna na napájanie alebo nabíjanie elektrických 
zariadení.
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NIŽŠIE SEDADLO 
08R73-MKS-E00ZA, ZB alebo ZC

Nižšie sedadlo zmenšuje výšku sedadla o 25 mm. V závis-
losti od zvolenej pozície na motocykli je výsledná výška 
sedadla 825 alebo 845 mm. 
Odporúčané použitia: 
• Červený model: E00ZA
• Trojfarebný model: E00ZB
• Čierny model: E00ZC

VYŠŠIE SEDADLO 
08R70-MKS-E20ZB alebo E20ZC

Vyššie sedadlo zväčšuje výšku o 25 mm. V závislosti od 
zvolenej pozície na motocykli je výsledná výška sedadla 
875 alebo 895mm. 
Odporúčané použitia: 
• Čierny model: E20ZB 
• Červený model: E20ZC

POHODLNÉ STÚPAČKY SPOLUJAZDCA
08R71-MJP-G50

Luxusné stúpačky spolujazdca vyrobené z hliníka a gumy. 
Sú širšie ako štandardné stúpačky a  zvyšujú tak vaše 
pohodlie.

VYSOKÝ PLEXI ŠTÍT
08R76-MKS-E00

Vysoký ochranný štít proti vetru, ktorý je o 175 mm vyšší 
ako štandardný, zvyšuje pohodlie jazdca znížením prú-
denia vzduchu okolo hlavy a rúk. Priamo nahrádza štan-
dardný ochranný štít proti vetru a dodáva sa s prednou 
maskou.

SÚPRAVA CLÔN
08R78-MKS-E00

Clony zvyšujú pohodlie jazdca tým, že znižujú tlak vzdu-
chu okolo rúk a pliec.

SÚPRAVA DEFLEKTOROV
08R72-MKS-E00

Deflektor zlepšuje pohodlie obmedzením vzduchu prú-
diaceho okolo pása a kolien jazdca a odvádza teplý vzdu-
ch prúdiaci z chladiča.
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SÚPRAVA PÁSIKOV NA KOLESÁ
08F70-MKS-E00ZD alebo E40ZA

Tieto pásiky na kolesá zdokonaľujú dizajn a zvyšujú ochranu ráfikov. Každá súprava obsa-
huje dva kusy pre každé koleso. Odporúčané použitie: 
• Pre červenú a čiernu verziu: E00ZD 
• Pre trojfarebnú verziu: E40ZA

ZATMAVENÝ PLEXI ŠTÍT
08R70-MKS-E00

Dodajte prednej časti svojho modelu Africa Twin trocha dravejší štýl s týmto zatmaveným 
ochranným štítom proti vetru, ktorý nahrádza štandardnú verziu (rovnaký tvar).

SÚPRAVA RALLY STÚPAČIEK
08R79-MKS-E00

S agresívnymi tvarmi hrotov a o 57 % väčším povrchom 
ako pri štandardných stúpačkách zlepšujú kontrolu pri 
jazde v teréne.

RADIACA PÁKA DCT 
08U70-MKS-E50

Táto súprava umožňuje zmenu prevodového stupňa v tra-
dičnom formáte 1 nadol – 5 nahor ľavou nohou. Pracuje 
spolu s radiacimi tlačidlami na držadle, takže má jazdec 
kedykoľvek na výber, ktorú možnosť zvolí. 
(Platí len pre verzie DCT.)

RÝCHLORADENIE
08U70-MLG-E00

Rýchloradenie umožňuje jazdcovi meniť prevodové stup-
ne bez použitia páky spojky alebo bez toho, aby musel 
uberať plyn. 
Systém pomáha pri radení nahor a nadol, čím maximali-
zuje zážitok z jazdy. 
(Len pre verzie s manuálnou prevodovkou.)

ÚČINNOSŤ A KONŠTRUKCIA
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HLAVNÝ STOJAN
08M70-MKS-E00

Hlavný stojan poskytuje väčšiu istotu pri parkovaní na rôznych povr-
choch a zároveň zjednodušuje údržbu.
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA
OFF-ROAD DCT OFF-ROAD MT SUPER PACK 

ALU
SUPER PACK 

PLASTIC ELECTRIC TRAVEL PACK 
ALU

TRAVEL PACK 
PLASTIC

OBSAH
Pozrite si čísla 
dielov nižšie 08HME-MKS-L1ALU22 08HME-MKS-L1PL22 08HME-MKS-EL20 08HME-MKS-L1TRA22 08HME-MKS-L1PLTP

Mriežka chladiča • •
Bočné tankpady • •
Predný rúrkový rám  
s príslušenstvom • • • • • •
Kryt motora s príslušenstvom • •
Súprava rally stúpačiek • •
Radiaca páka DCT •
Rýchloradenie •
Zatmavený plexi štít proti vetru • •
„Súprava pásikov na kolesá 
(v zladených farbách)“ • •
„Chrániče rukovätí 
(v zladených farbách)“ • •
42-litrový hliníkový vrchný kufor 
so základňou • • •
Súprava hliníkových bočných 
kufrov s držiakom • •
Vnútorná taška pre hliníkový 
vrchný kufor • •
Súprava vnútorných tašiek hliníko-
vých bočných kufrov • •
58-litrový plastový vrchný kufor 
s opierkou chrbta a základňou • •
Súprava plastových bočných 
kufrov • •
Vnútorná taška pre 58-litrový 
vrchný kufor • •
Vnútorná taška pre plastové  
bočné kufre • •
4,5-litrová taška na nádrž • • • •
Súprava predných LED hmlových 
svetiel s montážnou sadou • • •
Vyhrievanie rukovätí 
s príslušenstvom • • •
12 V zásuvka • • •
Vysoký plexi štít proti vetru • •
Súprava deflektorov • •
Súprava clôn • •
Hlavný stojan • • • •
Červené verzie 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1R22

Čierne verzie 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1B22

Trojfarebné verzie 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1T22
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PRÍSLUŠENSTVO
X-ADV

VEDELI STE TO?
H

Rally preteky na všetkých druhoch terénu v  roku 2019 v  Gibraltari, ktorých trasu tvori-

lo 7000 km od Baltského mora po Atlantický oceán, vyhral v  triede 2 Renato Zocchi 

s modelom X-ADV. Tento jazdec sa celkovo umiestnil na siedmom mieste, čím porazil 

svojich súperov na terénnych motocyk-

loch typu dirt bike a adventure tourer. 

Zocchi si nechal stúpačky a  jazdil 

na DCT verzii v režime Gravel, pri-

čom jeho X-ADV bol špeciálne 

pripravený s extra prepružením 

kolies a svetlou výškou. 

Ďalší dôkaz toho, že bez 

ohľadu na to, kam chcete 

ísť, X-ADV je silnejší ako 

ostatné modely, aby 

vás tam dostal!

Silnejsí ako ostatní!
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BATOŽINA

SÚPRAVA BOČNÝCH KUFROV S 
DRŽIAKOM
08ESY-MKT-PNA

Súprava 2 bočných kufrov s kapacitou 26 l na pravej stra-
ne a 33  l na ľavej strane. Systém jedného kľúča Honda 
umožňuje otvárať a zatvárať bočné kufre pomocou kľúča 
skútra.
Zadný nosič a hliníkové panely sa predávajú samostatne.
Maximálne zaťaženie (každá strana): 6 kg

HLINÍKOVÉ PANELY PRE BOČNÉ 
KUFRE
08L80-MKT-D00

Dodajte svojim bočným kufrom výsledný dojem pomocou 
týchto hliníkových dizajnových panelov (bočné kufre nie 
sú súčasťou dodávky).

SÚPRAVA VNÚTORNÝCH TAŠIEK 
BOČNÝCH KUFROV
08L78-MKT-D00

Súprava 2 vnútorných tašiek v tvare nového dizajnu boč-
ných kufrov. Vnútorné tašky v čiernej farbe s diskrétnym 
označením Honda sa dodávajú s popruhom na plece na 
jednoduché prenášanie.
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50-LITROVÁ VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 
VRCHNÝ KUFOR
08L81-MKS-E00

Vnútorná taška špeciálne navrhnutá pre 50-litrový vrch-
ný kufor. Keďže je  vodoodolná a  vybavená popruhmi, 
môže sa pripevniť aj priamo na váš motocykel X-ADV. Má 
ramenný popruh na jednoduché prenášanie.

HLINÍKOVÝ PANEL NA VRCHNÝ 
KUFOR
08L83-MKT-D00

Dodajte svojmu 50-litrovému vrchnému kufru výsledný 
dojem pomocou tohto hliníkového dizajnového panela 
(vrchný kufor nie je súčasťou dodávky).

STREDOVÁ TAŠKA
08L79-MKT-D00

Táto čierna 9-litrová stredová taška dokonale zapadne do 
priestoru medzi kolená jazdca a je ideálna na prenášanie 
každodenných nevyhnutností. Praktický otvor v prednej 
časti na káble k smartfónu. Obsahuje kryt pred dažďom.
Maximálna nosnosť: 2 kg

25-LITROVÁ VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 
VRCHNÝ KUFOR
08L77-MKT-D00

Vnútorná taška vrchného kufra ponúka 25-litrový priestor 
na odkladanie a vďaka popruhu na plece sa ľahko prená-
ša. Je ozdobená logom Honda.

HLINÍKOVÝ ZADNÝ NOSIČ *NH460M*
08L74-MKT-D00ZC

Zadný nosič s rukoväťami na zlepšenie pohodlia spolu-
cestujúceho a  jednoduchú manipuláciu s motocyklom. 
Vhodný pre všetky veľkosti vrchných kufrov.
Maximálna nosnosť: 10 kg

50-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR SMART
08ESY-MKT-STB50

Systém otvárania 50-litrového vrchného kufra SMART 
umožňuje otvoriť veko bez vytiahnutia kľúča z vrecka. 
Umožňuje uložiť dve prilby. Zabudovanú vložku zámku 
možno použiť na zamknutie vrchného kufra aj po odobra-
tí z nosiča. Na zlepšenie pohodlia spolucestujúceho sa 
dodáva s opierkou. Dodáva sa so zadným nosičom a hli-
níkovým panelom. 
Maximálna nosnosť: 6 kg
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KOMFORT

SÚPRAVA PREDNÝCH HMLOVÝCH 
SVETIEL S MONTÁŽNOU SADOU
08ESY-MKT-FL21

Tieto 2 doplnkové predné LED svetlá zvýšia vašu viditeľ-
nosť a zlepšia ju pre okolitú dopravu. 
Svetlá sa ovládajú priamo spínačom riadidiel a po ich zap-
nutí sa signál zobrazí na TFT monitore. 
Musia byť namontované na predný rúrkový rám (predáva 
sa samostatne).

PREDNÝ RÚRKOVÝ RÁM
08P70-MKH-D00

Súprava predných rúrkových rámov, ktorá chráni telo 
skútra a poskytuje priestor na montáž predných hmlových 
svetiel (predávajú sa samostatne).

SÚPRAVA SPODNÝCH DEFLEKTOROV
08R71-MKT-D00

Táto súprava deflektorov s logom X-ADV zlepšuje pohod-
lie obmedzením prúdenia vzduchu okolo pása a stehien.

SÚPRAVA STÚPAČIEK PRE JAZDCA
08R72-MKT-D00

S touto súpravou hliníkových stúpačiek pre jazdca zlep-
šíte ovládanie pri off-road jazde a dodáte svojmu modelu 
X-ADV finálny dobrodružný vzhľad.

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08T71-MKT-D00

Na displeji TFT je  zobrazených 5 úrovní teploty týchto 
tenkých vyhrievaných rukovätí. Po vypnutí zapaľovania 
je  posledná poloha uložená do pamäte. Integrovaný 
obvod na ochranu batérie proti vybitiu.

ROZŠÍRENIA CHRÁNIČOV RUKOVÄTÍ
08P72-MKS-E00ZC
Tieto rozšírenia namontované na štandardné chrániče 
rukovätí zvyšujú ochranu a pohodlie obmedzením prúde-
nia vzduchu okolo rúk.
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KRYT PÁČKY 
PARKOVACEJ BRZDY
08F72-MKT-D00
S týmto krytom, ktorý doko-
nale sedí na hliníkovej páč-
ke, dodáte kokpitu svojho 
X-ADV jedinečný vzhľad.

HLINÍKOVÝ DRŽIAK RIADIDIEL
08F71-MKT-D00
Hliníkový držiak riadidiel má logo X-ADV, ktoré zvýrazňuje 
špičkový charakter vášho modelu X-ADV.

PÁČKA PARKOVACEJ BRZDY
08F70-MKT-D00
Vďaka tejto hliníkovej páčke parkovacej brzdy v eloxova-
nej čiernej úprave bude váš motocykel X-ADV vyčnievať 
z radu.

SÚPRAVA BOČNÝCH KRYTOV
08F75-MKT-D00

Kryty z nehrdzavejúcej ocele chránia súčasti X-ADV pred 
poškodením a zvýrazňujú jeho špičkový vzhľad.

PODLAHOVÉ PANELY
08F70-MKH-D00

Tieto podlahové panely vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
a vybavené protišmykovými podložkami a  logom X-ADV 
doplnia klasický vzhľad vášho modelu.
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

TRAVEL STYLE ADVENTURE
ČIERNA

OBSAH 08HME-MKT-TRA22 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB

50-litrový vrchný kufor s elektrickým otváraním 
a vnútornou taškou •
Hliníkový panel pre vrchný kufor •
Opierka na vrchný kufor •
Súprava bočných kufrov so systémami kľúča •
Hliníkové panely pre bočné kufre •
Zadný nosič •
Držiak bočných kufrov •
Stredová taška •
Vnútorné tašky pre bočné kufre •
Vyhrievané rukoväti •
Držiak riadidiel •
Páčka parkovacej brzdy •
Kryt páčky parkovacej brzdy •
Bočné kryty •
Podlahové panely •
Rozšírenie chráničov rukovätí čierne *NH1* •
Predný rúrkový rám •
Súprava predných LED hmlových svetiel  
s montážnou sadou •
Súprava spodných deflektorov •
Súprava stúpačiek pre jazdca •
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Prevodovka s dvojitou spojkou (DCT) bola v roku 2010 v modeli Honda VFR 1200 celosve-

tovou novinkou pre motocykle. Teraz, keď sa začína jej tretia generácia a zredukovala 

sa tak, aby vyhovovala motocyklom so 

stredným objemom, sa DCT úplne líši 

od remeňovej prevodovky, ktorá sa 

používa vo  väčšine skútrov: Ide 

o konštrukčne bežnú 6-stupňo-

vú prevodovku, ktorá sa však 

ovláda elektronicky pri zme-

ne rýchlosti. Zachovajte si 

radosť z manuálnej pre-

vodovky; vychutnajte si 

pohodlie automatickej 

prevodovky!

PRÍSLUŠENSTVO
NC750X

Naozaj potrebujete l'avú pácku na to, aby ste si 
mohli uzit' jazdu?H
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BATOŽINA

ZADNÝ NOSIČ *NHC08M*
08L70-MKW-D00ZB

Zadný nosič je potrebný na namontovanie všetkých ori-
ginálnych kufrov Honda navrhnutých osobitne pre model 
NC750X. Na zlepšenie pohodlia cestujúcich a uľahčenie 
manipulácie s motocyklom boli do modelu integrované 
2 rukoväti.
Maximálna nosnosť: 10 kg

HLINÍKOVÝ PANEL NA VRCHNÝ 
KUFOR
08L83-MKT-D00

Dodajte svojmu 50-litrovému vrchnému kufru štýlový 
dojem pomocou tohto hliníkového dizajnového panela 
(vrchný kufor nie je súčasťou dodávky).

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 50-LITROVÝ 
VRCHNÝ KUFOR
08L81-MKS-E00
Táto vodoodolná vnútorná taška vyrobená z pevnej tka-
niny sa dodáva s 2 popruhmi na plecia a  rukoväťou na 
prenášanie. 
Túto veľkú vnútornú tašku s reflexnými prvkami a logom 
Honda môžete pripevniť priamo na motocykel, ak to 
potrebujete.
Pozrite si aj údaje o 25-litrovej vnútornej taške na strane 31.

GUMENÁ OPIERKA 50-LITROVÉHO 
VRCHNÉHO KUFRA
08L85-MKT-D00

Táto chrbtová opierka navrhnutá pre 50 l vrchný kufor 
je vyrobená pre pohodlie cestujúcich. Jednoduchá mon-
táž bez vŕtania.

50-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR
08L73-MKT-D00

50-litrový vrchný kufor umožňuje uložiť dve prilby. 
Zabudovanú vložku zámku možno použiť na zamknutie 
vrchného kufra aj po vybratí z nosiča. Musí byť namon-
tovaný so zadným nosičom a gumenou podložkou kufra 
(predáva sa samostatne).
Maximálna nosnosť: 6 kg

35 LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR SO 
SYSTÉMOM NA JEDEN KĽÚČ
08ESY-MKT-TB35OK
35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu. Dodáva sa so sys-
tém jedného kľúča Honda, ktorý umožňuje manipuláciu s 
vrchným kufrom pomocou spínacieho kľúča.
Maximálna nosnosť: 6 kg
Zadný nosič sa predáva samostatne.
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BATOŽINA

OPIERKA PRE VRCHNÝ KUFOR
08F00-MJP-G50

Táto chrbtová opierka navrhnutá pre 35-litrový vrchný 
kufor zlepšuje pohodlie cestujúcich. Jednoduchá montáž 
bez vŕtania. (Vrchný kufor sa predáva samostatne.)

35-LITROVÁ VNÚTORNÁ 
TAŠKA PRE VRCHNÝ 
KUFOR

08L75-MJP-G51

Čierna nylonová taška s vyšívaným 
strieborným okrídleným logom 

Honda na vrchnej časti, s čer-
venými zipsami. Rozšíriteľná 
z 15 na 25  l. Dodáva sa s 

nastaviteľným popruhom 
na plece a  rukoväťami na 

prenášanie.

SÚPRAVA BOČNÝCH KUFROV S 
DRŽIAKOM
08ESY-MKW-PNA

Súprava 2 bočných kufrov zladených s dizajnom mode-
lu NC750X. Dodávaná so systém jedného kľúča Honda, 
ktorý umožňuje otvárať a zatvárať bočné kufre pomocou 
kľúča motocykla. Držiak dodávaný s touto súpravou 
umožňuje montáž bočných kufrov na zadný nosič (predá-
vaný samostatne).

HLINÍKOVÉ PANELY PRE BOČNÉ 
KUFRE
08L80-MKT-D00

Dodajte bočným kufrom špičkový dojem pomocou tejto 
súpravy hliníkových dizajnových panelov. (Bočné kufre sa 
predávajú samostatne.)

SÚPRAVA VNÚTORNÝCH TAŠIEK 
BOČNÝCH KUFROV
08L78-MKT-D00

Súprava 2 vnútorných tašiek v tvare nového dizajnu boč-
ných kufrov. Vnútorné tašky v čiernej farbe s diskrétnym 
označením Honda sa dodávajú s popruhom na plece na 
jednoduché prenášanie.
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KOMFORT

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTI
08T70-MKW-D00

Mimoriadne tenké vyhrievané rukoväti s inteligentným 
vyhrievaním a  5-stupňovým ovládačom na dosiahnutie 
maximálneho pohodlia. Integrovaný obvod na ochranu 
batérie proti vybitiu. Posledná zvolená úroveň sa po vyp-
nutí zapaľovania motocykla uloží do pamäti.

SÚPRAVA SPODNÝCH DEFLEKTOROV
08R70-MKW-D10

Táto súprava deflektorov zlepšuje pohodlie znížením 
tlaku vzduchu, ktorý pociťuje jazdec, a  obmedzuje pre-
nikanie vody. 
Vyrába sa aj vo verzii MT (08R71-MKW-D00).

PREDNÝ RÚRKOVÝ RÁM
08P71-MKW-D00

Predný rúrkový rám znižuje poškodenie vonkajších dielov 
v prípade kontaktu a dodáva vášmu modelu NC750X dra-
vý dobrodružný vzhľad. Je potrebný na upevnenie pred-
ných hmlových svetiel (predávajú sa samostatne).

SÚPRAVA PREDNÝCH LED HMLOVÝCH 
SVETIEL S MONTÁŽNOU SADOU
08ESY-MKW-FL21

Tieto 2 doplnkové predné svetlá zvýšia vašu viditeľnosť 
a zlepšia ju pre okolitú dopravu.
Musia byť namontované na predný rúrkový rám (predáva 
sa samostatne).

USB NABÍJAČKA
08E73-MKW-D00

Táto USB nabíjačka typu C prakticky umiestnená v bato-
žinovom priestore má výkon 15  W a  umožňuje nabíjať 
elektronické zariadenia. 

VYSOKÝ PLEXI ŠTÍT PROTI VETRU
08R70-MKW-D00

Vysoký ochranný štít proti vetru je  o  77  mm vyšší ako 
štandardný štít a znižuje tlak vzduchu, ktorý jazdec poci-
ťuje okolo hlavy a ramien. Tento štít vyrobený z pevného 
polykarbonátu je  možné namontovať priamo namiesto 
štandardného.
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BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

HLAVNÝ STOJAN 
08M70-MKW-D00

Uľahčuje čistenie, údržbu zadného kolesa a poskytuje bezpečnejšie parkovanie.

U-ZÁMOK 123/217 
08M53-MEE-800

U-zámok s kľúčom odolným proti násilnej manipulácii.

42



BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

BALÍKY TRAVEL URBAN ADVENTURE

DCT MT

OBSAH 08HME-MKW-TR21 08HME-MKW-URB 08HME-MKW-ADTDCT 08HME-MKW-ADTMT

50 l vrchný kufor s kľúčovým 
systémom • •
Hliníkový panel pre vrchný 
kufor • •
Opierka na vrchný kufor • •
Súprava bočných kufrov so 
systémami kľúča •
Hliníkové panely pre bočné 
kufre •
Držiak bočných kufrov •
Zadný nosič • •
Vysoký plexi štít proti vetru • •
Vyhrievané rukoväti • •
Predné LED hmlové svetlá • •
Predný rúrkový rám • •
USB nabíjačka • •
Spodné deflektory (DCT) •
Spodné deflektory (MT) •
Hlavný stojan • •
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PRÍSLUŠENSTVO
CB500X

Systém jedného zadného tlmiča paten-

tovaný značkou Honda, po prvýkrát 

predstavený nadšencom motokrosu 

v roku 1981, je dnes aplikovaný na 

mnohých výrobných modeloch, 

ako napríklad CB500X, ale aj 

na RC213V pretekajúcom v 

MotoGP.

VEDELI STE TO?

H
Prolink: z motokrosu az na závodné trate MotoGP
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ZADNÝ NOSIČ
08L71-MGZ-D80ZA

Robustný zadný nosič s integrovanými úchytovými koľaj-
ničkami na bočné kufre.

Nie je kompatibilný s držiakom na bočné kufre.

46



BATOŽINA

35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR 
08ESY-MJX-TBWK

35-litrový vrchný kufor navrhnutý tak, aby fungoval s 
vaším kľúčom CB500X. Táto súprava obsahuje zadný 
nosič a  základňu potrebnú na namontovanie vrchného 
kufra na motocykel. Obsahuje tiež kľúčový systém.

KOMPLETNÁ SÚPRAVA KUFROV
08ESY-MKP-FL21

Vybavte svoj model CB500X na dlhé cesty touto súpra-
vou, ktorá obsahuje 35-litrový vrchný kufor, bočné kufre s 
dizajnovými panelmi, kľúčové vložky a montážny systém.

TAŠKA NA NÁDRŽ
08ESY-MKP-TKB19B

Malá taška špeciálne navrhnutá pre nádrž motocykla 
CB500X. Taška má dve magnetické klapky a  dva odní-
mateľné popruhy. Súprava obsahuje 2 súpravy skrutiek, 
golier a  podložku a  2 samolepiace ochranné fólie na 
ochranu nádrže pred poškriabaním. Objem: 3 litre

SÚPRAVA PLASTOVÝCH BOČNÝCH 
KUFROV
08L70-MGZ-D80

Súprava dvoch aerodynamicky tvarovaných bočných 
kufrov špeciálne plne integrovaná s dizajnom modelu 
CB500X.
Držiak a systém jedného kľúča sa predávajú samostatne.

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE VRCHNÝ 
KUFOR (35 L)
08L09-MGS-D30

Čierna nylonová taška so strieborným okrídleným logom 
Honda na prednom vrecku. Rozšíriteľná z 15 na 25  l. 
Predné vrecko pojme dokument formátu A4. Dodáva 
sa s nastaviteľným popruhom na plece a rukoväťami na 
prenášanie.

TAŠKA NA ZADNÉ SEDLO S 
NADSTAVCOM
08ESY-MKP-SEAT

Jednoduchá a  funkčná taška na zadné sedadlo špeci-
álne prispôsobená jeho zúženému tvaru. Jednoduché 
pripojenie a  stabilná montáž vďaka dodávanému nad-
stavcu. Objem 15 litrov, ktorý sa môže rozšíriť na 22 litrov. 
Obsahuje kryt pred dažďom.
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KOMFORT

PREDNÉ LED HMLOVÉ SVETLÁ
08ESY-MKP-FOG19

Táto súprava obsahuje 2 prídavné predné LED svetlome-
ty so všetkými komponentmi potrebnými pre montáž na 
predný rúrkový rám. Zvyšuje viditeľnosť pre jazdca a jeho 
viditeľnosť pre okolitú dopravu.

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08ESYMKPGHX22

Tenké vyhrievané rukoväti s integrovanou ovládacou jed-
notkou zabezpečujúcou vyhrievanie okolo celej rukoväti. 
Meniteľné tri stupne intenzity vyhrievania s integrovaným 
okruhom na ochranu batérie pred vybitím. Vrátane nad-
stavca a špeciálneho lepidla odolného proti teplu.

12 V ZÁSUVKA
08U70-MKP-D80

12 V zásuvka umožňuje napájanie alebo nabíjanie elek-
trických zariadení priamo z motocykla.

CHRÁNIČE RUKOVÄTÍ
08P70-MKP-DQ0

Pár chráničov odráža vietor a  dážď preč od jazdcových 
rúk na zvýšenie pohodlia. Vášmu modelu CB500X tiež 
dodávajú dokonalý dobrodružný vzhľad.

ZATMAVENÝ PLEXI ŠTÍT PROTI VETRU
08R70-MKP-J80

Zatmavený ochranný štít pre lepší komfort a  športový 
vzhľad. Veľkosť a  tvar sú rovnaké ako pri štandardných 
priehľadných štítoch.

SÚPRAVA DEFLEKTOROV
08R71-MKP-J80

Súprava čierneho ľavého a pravého deflektora pre ochra-
nu nôh pred vetrom.
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PREDNÝ RÚRKOVÝ RÁM
08P72-MKP-J80ZA

Poskytuje lepšiu ochranu a umožňuje montáž hmlových svetiel (predávané samostatne).

TANKPAD
08P70-MGH-J20

Chráni nádrž pred poškriabaním.

OCHRANA
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

KOMFORT
OBSAH 08HME-MKP-CX22

Chrániče rukovätí •
Deflektory •
Vyhrievané rukoväti •
12 V zásuvka •
Hlavný stojan •

ÚDRŽBA

HLAVNÝ STOJAN 
08M70-MKP-J80

Uľahčuje čistenie a údržbu zadného kolesa a umožňuje 
bezpečnejšie parkovanie na nerovnom povrchu.

VONKAJŠIA PLACHTA NA MOTOCYKEL 
XL
08P34-BC2-801

Chráni lak pred UV žiarením. Vyrobená z priedušného 
a vodoodolného materiálu, vďaka čomu motocykel schne 
aj po prikrytí. Lanko na priviazanie, aby sa predišlo trepo-
taniu vo vetre. Dva otvory na U-zámok v blízkosti predné-
ho kolesa. Nie je vhodná pre motocykle s nainštalovaným 
vrchným kufrom a/alebo bočnými kuframi.
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PRÍSLUŠENSTVO
CRF 300 L / RALLY

H
Keď vidíte zábery jazdcov na motocykloch 

Honda, ktorí sa ženú za víťazstvom na 

Rely Dakar, hneď si všimnete priamu sú-

vislosť medzi modelom CRF450 Rally 

a vaším modelom CRF 300.

A nie je  to len otázka vzhľadu, ale 

v konečnom dôsledku aj dôkaz, že 

to, čo vznikne počas najťažších 

pretekov, môže priniesť úžitok 

všetkým.

Nielen skvelý vzhl'ad
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35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR SO ZADNÝM 
NOSIČOM

08ESY-K1T-TB38

35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu. Systém jedného 
kľúča Honda umožňuje manipuláciu s vrchným kuform 
pomocou spínacieho kľúča. Dodáva sa so základňou 

a zadným nosičom.

OCHRANNÝ KRYT MOTORA
08P70-K1T-E50

Ochranný kryt z hliníka s hrúbkou 4 mm zvyšuje ochranu motora a spodnej 
časti motocykla. Je odolný proti korózii a jednoducho sa čistí.

(Platí len pre model CRF300L.)

35-LITROVÁ VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 
VRCHNÝ KUFOR
08L75-MJP-G51

Čierna nylonová taška s vyšívaným strieborným okrídle-
ným logom Honda na vrchnej časti, s červenými zipsa-
mi. Rozšíriteľná z 15 na 25 l. Dodáva sa s nastaviteľným 
ramenným popruhom a rukoväťami na prenášanie.
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Podrobnosti v tejto brožúre sa nevzťahujú na žiadny konkrétny produkt dodávaný alebo ponúkaný na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť technické 
údaje vrátane farieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom a kedykoľvek to uznajú za vhodné. Môže ísť o významné, ako aj drobné 
zmeny. Vynakladajú však maximálne úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. Podrobnosti týkajúce sa špecifikácií všetkých 
ponúkaných výrobkov vám poskytne váš predajca. Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Každý predaj 
uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok predaja a záruky daného distribútora alebo predajcu, kópie ktorých možno 
získať na požiadanie. Napriek značnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred 
distribúciou, a preto nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy 
odporúčame prediskutovať konkrétne detaily so svojím predajcom, najmä ak výber závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií. Informácie a špecifikácie 
vám poskytne váš miestny predajca. Upozorňujeme, že poskytnuté hodnoty spotreby paliva sú výsledkami získanými spoločnosťou Honda za štandardizovaných 
testovacích podmienok predpísaných WMTC. Testy sa vykonávajú na vozovke s použitím štandardnej verzie vozidla iba s jedným jazdcom a bez dodatočnej 
voliteľnej výbavy. Skutočná spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti od vašej jazdy, údržby vozidla, počasia, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, montáže 
príslušenstva, nákladu, hmotnosti jazdca a spolujazdca, ako aj ďalších faktorov. V prípade kúpy alebo akéhokoľvek iného druhu transakcie, peňažnej alebo 

nepeňažnej, zákazník súhlasí, že tak urobil slobodne, na základe svojho vlastného slobodného úsudku, a nie úsudku kohokoľvek iného.

JAZDITE ŠTÝLOVO Pozorne si preštudujte návod na obsluhu. Spoznajte svoj stroj a  jeho schopnosti. Sústredenie pomáha predvídať. Sledujte pohyby iných 
účastníkov cestnej premávky. Brzdite s dostatočným predstihom. Vždy noste prilbu a kvalitný odev, jazdite zodpovedne a NIKDY po požití alkoholu. Obratnosť 
a slušnosť sú známkami skúseného a dobrého jazdca. Honda podporuje zákon, ktorý hovorí, že všetky prilby musia vyhovovať norme BS 4110. Priezory, ktoré 

prenášajú menej ako 50 % viditeľného svetla, sa podľa zákona nesmú na cestách 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 rámci EÚ.

Prosím, nezahadzujte ma.
Dajte ma svojmu známemu 
alebo ma recyklujte.


