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DODAJTE SVOJEJ HONDE 
SKUTOČNÚ OSOBITOSŤ

Čo môže byť lepšie ako originálne príslušenstvo 

Honda, aby ste vašu Hondu pretvorili na skutočne 

osobný stroj? Či už vám ide o extra priestor pre batožinu, 

lepší pocit komfortu, robustnejšiu ochranu, väčší výkon alebo 

jednoducho atraktívnejší vzhľad motocykla, v ponuke máme 

všetko. Naše príslušenstvo, ktoré je skonštruované s rovnakým dôrazom na 

detaily ako vaša Honda, vrátane 2-ročnej záruky, váš motocykel dokonale 

doplní a zvýši jeho hodnotu. Bližšie informácie vám poskytne váš miestny 

predajca Honda. Poradí vám, ako si dokonale prispôsobiť svoju Hondu.
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PRÍSLUŠENSTVO
CB1000R

VEDELI STE TO?

Motocykel, ktorý vsetko zmenilH
Po získaní piatich titulov na Majstrovstvách sveta cestných motocyklov sa Honda roz-

hodla ustúpiť a zamerať sa na svoj základný cieľ: využitie technológie získanej v rámci 

konkurencie na vývoj vysokovýkonných spotrebných strojov. Po prvom pokuse so 

450cc uviedla Honda v januári 1969 na trh CB750 Four. 1 500 kusov za rok, čo bola 

prognóza počiatočnej výroby, sa čoskoro vyrábalo mesačne a neskôr toto číslo 

skočilo na 3 000 kusov za mesiac. Posúvaním hraníc výkonnosti, spoľahlivos-

ti a  jednoduchej manipulácie motocyklov vytvorila Honda novú triedu super 

motocyklov. CB1000R je  moderným vy-

jadrením toho istého ducha, ktorý vedie 

technikov Honda už desaťročia.

Model Dream CB750 FOUR, 
ktorý prerazil na trh v júli 1969
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RÝCHLORADENIE*
08U70-MKJ-D00

Meraním intenzity prepínania umožňuje snímač rých-
loradenia jazdcovi menenie prevodových stupňov 

bez toho, aby musel uberať plyn. 
Systém pomáha pri radení nahor a  nadol, čím 
maximalizuje zážitok z jazdy.
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VÝKON A DIZAJN

PREDNÁ MASKA*
08R71-MKJ-E50

Predná maska vybavená vysokokvalitným hliníkovým pane-
lom, ktorá vyzdvihuje ikonický vzhľad modelu CB1000R.

KRYT SEDADLA*
08F70-MKJ-E50ZA alebo ZB / 08F80-MKJ-D00ZA

Kryt sedadla, ktorý ladí s farbou motocykla, vybavený 
vysokokvalitným hliníkovým panelom. 
Určený na inštaláciu namiesto sedadla spolujazdca. 
Dostupné sú tri farby: 
• Mat Ballistic Black (E50ZA) 
• Mat Beta Silver Metallic (E50ZB) 
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)

SÚPRAVA PÁSIKOV NA KOLESÁ
08F74-MKJ-D00ZA

Prispôsobte si svoj motocykel pomocou tejto súpravy 
pásikov na kolesá s jednoduchým použitím. Obsahuje tri 
okrúhle nálepky, ktoré sa jednoducho lepia a  dokonale 
pasujú na obidve kolesá.

MRIEŽKA CHLADIČA
08F75-MKJ-E50

Mriežka chladiča z nehrdzavejúcej ocele zvyšuje drs-
ný imidž modelu CB1000R. Originálny sieťovinový vzor 
mriežky spája schopnosť chladiť s  ochranou chladiča 
proti kamienkom.

SÚPRAVA UKONČENÍ RUKOVÄTÍ
08F71-MKJ-E50

Dodajte svojmu modelu CB1000R športovejší vzhľad s 
touto súpravou ukončení rukovätí a  chráňte rukoväte v 
prípade pádu.

SÚPRAVA PANELA PREDNÉHO 
BLATNÍKA*
08F79-MKJ-D00

Vysokokvalitný hliníkový panel na doplnenie predného 
blatníka modelu CB1000R.

* Príslušenstvo už namontované na CB1000R Black Edition. 07
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SÚPRAVA TAŠKY NA NÁDRŽ
08ESY-MKJ-TKB18

Jednoduchá a  funkčná taška na nádrž prispôsobená 
nádrži modelu CB1000R. Priehľadné vrecko na vrchu 
tašky na jednoduché uskladnenie smartfónu. Dodávané 
príslušenstvo poskytuje stabilnú upevnenie, ktoré nebrá-
ni manipulácii so strojom:
• Objem 3 l
• Obsahuje kryt pred dažďom
• Rozmery v mm (Š x D x V): 178 x 285 x 130

SEDADLO SPOLUJAZDCA 
(ALCANTARA)
08F77-MKJ-E50

Rozhodnite sa pre toto doplnkové sedadlo, ktoré doko-
nale ladí so sedadlom jazdca z materiálu Alcantara a kto-
ré poskytne vášmu spolujazdcovi rovnaký komfort, ako 
máte vy.

SÚPRAVA ZÁKLADNE KUFRA
08ESY-MKJ-LB21

Tento balík vám umožňuje nahradiť sedadlo spolujazdca 
základňou kufra, kde môžete nastaviť upínací kábel na 
uloženie batožiny.

TAŠKA NA ZADNÉ SEDADLO
08ESY-MKJ-STB18

Jednoduchá a funkčná taška na zadné sedadlo špeciálne 
prispôsobená zúženému tvaru zadného sedadla. 
Pri inštalácii pomocou dodávaného príslušenstva je mon-
táž jednoduchá a stabilná.
• Objem 15 l, ktorý sa môže rozšíriť na 22 l
• Obsahuje kryt pred dažďom
• Rozmery v mm (Š x D x V): 355 x 365 x 243

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTI*
08T70-MKJ-E50

Táto súprava tenkých rukovätí, plne integrovaných s iný-
mi ovládačmi, je ovládaná pomocou 5-stupňového prepí-
nača na ľavej strane. 

SEDADLO JAZDCA (ALCANTARA)
08F76-MKJ-E50

Toto sedadlo jazdca vyrobené z luxusného materiálu 
Alcantara prináša maximálne pohodlie a stabilitu sedenia.

* Príslušenstvo už namontované na CB1000R Black Edition.

KOMFORT BATOŽINA
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OCHRANA

VNÚTORNÁ PLACHTA NA MOTOCYKEL
08P70-MKJ-D00

Čierna a  sivá vnútorná plachta na motocykel špeciálne 
navrhnutá pre model CB1000R. Táto plachta je vyrobená 
z odolného polyesterového materiálu, aby sa zabránilo 
škrabancom a  usádzaniu prachu počas uskladňovania 
motocykla. 

KRYT SPOJKY
08Z71-MKJ-E50

Tento estetický kryt spojky zabezpečuje ochranu a dodá-
va modelu CB1000R nádych štýlovosti.

TANKPAD V ŠTÝLE NSC
08P71-MKN-D50

Nový dizajn špeciálne navrhnutý pre model Neo Sport 
Cafe. Pomáha chrániť lak nádrže pred poškriabaním 
a odermi.
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

DESIGN SPORT 1 SPORT 2 JOURNEY PLUS
Čierna edícia Štandardná edícia Všetky edície

OBSAH 08HME-MKJ-DESF Pozrite si čísla dielov nižšie 08HME-MKJ-SP 08HME-MKJ-JP 08HME-MKJ-PP

Rýchloradenie Štandard • •
Predná maska Štandard • •
Kryt zadného sedadla Štandard • •
Vyhrievané rukoväti Štandard •
Panely predného blatníka • •
Ukončenia rukovätí • •
Mriežka chladiča • •
Kryt spojky •
Tankpad v štýle CB •
Sedadlo jazdca (Alcantara) • •
Sedadlo spolujazdca (Alcantara) • •
Taška na nádrž s príslušenstvom •
Taška na zadné sedadlo 
s príslušenstvom •
Základňa kufra •
Upínací kábel • •
FARBY

Mat Ballistic Black Metallic 08HME-MKJ-DESZF 08HME-MKJ-FZA

Mat Beta Silver Metallic 08HME-MKJ-DESZG 08HME-MKJ-FZB

Candy Chromosphere Red 08HME-MKJ-DESZH 08HME-MKJ-FZC
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Jednou z najvýraznejších vlastností modelu CB650R je jeho výfukový systém spájajúci 
štyri výfuky do jedného. Tento krásny dizajn je poctou inému kultovému modelu Honda: 

CB400F, známemu aj ako CB 400 Four. Model CB 400 Four, ktorý sa vyrábal v ro-
koch 1975 a 1977, spôsobil rozruch vďaka svojmu vzhľadu ľahkého motocykla Café 

Racer. Jeho štvorvalcový motor s výko-
nom len 37 koní (28 kW) pri 8 500 ot./
min a 24 lb/ft (33 N/m) pri 7 500 ot./

min. nebol schopný vziať pretekár-
ske dráhy útokom. Napriek tomu 

boli koncom 70.  rokov niektoré 
verzie upravené na 492  cm3 

schopné dosiahnuť 13 500 ot./
min. a odhadovaný výkon 60 
koní (45 kW).

PRÍSLUŠENSTVO
CB650R

Odkial ' pochádzajú tieto ladné krivky?H

AKTUALIZOVANÉ

VEDELI STE TO?
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SÚPRAVA PREDNEJ MASKY
08R70-MKN-D50

Predná maska vybavená vysokokvalitným hliníkovým panelom, ktorá ešte viac 
vyzdvihuje ikonický vzhľad modelu CB650R. Držiaky sa predávajú samostatne (pozrite 
si 08R74-MKN-D50).

SPODNÝ KRYT
08F71-MKN-D50ZA

Súprava spodného krytu zlepšuje 
vzhľad motocykla. Dodávajú sa 
všetky súčasti, ktoré sa upevňujú 

priamo na rám. Dostupný 
vo  farbe Mat Gun Powder 
Black Metallic.

19YM na fotografii14



SÚPRAVA RÝCHLORADENIA
08U72-MKN-D50

Meraním intenzity prepínania umožňuje snímač rýchlora-
denia jazdcovi menenie prevodových stupňov bez toho, 
aby musel uberať plyn. Systém pomáha pri radení nahor, 
čím maximalizuje zážitok z jazdy.

PÁSIKY NA KOLESÁ
08F84-MFJ-810A, 20A, 30A, 40A alebo 50A

Súprava troch zaoblených pásikov, ktoré sa jednodu-
cho lepia a  dokonale pasujú na dve 17-palcové kolesá. 
Dodávané s nálepkami Honda Racing. 
Dostupných je päť farieb: 
• Pearl Sunbeam White (10A) 
• Italian Red (20A) 
• Candy Tahitian Blue (30A) 
• Dragon Green Metallic (40A) 
• Digital Silver Metallic (50A)

PANELY PREDNÉHO BLATNÍKA
08F73-MKN-D50

Dva vysoko kvalitné hliníkové panely navrhnuté na pred-
ný blatník dodávajú vášmu motocyklu finálny športový 
vzhľad Neo Sport Cafe.

BOČNÉ KRYTY
08F75-MKN-D50

Vysoko kvalitné ľavé a pravé hliníkové bočné panely na 
motocykel.

OCHRANNÉ KRYTY
08F74-MKN-D50

Pár vysoko kvalitných hliníkových ochranných krytov 
esteticky ozdobených logom modelu CB650R.

KRYT ZADNÉHO SEDADLA
08F72-MKN-D50ZB

Kryt sedadla zahŕňa podložku, ktorá zvyšuje pohodlie 
jazdca. Je dostupný v čiernej Mat Gun Powder Black 
Metallic farbe, preto sa hodí k akejkoľvek farbe mode-
lu CB650R dostupnej v roku 2021. Tento kryt je  možné 
doplniť o hliníkovú dosku (predáva sa samostatne), čím 
sa dosiahne dokonalý vzhľad Neo Sport Cafe.

DOSKA KRYTU SEDADLA
08F76-MKN-D50

Hliníková vložka, ktorá zlepšuje dizajn krytu zadného 
sedadla.

VÝKON A DIZAJN
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SÚPRAVA TAŠKY NA ZADNÉ SEDADLO
08ESY-MKJ-STB18

Jednoduchá a  funkčná taška na zadné sedadlo špeciálne prispôsobená jeho zúženému 
tvaru. Jednoduché pripojenie a stabilná montáž vďaka dodávanému príslušenstvu.
Kapacita tašky: 15 l s možnosťou rozšírenia na 22 l
Obsahuje kryt pred dažďom.
Rozmery v mm (Š x D x V): 355 x 365 x 243

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTI
08ESY-MKN-HG19

Mimoriadne tenké rukoväti vyhrievané po celom obvode. 
Obsahuje integrované ovládanie pre maximálne pohodlie 
jazdca a integráciu dizajnu. Obsahuje meniteľné tri stup-
ne intenzity vyhrievania, integrovaný obvod na ochranu 
batérie proti vybitiu a inteligentné rozdelenie tepla, ktoré 
sa zameriava na najcitlivejšie časti dlaní.
Súprava zahŕňa príslušenstvo a špeciálne vysoko teplot-
né lepidlo Honda.

SÚPRAVA DRŽIAKOV PLEXI
08R74-MKN-D50

Pravý a ľavý držiak potrebné pre nainštalovanie predné-
ho plexi.

PREDNÉ PLEXI (ZATMAVENÉ)
08R71-MKN-D50

Tento malý a  štýlový deflektor, upevnený na panel 
prednej masky, chráni hruď pred vetrom pri vyso-
kých rýchlostiach. Držiaky sa predávajú samostatne 
(08R74-MKN-D50).

SÚPRAVA TAŠKY NA NÁDRŽ
08ESY-MKJ-TKB18

Jednoduchá a funkčná taška na nádrž prispôsobená nádrži motocykla. Vďaka špeciálnemu 
nadstavcu, ktorý je súčasťou súpravy, stabilná montáž tašky na nádrž nenarúša manipuláciu 
s motocyklom. Priehľadné vrecko na vrchu tašky na jednoduché uskladnenie smartfónu.
Kapacita tašky: 3 l
Obsahuje kryt pred dažďom.
Rozmery (Š x D x V): 178 x 285 x 130   

BATOŽINAKOMFORT
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TANKPAD (S LOGOM CB)
08P71-MKN-D50

Tankpad s logom CB. Tankpad chráni lak nádrže pred 
poškriabaním.

OCHRANA

19YM na fotografii 17
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

 

(*) Kryt zadného sedadla je kompatibilný so všetkými farebnými verziami 21YM:
• Mat Gunpowder Black Metallic
• Pearl Smoky Gray
• Candy Chromosphere Red

NEO SPORT CAFÉ SPORT COMFORT TRAVEL
OBSAH 08HME-MKN-NSC19 08HME-MKN-SP19 08HME-MKY-COM21 08ESY-MKJ-BAG18

Predné masky s držiakmi •
Panely predného blatníka •
Ochranné kryty •
Panely bočných krytov •
Spodný kryt •
Kryt zadného sedadla s hliníkovou doskou (*) •
Rýchloradenie • •
Predné plexi s držiakmi •
Vyhrievané rukoväti •
Tankpad v štýle CB • •
Taška na nádrž s príslušenstvom •
Taška na zadné sedadlo s príslušenstvom •
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PRÍSLUŠENSTVO
CB500F

Nie je zriedkavé, ak sa modely CB500 hrdo chvália viac ako 300 000 km (viac ako 186 000 
míľ), ale dlhoročný favorit kuriérov a autoškôl je oveľa viac ako len ťažný kôň. Pohár 

CB500, ktorý začal vo Francúzsku v roku 1996, sa rýchlo rozšíril po celej Európe a po-
mohol mladým talentom, ako napríklad Sebastienovi Charpentierovi alebo Jamesovi 

Toselandovi, dotiahnuť 
to niekam aj s malým 
rozpočtom.

Musí byt' spolahl'ivost' nudná?H

VEDELI STE TO?

AKTUALIZOVANÉ
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SÚPRAVA 35-LITROVÉHO VRCHNÉHO 
KUFRA

08ESY-MKP-TB19

Súprava obsahuje 35-litrový vrchný kufor a  všetky 
komponenty potrebné na inštaláciu na motocykel 

(zadný nosič a základňu).
Systém kľúča umožňuje použitie kľúča motocyk-

la. Zahŕňa vnútornú tašku (08L09-MGS-D30).
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12 V ZÁSUVKA
08U70-MJW-J00

Napájanie alebo nabíjanie elektrických zariadení pomo-
cou tejto pohodlnej 12 V zásuvky (poskytuje intenzitu 
prúdu 2A).

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTI
08ESY-MJF-HG1617

Mimoriadne tenké rukoväti vyhrievané po celom obvode. 
Obsahuje integrované ovládanie pre maximálne pohodlie 
jazdca a integráciu dizajnu. Obsahuje meniteľné tri stup-
ne intenzity vyhrievania, integrovaný obvod na ochranu 
batérie proti vybitiu a inteligentné rozdelenie tepla, ktoré 
sa zameriava na najcitlivejšie časti dlaní. Vrátane nad-
stavca a špeciálneho lepidla odolného proti teplu.

SÚPRAVA TAŠKY NA NÁDRŽ
08ESY-MKP-TKB19

Jednoduchá a  funkčná taška na nádrž prispôsobená 
nádrži motocykla. Vďaka špeciálnemu nadstavcu, kto-
rý je  súčasťou súpravy, stabilná montáž tašky na nádrž 
nenarúša manipuláciu s motocyklom. Priehľadné vrec-
ko na vrchu tašky na jednoduché uloženie smartfónu. 
Kapacita tašky je 3 l a obsahuje kryt pred dažďom.
Rozmery v mm (Š x D x V): 178 x 285 x 130

TAŠKA NA ZADNÉ SEDADLO
08ESY-MKP-RRSEAT

Funkčná taška na zadné sedadlo s krytom proti dažďu 
má kapacitu 15 l a možno ju rozšíriť na 22 l. Jednoduché 
pripojenie a dokonalá stabilita vďaka špeciálnemu dodá-
vanému príslušenstvu.

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.

SÚPRAVA OCHRANNÉHO PLEXI PROTI 
VETRU (ZATMAVENÉHO)
08R70-MKP-D40

Zatmavené ochranné plexi proti vetru zlepšuje celkové 
pohodlie motocykla ochranou vodiča pred rôznymi vplyv-
mi. Taktiež dopĺňa vzhľad motocykla.

BATOŽINA KOMFORT
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HLAVNÝ STOJAN
08M70-MKP-J40

Pre bezpečnejšie parkovanie na rôznych povrchoch. 
Uľahčuje čistenie motocykla a údržbu zadného kolesa.

KRYT SEDADLA
08F76-MJW-J00ZF

Prispôsobený kryt sedadla v zladenej farbe, ktorý nahrá-
dza štandardné sedadlo pre spolujazdca pre športovejší 
vzhľad.

SÚPRAVA PÁSIKOV NA KOLESÁ 
08F72-MKP-J40ZD, ZE, ZG, ZH alebo ZJ

Dodajte svojmu modelu CB500F športovejší vzhľad s 
touto súpravou pásikov na jednoduché nalepenie. Jedna 
súprava je určená na jedno koleso.
Dostupných je päť farieb: 
• Žltá Lemon Ice Yellow (ZD)
• Sivá Indi Grey Metallic (ZE)
• Biela Pearl Metalloid White (ZG) 
• Strieborná Mat Crypton (ZH)
• Strieborná Seal Silver Metallic (ZJ)

TANKPAD
08P61-KYJ-800

Tento tankpad s karbónovým efektom chráni lak nádrže 
pred poškriabaním a odermi.

DIZAJN ÚDRŽBA
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SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA

COMFORT
OBSAH 08HME-MKP-CF22

Zatmavené ochranné plexi proti vetru •
Vyhrievanie rukovätí s príslušenstvom •
12 V zásuvka •

25



26



PRÍSLUŠENSTVO
REBEL 1100

Prevodovka s dvojitou spojkou bola v roku 2010 s Honda VFR 1200 celosvetovou novin-
kou pre motocykle. Odvtedy sa neustále zlepšuje. DCT umožňuje jazdcovi sústrediť sa 

viac na zrýchľovanie, zatáčanie a brzdenie ako na samotné radenie. Tým sa zvyšuje 
jazdcova istota a kontrola nad 

jazdou. DCT je úplne odlišná 
od automatickej prevodov-
ky, ktorú využíva väčšina 

skútrov: konštrukčne ide 
o elektronicky riadenú 

klasickú 6-rýchlostnú 
prevodovku. 

Naozaj potrebujete páku spojky?H

VEDELI STE TO?

AKTUALIZOVANÉ
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DIZAJN A OCHRANA

KRYT PLEXI
08ESY-MLA-SC 

Svojím klasickým štýlom ponúka kryt plexi maximálnu 
ochranu jazdcom na dlhé trate.
Dodáva sa s držiakmi a príslušenstvom.

KRÁTKY PREDNÝ BLATNÍK
08P70-MLA-D00 

Vďaka krátkemu prednému blatníku, na ktorom je pásik 
s logom Rebel, má váš motocykel športový vzhľad. Je 
dokonale zladený s krytom predného svetla.

STREDNÝ TANKPAD
08P70-MLA-A00

Tento chránič má exkluzívny dizajn prispôsobený tvaru 
nádrže, ktorú chráni pred poškriabaním. Logo „Rebel“ 
a kosoštvorcový vzor pekne ladia s výplňou špeciálnych 
sedadiel (predávané samostatne / pozri časť KOMFORT).

SÚPRAVA BOČNÝCH TANKPADOV
08P71-MLA-A00

Tento chránič má exkluzívny dizajn prispôsobený tvaru 
nádrže, ktorú chráni pred poškriabaním. Kosoštvorcový 
vzor je ideálne zladený s výplňou hnedých alebo čiernych 
špeciálnych sedadiel (predávané samostatne / pozri časť 
KOMFORT).

PÁSIKY NA KOLESÁ
08F70 alebo 08F71-MLA-A00ZA

Pásiky na kolesá sú dostupné v sivej Mat Axis Gray 
Metallic farbe, dodávajú motocyklu finálny vzhľad a svo-
jím spôsobom chránia disky. Každá súprava zvýrazní jed-
no koleso – predné alebo zadné:
• 16‘‘ zadné (08F70)
• 18‘‘ predné (08F71)

KRYT PREDNÉHO SVETLA
08ESY-MLA-HL

Tento kryt predného svetla dodá motocyklu robustný 
vzhľad. Zároveň zabezpečí pohodlnejšiu jazdu obmedze-
ním tlaku vetra na hornú časť tela. 
Dodáva sa s držiakom.
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SEDADLO JAZDCA DIAMOND 
08R75-MLA-A00ZA alebo ZB

Vďaka svojmu charakteristickému vzoru a  luxusnej koži 
bude váš Rebel 1100 so sedadlom Diamond neprehliad-
nuteľný. Výrazne zvýši vaše pohodlie pri dlhých jazdách.
Dostupné sú dve farby:
• Hnedá Buffalo Brown (ZA)
• Čierna (ZB)

SEDADLO JAZDCA S 25 MM PREDNOU 
ČASŤOU 
08R80-MLA-A00ZA

Toto sedadlo má rovnaký dizajn ako štandardná ver-
zia, ale 25 mm čalúnená predná časť navyše umožňuje 
jazdcovi zaujať pohodlnejšiu polohu.

ŠPECIÁLNE SEDADLO JAZDCA 
DIAMOND 
08R72-MLA-J00ZA alebo ZB

Sedadlo jazdca s rovnakými špecifikáciami ako model 
Diamond má navyše 25 mm čalúnenú časť, vďaka ktorej 
sa jazdec, ktorý radšej jazdí s pokrčenými nohami, môže 
posunúť viac dopredu.
Dostupné sú dve farby:
• Hnedá Buffalo Brown (ZA)
• Čierna (ZB)

SÚPRAVA OPIERKY CHRBTA 
08ESY-MLA-BR

Vybavte svoj model Rebel 1100 súpravou opierky chrbta 
a pohodlnou podložkou a zabezpečte pre svojho spolu-
jazdca bezproblémovú jazdu.

HNEDÉ SEDADLO SPOLUJAZDCA
08R73-MLA-J00ZA

Toto sedadlo pre spolujazdca sa ideálne hodí k hnedým 
sedadlám Buffalo Diamond (predávané samostatne).

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTI S 
PRÍSLUŠENSTVOM
08ESY-MLA-GH

Mimoriadne tenké vyhrievané rukoväti s inteligentným 
vyhrievaním a  5 rôznymi úrovňami vyhrievania. Úroveň 
vyhrievania je  zobrazená na merači. Integrovaný obvod 
na ochranu batérie proti vybitiu.

KOMFORT
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BATOŽINA

ĽAVÁ SEDLOVÁ BRAŠNA (VEĽKÁ)
08L05-K87-A31

Táto 14-litrová sedlová brašna z pevného a  ľah-
kého balistického nylonu dotvára masívny štýl 
vášho modelu Rebel. Dodáva sa s trojbodovým 
adaptérom, vďaka ktorému sa dá pripevniť/
odobrať jediným dotykom. Táto praktická 
sedlová brašna je  vybavená vodoodol-
nou vnútornou taškou, ľahko sa pre-
náša a  oceníte ju pri každodennom 
používaní.

PODPERA SEDLOVEJ BRAŠNY
08L72 alebo 08L73-MLA-J01

Táto podpera je potrebná na pripojenie sedlovej brašny 
na bok motocykla.
Sedlové brašny sa predávajú samostatne.
• Pravá strana (08L72)
• Ľavá strana (08L73)

ZADNÝ NOSIČ
08L70-MLA-J00

Zadný nosič umožňuje prevážať batožinu navyše a ponú-
ka rukoväti na zlepšenie pohodlia spolujazdca.

SAMOSTATNÝ NOSIČ
08L71-MLA-J00

Tento nosič je  praktický, vyzerá dobre a  je  skvelým 
doplnením samostatných nosičov. Určený na inštaláciu 
namiesto sedadla spolujazdca.

PRAVÁ SEDLOVÁ BRAŠNA (MALÁ)
08L04-K87-A31

Táto 10-litrová sedlová brašna z pevného a ľahkého balis-
tického nylonu dotvára masívny štýl vášho modelu Rebel. 
Dodáva sa s trojbodovým adaptérom, vďaka ktorému sa 
dá pripevniť/odobrať jediným dotykom. Táto praktická 
sedlová brašna je  vybavená vodoodolnou vnútornou 
taškou, ľahko sa prenáša a oceníte ju pri každodennom 
používaní.
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

STREET TOUR
OBSAH 08HME-MLA-S21 08HME-MLA-T21

Kryt predného svetla s držiakom •
Krátky predný blatník •
Súprava pásikov na 18-palcové kolesá (predné) •
Súprava pásikov na 16-palcové kolesá (zadné) •
Stredný tankpad •
Bočné tankpady •
Špeciálne sedadlo jazdca Diamond (čierne) •
Pravá sedlová brašna s podporou •
Ľavá sedlová brašna s podporou •
Zadný nosič •
Opierka chrbta s pohodlnou podložkou •
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PRÍSLUŠENSTVO
REBEL 500

The Bike Shed London je od roku 2013 exhibícia motocyklov ako žiadna iná, oslavujúca 
kreatívnu kultúru motocyklov vyrobených na mieru. Keita Mikura, vedúci projektu Rebel, 

sa práve tu inšpiroval, aby vytvoril nový druh stroja pre mladých jazdcov a zanechal 
pritom priestor pre ďalšie úpravy podľa ich želaní.

Koncepcia Rebel sa v roku 
2017 stala skutočnosťou 

a dosiahla ďalšiu úroveň 
vďaka vízii a  zručnosti 

dvoch Britov: Dana 
Golda, tetovača, 

a Russa Browna, 
k o n š t r u k t é r a 
motocyklov na 

mieru.

Od jedného rebela k druhému?H

VEDELI STE TO?

AKTUALIZOVANÉ
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DIZAJN A OCHRANA

SÚPRAVA KRYTOV PREDNEJ VIDLICE
08F71-K87-A30 

Matný čierny náter týchto predných krytov vidlice pod-
čiarkuje drsný imidž modelu Rebel.

SÚPRAVA CHRÁNIČOV PREDNEJ 
VIDLICE
08F70-K87-A30 

Chrániče vidlice boli testované ako ochrana rúrok pred 
škrabancami a  na uľahčenie plynulého pohybu vidlice. 
Montujú sa s krytmi vidlice (predávané samostatne) a zvý-
razňujú jedinečný charakter modelu Rebel 500.

ČIERNE PRISPÔSOBENÉ SEDADLO 
JAZDCA
08R76-K87-A30ZA

Prispôsobené sedadlo jazdca vyzdvihuje nespútaný 
dizajn modelu Rebel 500. Jeho úzko tvarovaná poduška 
má hrúbku viac ako 60 mm a nijako nezhoršuje pohodlie 
jazdca.

TANKPADY
08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Tieto gumené chrániče majú exkluzívny dizajn prispôsobený tvaru nádrže, ktorú chránia pred poškriabaním. Diamantový vzor 
na ich povrchu sa hodí k dizajnu prispôsobeného sedadla jazdca, ktoré sa predáva samostatne.
• Stredný tankpad (08P70-K87-A30)
• Bočné tankpady (08P71-K87-A30)

KRYT SVETLOMETU*
08R70-K87-A30

Tento čierny kryt svetlometu dodáva modelu Rebel drsný 
vzhľad a chráni pred vetrom počas jazdy. Nie je kompati-
bilný s prednou maskou.
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PREDNÁ MASKA
08R74-K87-A30

Predná maska zvýrazňuje svetlomet a zlepšuje pohodlie 
ochranou hornej časti tela jazdca. 
Nie je kompatibilná s krytom svetlometu.

ĽAVÁ A PRAVÁ SEDLOVÁ BRAŠNA S 
PODPOROU
08ESY-K87-BAGS/08ESY-K87-BAGL

Tieto sedlové brašny vyrobené z odolného a  ľahkého 
balistického nylonu ešte viac zvýrazňujú charakter moto-
cykla Rebel. Dodávajú sa s trojbodovým adaptérom, vďa-
ka ktorému sa dajú pripevniť/odobrať jediným dotykom. 
Tieto praktické sedlové brašny sú vybavené vodoodolnou 
vnútornou taškou, ľahko sa prenášajú a  oceníte ich pri 
každodennom používaní. 
• Ľavá strana / objem 14 litrov (08ESY-K87-BAGL) 
• Pravá strana / objem 10 litrov (08ESY-K87-BAGS)

12 V ZÁSUVKA
08U71-K87-A30

12 V zásuvku možno šikovne namontovať vedľa tacho-
metra a vďaka gumenému uzáveru sa do nej nedostanú 
žiadne cudzie predmety. 

NASTAVITEĽNÁ BRZDOVÁ PÁKA
08U70-K87-A30

Vďaka možnosti výberu 1 z 5 vopred nastavených pozí-
cií je možné nastaviť túto čiernu hliníkovú brzdovú páku 
podľa voľby jazdca.

ZADNÝ NOSIČ
08L70-K87-J80

Tento zadný nosič je  masívny, ľahký, prispôsobený telu 
motocykla a neohrozí pohodlie spolujazdca. Je kompati-
bilný s operadlom predávaným samostatne.

OPIERKA CHRBTA SEDADLA 
SPOLUJAZDCA
08R73-K87-A30

Vďaka poduške s dvojitou hustotou zvyšuje opierka chrb-
ta pohodlie spolujazdca.
Montuje sa, až keď je už namontovaný zadný nosič (pre-
dávaný samostatne).

BATOŽINAKOMFORT
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

ŠPECIÁLNA EDÍCIA BALÍK TRAVEL BALÍK COMFORT
OBSAH 08HME-K87-SPECIAL 08HME-K87-TRAV 08HME-K87-COMF

Kryt svetlometu* •
Súprava chráničov prednej vidlice •
Súprava krytov prednej vidlice •
Čierne prispôsobené sedadlo jazdca •
Stredný tankpad •
Súprava bočných tankpadov •
Pravá sedlová brašna s podporou •
Ľavá sedlová brašna s podporou •
Zadný nosič •
Opierka chrbta sedadla spolujazdca •
Predná maska •
12 V zásuvka •
Nastaviteľná brzdová páka •
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PRÍSLUŠENSTVO
NT1100

NOVÝ 
MODEL

Honda si už dlho udržiava povesť výroby dynamických, praktických a všestranných ver-
zii tourer. Ikony ako Pan European a Deauville si získali lojálnych zákazníkov tým, že 

ponúkajú skutočnú príťažlivosť cestných vozidiel vo vzrušujúcom balíku.
NT1100 2022 v tejto tradícii pokračuje. Vďaka spojenia športového výkonu, celoden-

ného pohodlia a  bohatého 
zoznamu špecifikácií, ktoré 
sú predzvesťou novej éry 

touringu, je  NT1100 stro-
jom, ktorý vás rovnako 

ľahko prevezie po te-
réne, ako aj do práce.

Nová éra touringu, N T1100
H

VEDELI STE TO?



SÚPRAVA 50-LITROVÉHO VRCHNÉHO KUFRA EASY S 
CELOČIERNOU OPIERKOU CHRBTA

08ESY-MLF-TBBB, GB alebo WB

Do tohto plastového vrchného kufra s veľkým objemom 50 litrov, ktorý obsahuje 
čiernu opierku chrbta s čiernymi švami, sa zmestia dve prilby. Systém jedného kľú-

ča Honda umožňuje ovládať vrchný kufor pomocou kľúča zapaľovania. Súčasťou 
dodávky je kľúčový systém a zladený farebný panel.

Dostupné sú tri farby:
• Graphite Black (BB)

• Mat Iridium Gray Metallic (GB)
• Pearl Glare White (WB)

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 
38-LITROVÝ VRCHNÝ 
KUFOR

08L75-MJP-G51

Čierna nylonová taška s vyšíva-
ným strieborným okrídleným 

logom Honda na vrchnej časti 
a červenými zipsami. Dodáva 

sa s  nastaviteľným popru-
hom na plece a rukoväťa-

mi na prenášanie.

BATOŽINA
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PANEL PRE VRCHNÝ KUFOR
08L82-MKT-D00ZF, ZG alebo ZK

Dizajnový panel pre 50-litrový vrchný kufor Manual, ktorý 
ladí s farbou motocykla.
Dostupné sú tri farby:
• Pearl Glare White (ZF)
• Graphite Black (ZG)
• Mat Iridium Gray Metallic (ZK)

KRYT BOČNÉHO KUFRA S PANELOM 
R/L *NH-B01* GRAPHITE BLACK
08L81-MKT-D00ZF, ZL alebo ZM

Dizajnové panely na bočné kufre s logom Honda zla-
dené s farbou motocykla. (Bočné kufre nie sú súčasťou 
dodávky.)
Dostupné sú tri farby:
• Graphite Black (ZF)
• Mat Iridium Gray Metallic (ZL)
• Pearl Glare White (ZM)

SÚPRAVA 50-LITROVÉHO VRCHNÉHO 
KUFRA EASY S ČIERNO-ČERVENOU 
OPIERKOU CHRBTA
08ESY-MLF-TBBR, GR alebo WR

Do tohto plastového vrchného kufra s veľkým objemom 
50 litrov, ktorý obsahuje čiernu opierku chrbta s červe-
nými švami, sa zmestia dve prilby. Systém jedného kľúča 
Honda umožňuje ovládať vrchný kufor pomocou kľúča 
zapaľovania. Súčasťou dodávky je kľúčový systém a zla-
dený farebný panel. Dostupné sú tri farby:
• Graphite Black (BR)
• Mat Iridium Gray Metallic (GR)
• Pearl Glare White (WR)

HLINÍKOVÝ PANEL PRE VRCHNÝ 
KUFOR
08L83-MKT-D00

Dodajte svojmu 50-litrovému vrchnému kufru Smart 
alebo Manual výsledný dojem pomocou tohto hliníko-
vého dizajnového panela (vrchný kufor nie je  súčasťou 
dodávky).

SÚPRAVA HLINÍKOVÝCH PANELOV 
PRE BOČNÉ KUFRE
08L80-MKT-D00

Dodajte bočným kufrom špičkový dojem pomocou tejto 
súpravy hliníkových dizajnových panelov.

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
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KOMFORT

SÚPRAVA PREDNÝCH LED HMLOVÝCH 
SVETIEL
08ESY-MLF-FL22YM

Súprava 2 prídavných predných LED svetlometov (11 W) so 
všetkými komponentmi potrebnými na montáž na moto-
cykel. Zvyšuje viditeľnosť pre jazdcov a  ich viditeľnosť 
pre okolitú dopravu. Ovláda sa priamo spínačom riadidiel 
a po aktivovaní sa zobrazí signál na TFT monitore.

SEDADLO SPOLUJAZDCA COMFORT
08R73-MLF-E00ZA

Vďaka svojej mäkšej konštrukcii a hrúbke 15 mm poskytu-
je toto sedadlo extra úroveň pohodlia, ktoré zvyšuje váš 
zážitok z jazdy.

POHODLNÉ STÚPAČKY SPOLUJAZDCA
08R71-MJP-G50

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

SEDADLO JAZDCA COMFORT
08R75-MLF-E00ZA

Vďaka svojej mäkšej konštrukcii poskytuje toto sedadlo 
extra úroveň pohodlia, ktoré zvyšuje váš zážitok z jazdy.
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KRYT PÁČKY PARKOVACEJ BRZDY
08F72-MKT-D00

Vďaka tejto hliníkovej páčke parkovacej brzdy v eloxova-
nej čiernej úprave a logu Honda bude váš skúter vyčnie-
vať z radu.

PÁČKA PARKOVACEJ BRZDY
08F70-MKT-D00

Táto páčka parkovacej brzdy v rovnakej eloxovanej čier-
nej úprave ako kryt dotvára výsledný dojem kokpitu váš-
ho skútra NT1100.

RÝCHLORADENIE
08U70-MLF-E00

Špeciálne rýchloradenie pre vozidlá MT umožňuje pod-
radiť alebo preradiť bez použitia spojky, a  tým zmen-
šuje záťaž pre jazdca počas dlhých cestovateľských 
dobrodružstiev.
Obsahuje funkciu AUTO-BLP, ktorá umožňuje okamžité 
a plynulé podradenie.
(Len pre verzie s manuálnou prevodovkou.)

VÝKON A DIZAJN
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BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA

BALÍK TOURING BALÍK URBAN BALÍK VOYAGE
OBSAH 08HME-MLF-TR 08HME-MLF-UR 08HME-MLF-VY

Pohodlné stúpačky spolujazdca • •
Sedadlo spolujazdca Comfort • •
Hlavné sedadlo Comfort • •
Predné hmlové svetlá a príslušenstvo • •
50-litrový vrchný kufor Manual s 
kľúčovým systémom • •
Vnútorná taška pre 25-litrový vrchný 
kufor • •
Farebný panel vrchného kufra • •
4,5-litrová taška na nádrž • •
Celočierna opierka chrbta •
Čierno-červená opierka chrbta •

Čierna verzia 08HME-MLF-URB 08HME-MLF-VYB

Biela verzia 08HME-MLF-URW 08HME-MLF-VYW

Sivá verzia 08HME-MLF-URG 08HME-MLF-VYG

49



50



Honda Gold Wing je  jedným z ikonických mien v histórii motocyklov. Motocykle Gold 
Wing predstavené v roku 1975 sa v priebehu rokov stali synonymom pre jazdu na veľké 

vzdialenosti. Najdlhšiu jazdu na motocykli na svete, ktorá trvala 10 rokov, zahŕňala 
279 krajín a ktorej celková vzdialenosť predstavovala 457 000 míľ (735 000 km), 

absolvoval argentínsky jazdec na 
modeli Honda Gold Wing GL1100 v 
roku 1980.

Zdroj: Scotto, Emilio (2007), Najdlhšia 
jazda: moja desaťročná 500 000-míľo-

vá cesta na motocykli, 
MotorBooks/vydavateľstvo MBI, 

ISBN 9780760326329

Ked' sa dlhá jazda motocyklom stane realitouH

PRÍSLUŠENSTVO
GOLD WING / GOLD WING TOUR

AKTUALIZOVANÉ
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CHRÓMOVÝ NOSIČ KUFRA
08L70-MKC-M60

Pochrómovaný oceľový nosič s gumenými vložkami, ktorý 
sa inštaluje na kufor motocykla Gold Wing. Dodáva štýl 
a zväčšuje objem.
Maximálne zaťaženie: 2,3 kg

SÚPRAVA SVETIEL KUFRA
08ESY-MKC-LED21

Táto súprava obsahuje celé príslušenstvo 
potrebné na montáž vnútorného svetla 
a LED svetla, ak je na modeli Gold Wing 

nainštalovaný kufor.

VNÚTORNÁ TAŠKA KUFRA
08L00-MKC-A00

Výstelka kufra z balistického nylonu odolná proti oderu 
uľahčuje balenie a  chráni vaše veci pri cestovaní. Má 
vystužené rukoväti na prenášanie, popruh na plece, 

vonkajší zips pre lepší prístup pri použití v kufri a zipsy 
s logom Gold Wing.

BATOŽINA

52



KOBERČEK PRE SEDLOVÚ BRAŠNU
08P01, 08P02 alebo 08P03-MKC-A00

Plyšový koberec prémiovej kvality s protišmykovou zadnou stranou a  vyšívaným logom 
Gold Wing.
• Pravá strana (08P02)
• Ľavá strana (08P01)
• Ľavá strana so zos. (08P03)

ORGANIZÉR DO KUFRA
08L78-MKC-A00

Pomáha udržiavať poriadok vo  vašom kufri pomocou 
praktických vreciek na uloženie menších predmetov.

KOBERČEK PRE ZADNÝ KUFOR
08P04-MKC-L00

Plyšový koberec prémiovej kvality s protišmykovou zadnou stranou a  vyšívaným logom 
Gold Wing.

SÚPRAVA ZADNÉHO NOSIČA
08L70-MKC-C40

Súpravu zadného nosiča je možné nainštalovať na mode-
ly Gold Wing bez kufra. Vďaka čiernej povrchovej úprave 
s gumovými vložkami dodáva motocyklu štýl a funkčnosť.
Maximálne zaťaženie: 3 kg

VNÚTORNÁ TAŠKA SEDLOVEJ 
BRAŠNY
08L01-MKC-A00

Nylonová výstelka sedlovej brašny odolná voči oderu, 
ktorá uľahčuje balenie a  pomáha chrániť vaše veci pri 
cestovaní. Má vystužené rukoväti na prenášanie a zipsy 
s logom Gold Wing.
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KOMFORT

SEDADLO NA MIERU
08R70-MKC-C00/08R76-MKC-A00

Vyhrievané sedadlo s exkluzívnym prešívaním a vyraze-
ným logom Gold Wing. Ponúka plyšové sedadlo a vyššiu 
opierku chrbta pre jazdca na dodatočnú oporu a väčšie 
pohodlie. Nie je  kompatibilné s opierkou chrbta pre 
jazdca.
Dostupné sú dve verzie:
• pre verziu s airbagom (08R70) 
• pre verziu bez airbagu (08R76)

OPIERKA CHRBTA PRE JAZDCA
08R75-MKC-A01

Vysoko kvalitná opierka chrbta pre jazdca s razeným 
logom Gold Wing. Zabezpečuje extra pohodlie pre jazdca 
a nakláňa sa dopredu na uľahčenie prístupu pre spolu-
jazdca. Nie je kompatibilná so sedadlom na mieru.

PREDNÉ HMLOVÉ LED SVETLÁ
08ESY-MKC-FLK18

Tento pár nastaviteľných jasno bielych hmlových LED sve-
tiel zvýši vašu viditeľnosť a zlepší ju pre okolitú dopravu. 
Má výkon 880 lúmenov a šošovky s tvrdou protiodrazo-
vou vrstvou. Dodávaný s vodoodolnými konektormi.

HORNÉ DEFLEKTORY
08R72-MKC-A01

Nasmerovaním prúdu vzduchu mimo hornej časti tela 
jazdca zlepšuje táto súprava deflektorov pohodlie a ladí 
so štýlom vášho motocykla.

SPODNÝ DEFLEKTOR
08R73-MKC-A01

Nasmerovaním prúdu vzduchu mimo nôh jazdca zlepšuje 
táto súprava deflektorov pohodlie a ladí so štýlom vášho 
motocykla.

VYSOKÉ OCHRANNÉ PLEXI PROTI 
VETRU
08R71-MKC-ED1

Ochranné plexi dlhšie o 225 mm ako u modelov Gold 
Wing a o 100 mm dlhšie ako u modelov Gold Wing Tour 
poskytuje lepšiu ochranu pred rôznymi vplyvmi.

OPIERKA CHRBTA SPOLUJAZDCA
08R70-MKC-A10

Na mieru vyrobená, vysokokvalitná opierka chrbta s raze-
ným logom Gold Wing, vďaka ktorej sa bude váš spolujaz-
dec cítiť pohodlne. Iba pre modely Gold Wing bez kufra.
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DCT SÚPRAVA RIADIACEJ PÁKY
08U71-MKC-A00

Kompletná súprava umožňuje zmenu prevodového stup-
ňa v tradičnom formáte 1 nadol – 5 nahor v modeloch 
DCT pomocou ľavej nožnej radiacej páky. Funguje spolu s 
radiacimi tlačidlami na držadle, pričom kedykoľvek mož-
no použiť ktorúkoľvek možnosť.
Platí len pre verzie DCT.

VYSOKÉ ÚCHYTOVÉ MADLÁ PRE 
SPOLUJAZDCA
08R70-MKC-AF0ZA

Pre spolucestujúceho, ktorý preferuje vyššie položené 
úchytové madlá pre lepšie uchopenie. Zároveň poskytu-
jú viac miesta na háčiky pri zaistení predmetov. Platí pre 
modely Gold Wing DCT / Gold Wing.

ŠIROKÉ STÚPAČKY PRE JAZDCA
08R72-MKC-AE0

Pár širokých stúpačiek, ktoré zvyšujú pohodlie 
jazdca počas jazdy na dlhú vzdialenosť.

LAKŤOVÁ OPIERKA SPOLUJAZDCA
08R70-MKC-L00ZB

Zväčšuje pohodlie vášho spolujazdca vďaka rozší-
reniam lakťovej opierky, ktoré sú navrhnuté tak, aby 
umožnili nepotlačované prenikanie zvuku zo zadných 
reproduktorov.
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AUDIO SYSTÉM A ELEKTRONIKA

SÚPRAVA ZADNÉHO REPRODUKTORA
08ESY-MKC-RR21

Dva 25 W reproduktory, ktoré rozširujú audio systém 
verzie bez kufra. Zadné reproduktory sú nainštalované v 
brašnách Gold Wing. Súprava zahŕňa hardvér a kabeláž.

SÚPRAVA AUDIOSPÍNAČA PRE 
SPOLUJAZDCA
08A70-MKC-A00

Pohodlný audiospínač, ktorý vášmu spolujazdcovi umož-
ňuje nastaviť hlasitosť, zdroj a pieseň.

SÚPRAVA ZOSILŇOVAČA
08ESY-MKC-AMP22

Súprava 4-palcových reproduktorov so zosilňovačom 
špeciálne navrhnutých tak, aby vám prinášalaičistý 
a rýdzi zvuk pre dokonalý audio zážitok na ceste.

POMOCNÝ KÁBEL
08A87-MKC-A00

Tento konektor vám umožňuje nabíjať alebo napájať zaria-
denie, ako aj pripojiť k audio systému vášho motocykla 
akékoľvek pamäťové zariadenie. Je určený na inštalá-

ciu vo vnútri kufra alebo ľavej brašny.

12 V ZÁSUVKA
08U79-MKC-A00

Napájanie alebo nabíjanie elektrických zaria-
dení pomocou tejto pohodlnej 12 V zásuvky, 

ktorá poskytuje intenzitu prúdu 2 A.
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PLACHTA NA MOTOCYKEL 
BEZ KUFRA
08P71-MKC-A10

Vyrobená z vodoodolného 300 DEN mate-
riálu s mäkkou vnútornou vložkou, vďaka 
ktorej motocykel schne aj po prikrytí. 
Chráni lak pred vyblednutím spôsobe-
ným UV žiarením. Dodáva sa s taškou na 
uskladnenie. K dispozícii v čiernej farbe 
pre modely Gold Wing bez kufra.

POLPLACHTA NA 
MOTOCYKEL S KUFROM
08P71-MKC-L00ZC

Mäkká, ľahká a  kompaktná plachta z 
mikrovlákna, vodoodolná tkanina, ktorá 
umožňuje motocyklu vyschnúť aj pod 
plachtou a  chráni lak pred UV žiarením, 
aby sa zabránilo jeho vyblednutiu. Dodáva 
sa s taškou na uskladnenie.

PLACHTA NA MOTOCYKEL S 
KUFROM
08P71-MKC-A00ZD alebo ZE

Vyrobená z vodoodolného 300 DEN mate-
riálu s mäkkou vnútornou vložkou, vďaka 
ktorej motocykel schne aj po prikrytí. 
Chráni lak pred vyblednutím spôsobe-
ným UV žiarením. Dodáva sa s taškou na 
uskladnenie.
Dostupné sú dve farby:
• Sivá (ZD)
• Čierna (ZE)

CHRÓMOVANÝ BOČNÝ STOJAN
08M70-MKC-A00

Chrómovaný bočný stojan dodáva vášmu motocyklu istý 
štýl.

HLAVNÝ STOJAN
08M71-MKC-A00

Hlavný stojan poskytuje väčšiu istotu pri 
parkovaní na rôznych povrchoch a  záro-
veň zjednodušuje údržbu.

KRYTY PREDNÝCH STRMEŇOV
08F73 alebo 08F74-MKC-A00

Tieto kryty dodávajú predným strmeňom istý štýl a posky-
tujú ďalšie prúdenie chladiaceho vzduchu.
Dostupné sú dve farby:
• Chrómová (08F73)
• Čierna (08F74)

PÁSIKY NA KOLESÁ
08F71-MKC-A10ZA , ZB alebo ZD

Tieto pásiky na kolesá zdokonaľujú dizajn a  zvyšujú 
ochranu ráfikov, pričom sa jednoducho aplikujú.
Dostupné sú 3 rôzne farby:
• *R-342C* Candy Prominence Red (ZA)
• *NH-431M* Indi Gray Metallic (ZB)
• Orange (ZD)

ÚDRŽBADIZAJN
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FULL OPTION GOLDWING BAGGER FULL OPTION GOLDWING TOUR
OBSAH 08HME-MKC-FOGB 08HME-MKC-FOGT

Predné hmlovky •
12 V zásuvka • •
Pomocný kábel

Vysoké ochranné plexi • •
Súprava horných deflektorov

Súprava spodných deflektorov

Sedadlo na mieru

Opierka chrbta spolujazdca •
Zadný nosič •
Koberček pre kufor •
Koberček pre ľavú sedlovú brašnu • •
Koberček pre pravú sedlovú brašnu • •
Vnútorná taška kufra •
Organizér do kufra •
Svetlá kufra •
Vnútorné tašky x2 • •
Hlavný stojan •
Plachta na motocykel •

BALÍKY PRÍSLUŠENSTVA
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Nadšenec. 
Jazdec. 
Romantik.
My v Honde si nevyberáme ľahšiu cestu. 
 Nikdy nie sme spokojní. Nikdy nepoľavuje-
me. To sú naše hodnoty.

V súlade s touto filozofiou nikdy nemáme pocit, 
že nie je čo zlepšovať. Práve preto nikdy nepre-
staneme posúvať hranice každého motocykla. 
Nikdy sa neprestaneme usilovať o úspech, o po-
súvanie inovácie, techniky a vývoja až na hranu. 
A potom ešte ďalej. A ďalej.

Preto sme v technike neustále na čele – ako na-
príklad v prípade štvortaktného radového moto-
ra, prevodovky s dvojitou spojkou alebo airbagu 
na motocykle. Preto nám nestačí to, čo tu už je, 
a nebojíme sa meniť stav na trhu motocyklov. 

Vďaka neúnavnej snahe sa posúvame dopredu 
a odovzdávame ju aj každému jazdcovi s mo-
tocyklom Honda na ceste za ďalším dobrodruž-
stvom. Pre radosť zo skutočnej slobody. Pre 
ďalší veľký sen. 

Lebo práve sny nás ženú dopredu.
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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.


