
PCX125

VYŠŠIE PLEXI

08R70-K35-D00

HORNÝ KUFOR 39L

(VRÁTANE OPIERKY)

08L39-RTB-CBBR

HORNÝ KUFOR 39L -

SADA 08L39-K35-RTB

HORNÝ KUFOR 35L

08L71-KZL-860

184 € 131 € 188 € 152 €

Vyššie plexi pre lepšiu ochranu pred
vetrom a poveternostnými vplyvmi.
Rozmery: 588 x 454 x 4 mm.

35L Horný kufor pre 1 integrálnu
helmu. Zadný nosič (08L70-MGZ- 
D00ZA) a doska nosiča (08L71-
MGZ-J00) sú nevyhnutné. 1-key
systém vyžaduje objednanie vložky
zámku (08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10).

39L Horný kufor vrátane opierky    Sada obsahuje horný kufor 39L s  
spolujazdca. 1-key systém    nosičom a doskou nosiča, sadu
vyžaduje doobjednať vložku zámku    zámku a vložky zámku pre 1-key.
(08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10). Zadný
nosič (08L00-K35-RTB) je nevyhnutný.

SCOOTER



HORNÝ KUFOR 29L

(VRÁTANE OPIERKY)

08L29-RTB-000

HORNÝ KUFOR 29L -

SADA 08L29-K35-RTB

VNÚTORNÁ TAŠKA

HORNÉHO KUFRA 39L

08L39-RTB-INNER

VEKO HORNÉHO KUFRA

39L 08L39-RTB-000ZA

66 € 130 € 36 € 89 €

29L Horný kufor vrátane opierky
spolujazdca. 1-key systém vyžaduje
doobjednať vložku zámku
(08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10). Zadný nosič
(08L00-K35-RTB) je nevyhnutný.

Sada obsahuje horný kufor 29L s
opierkou a nosičom, sadu zámku a vložky
zámku.

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

Lakované veko pre 39L horný kufor
dostupné v červenej R-320P, bielej
NH-A16P a striebornej NH-B29M
farbe.

VEKO HORNÉHO KUFRA

29L 08L29-RTB-000ZE

NÁLEPKY KAPOTÁŽE

08F84-KWN-800A

NÁLEPKY NA DISKY KOLIES

08F84-GGP-820A

U-ZÁMOK

08M53-MBB-800

72 € 44 € 40 € 128 €

Lakované veko pre 29L horný kufor
dostupné v červenej R-320P, bielej
NH-A16P a striebornej NH-B29M
Farbe.

Sada čierno-šedých dekoratívnych
nálepiek na predný a zadný bočný
plast kapotáže.

3 dielna sada nálepiek pre 2ks 14"
ráfikov. Ľahká aplikácia, dostupné v
červenej 08F84-GGP-810A, bielej
08F84-GGP-820A a striebornej
08F84-KWN-810A farbe.

Pevný a spoľahlivý zámok,
ľahké uloženie pod sedlo.



POKRÝVKA

08T56-KRJ-800

PLACHTA NA MOTOCYKEL

08P34-BC2-801

OCHRANNÁ FÓLIA

08P73-KBV-800

110 € 84 € 24 €

Vode a vetru odolná pokrývka
nôh jazdca. Súčasťou je
kryt sedla do dažďa, vnútorná izolácia,
reflexné prvky a logo Honda Wing.
Farba čierna, tvar prispôsobený
"tunelu" na podlahe, balenie 1 kus.

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

Fólia A4 ochraňuje lakované
plochy pred poškrabaním.
Samolepiaca, s možnosťou
prispôsobenia zostrihnutím.

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

08885-HAC-P00

22 €

TELO ZÁMKU - 1 KEY

08885-HAC-P10

17 €

08M71-KZL-840

37 €

SADA ZÁMKU - 1 KEY NOSIČ KUFRA

08L00-K35-RTB

60 €

Použiteľná pre 29L, 35L, 39L horné kufre,
vložka zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s telom
zámku (08885-HAC-P10).

Použiteľná pre 29L, 35L, 39L horné kufre,
vložka zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s
vložkou zámku (08885-HAC-P00).

Sada obsahuje vložku a telo
zámku.

Zadný nosič nevyhnutný pre montáž
horného kufra 29L alebo 39L.

PLATŇA KUFRA

08L71-K35-J00

48 €

ALARM

204 €

08E70-K35-D00

KRYT VÝFUKU

08F71-K35-J00ZA

36 €

08F72-K35-J00

160 €

PODLAHOVÝ PANEL

Presne tvarovaná platňa vrátane
kompletného príslušenstva pre
prichytenie. Určená pre 35L
horný kufor.

Alarm s vysoko-decibelovou sirénou
zabraňujúcí krádeži vďaka citlivým
snímačom vibrácií. Varuje pred
vandalmi, či potenciálnymi zlodejmi.

Jednoducho aplikovateľný alu kryt
výfuku nahradzujúci pôvodný kryt.
Dodáva skútru luxusnejší vzhľad.

Set nerezových panelov s
protisklzovými plochami pre ľavú
i pravú stranu podlahy. Dodáva
elegantnejší vzhľad.



PCX125 RTG SADY

39 L TOURING SADA
08HME-K35-TO15A

08R70-K35-D00

VYŠŠIE PLEXI

HORNÝ KUFOR 39L

(VRÁTANE OPIERKY)

08L39-RTB-CBBR

39L Horný kufor vrátane opierky  
Sada obsahuje horný kufor 39L s 
spolujazdca.

NOSIČ KUFRA

08L00-K35-RTB

Zadný nosič nevyhnutný pre
montáž horného kufra 39L.

08885-HAC-P00

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

Vyššie plexi pre lepšiu ochranu pred
vetrom a poveternostnými vplyvmi.
Rozmery: 588 x 454 x 4 mm.

Použiteľná pre 29L, 35L, 39L horné kufre,
vložka zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s telom
zámku (08885-HAC-P10).

TELO ZÁMKU - 1 KEY

08885-HAC-P10

Použiteľná pre 29L, 35L, 39L horné kufre,
vložka zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s
vložkou zámku (08885-HAC-P00).

29 L TOURING SADA
08HME-K35-TO15B

VYŠŠIE PLEXI

08R70-K35-D00

Vyššie plexi pre lepšiu ochranu pred
vetrom a poveternostnými vplyvmi.
Rozmery: 588 x 454 x 4 mm.

08L29-RTB-000

HORNÝ KUFOR 29L

(VRÁTANE OPIERKY)
NOSIČ KUFRA

08L00-K35-RTB

Zadný nosič nevyhnutný pre
montáž horného kufra 29L.

08885-HAC-P00

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

29L Horný kufor vrátane opierky
spolujazdca.

Použiteľná pre 29L, 35L, 39L horné kufre,
vložka zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s telom
zámku (08885-HAC-P10).

TELO ZÁMKU - 1 KEY

08885-HAC-P10

Použiteľná pre 29L, 35L, 39L horné kufre,
vložka zámku pre 1-key systém.
Nutné skombinovať s
vložkou zámku (08885-HAC-P00).

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




