
CB500X

ADVENTURE

08F88-MGZ-900

AKRAPOVIČ KONCOVKA

VÝFUKU - TITÁNOVÁ

HORNÝ KUFOR 29L

(VRÁTANE OPIERKY)

08L29-RTB-000

HORNÝ KUFOR 35L

08L71-KZL-860
HORNÝ KUFOR 35L - SADA

08ETB-MGZ-TB35X

 542 €  66 €  152 €  642 €

Titánová koncovka výfuku s
nerezovou objímkou, schválenia E1
a TÜV, možné použiť bočné kufre.

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

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).

Sada obsahuje horný kufor 35L s
nosičom a doskou nosiča, sadu
zámku a vložky zámku pre 1-key.



HORNÝ KUFOR 39L

(VRÁTANE OPIERKY)

08L39-RTB-CBBR

VEKO HORNÉHO KUFRA

29L 08L29-RTB-000ZC

VEKO HORNÉHO KUFRA

39L 08L39-RTB-000ZA

VNÚTORNÁ TAŠKA DO HORNÉHO

KUFRA 08L56-KPR-800

 131 €  72 €  89 €  55 €

39L Horný kufor vrátane opierky
spolujazdca. 1-key systém
vyžaduje doobjednať vložku zámku
(08885-HAC-P00) a zámku
(08885-HAC-P10). Zadný nosič
(08L00-MGZ-RTB) je nevyhnutný.

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

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

Čierny nylon so strieborným logom Honda, 
meniteľným objemom z 15
na 25L. Predná kapsa na formát A4.
Madlá a nastaviteľný ramenný
popruh.

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE

08T50-MGE-800
LED HMLOVÉ SVETLÁ

08V72-MGS-D30
LED HMLOVÉ SVETLÁ -

SADA 08ETB-MGZ-FLA

PADACÍ RÁM

08P00-MGZ-J80ZC

 350 €  385 €  920 €  284 €

Vyhrievané rukoväte s menším
priemerom, integrovanou 3-
stupňovou reguláciou, "smart"
technológiou zameriavajúcou sa na
najcitlivejšie časti dlaní a súčasne
chráni batériu motocykla pred
poškodením. Montážna sada
(08T70-MGZ-D40) je nevyhnutná,
odporúča sa špeciálne lepidlo.

LED hmlové svetlá vytvárajúce čisté
a ostré svetlo v nepriaznivých
podmienkach. Montážna sada
(08V70-MGZ-D80ZB) je
nevyhnutná.

Sada obsahuje 2 LED hmlové
svetlá, padací rám a montážnu
sadu.

Prináša viac cestovateľský vzhľad a
súčasne umožňuje montáž LED
hmlových svetiel (08V72-MGS- 
D30).

BOČNÉ KUFRE

08L70-MGZ-D80

PLASTY NA BOČNÉ

KUFRE 08F70-MGZ-J80ZC

NOSIČE BOČNÝCH

KUFROV 08L74-MGZ-J80ZB

VYŠŠIE PLEXI

08R70-MGZ-D80ZA

   480 €
  

Bočné kufre v štýle CB500. 1-key 
systém vyžaduje doobjednať vložku 
zámku (08M71-KZL-840) a zámok 
(08L00-KZL-860). Nosiče bočných 
kufrov (08L74-MGZ-J00ZA) sú 
nevyhnutné.
  .

 110 €  574 €  174 €

Lakované plasty na vonkajšie plochy
bočných kufrov. Dostupné v
červenej R-4c, bielej NH-A87P a
čiernej NHB-01 farbe.

Nutné pre montáž bočných kufrov. O 105 mm vyššie plexi pre lepšiu
ochranu pred vetrom a
poveternostnými vplyvmi.



ZADNÝ NOSIČ

08L71-MGZ-D80ZA

DOSKA NOSIČA HORNÉHO

KUFRA 08L71-MGZ-J00

BLATNÍK ZADNÉHO KOLESA

08F70-MGZ-J00
CHRÁNIČ VIEČKA NÁDRŽE

08P61-KYJ-800A

 364 €

Nosič s integrovanými madlami pre
spolujazdca. Spolu s doskou
nosiče je nutný pre samostatnú
montáž horného kufra.

48 €

Plastová základňa pre montáž 

horného kufra.

 134 €

Chráni zadný tlmič pred znečistením a 

vodou, s integrovaným krytom reťaze.

 29 €

Chráni viečko nádrže pred škrabancami. 

Carbon vzhľad.

PŘEDNÝ BLATNÍK -

CARBON LOOK

08F85-MGZ-J00

SPODNÝ KRYT MOTORA

ĽAVÝ - CARBON LOOK

08F81-MGZ-J40

TANK PAD S HONDA

LOGOM 08P61-KAZ-800B

HLAVNÝ STOJAN

08M70-MGZ-D80

 95 €  21 €  168 €

Carbonový predný blatník
dodávajúci motocyklu hi-tech
vzhľad.

80 €

Športový kryt pod motor pre
 hi-tech vzhľad motocykla.

3-dielný samolepiaci tank pad v
carbon vzhľade pomáhajúci chrániť
nádrž pred škrabancami. V hornej časti
logo Honda.

Hlavný stojan dáva väčšiu istotu pri
parkovaní na nestabilných
povrchoch a súčasne
zjednodušuje prácu na reťazi či
zadnom kolese motocykla.

CHRÁNIČE RUKOVÄTÍ

08P70-MGZ-J80

DEFLEKTORY KAPOTÁŽE

08R71-MGZ-J80

U-ZÁMOK

08M53-MFL-800

LEPIDLO NA RUKOVÄTE

08CRD-HGC-20GMA

 156 €  155 €  13 €

Chrániče rukovätí pre lepšiu ochranu
pred poveternostnými vplyvmi a zlým
počasím.

Prinášajú lepšiu ochranu nôh pred
poveternostnými vplyvmi a zlým
počasím.

 129 €

Pevný a spoľahlivý zámok, 

ľahké uloženie pod sedlo.
Špeciálne teplu odolné lepidlo
doporučené pre jednoduchú a
bezpečnú montáž vyhrievaných
rukovätí.



08885-HAC-P00

0.

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY TELO ZÁMKU - 1 KEY

08885-HAC-P10
PLACHTA NA MOTOCYKEL

08P34-MCH-000

SIEŤ NA BATOŽINU

08L63-KAZ-011

X

 22 €  17 €  155 €  27 €

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

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

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.

Čierna elastická sieťka pre upevnenie
prilby / batožiny na zadnom nosiči
alebo sedadle.

OCHRANNÁ FÓLIA

08P70-MGE-D20

 20 €

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



VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

08M71-KZL-840

 37 €

VLOŽKA ZÁMKU - 1

KEY 08L00-KZL-860

 56 €

SPODNÝ 3-DIELNÝ KRYT

MOTORA - CARBON LOOK

08F83-MGZ-J80

 52 €

Sada nastaviteľného zámku pre
horný alebo bočný kufor a kľúč
motocykla.

Sada nastaviteľného zámku pre
horný alebo bočný kufor a kľúč
motocykla.

Carbonový 3-dielný kryt prináša
motoru väčšiu ochranu a súčasne
dodáva motocyklu hi-tech vzhľad.

CB500X 

ADVENTURE 

MONTÁŽNA SADA LED

HMLOVÝCH SVETIEL

08V70-MGZ-D80ZB

339 €

SPODNÝ KRYT

SVETLOMETU - CARBON

LOOK 08F76-MGZ-J80

99 €

MONTÁŽNA SADA

VYHRIEVANÝCH

RUKOVÄTÍ 08T70-MGZ-D80

 115 €

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE -

SADA 08ETB-MGZ-HGAX

 462 €

Montážna sada nevyhnutná pre
montáž LED hmlových svetiel.

Carbonový, ostro tvarovaný kryt
pod svetlometom ochraňuje
priestor pod prednou kapotážou a
súčasne dodáva motocyklu
agresívnejší a viac off-road
vzhľad.

Montážna sada pre pripojenie
vyhrievaných rukovätí k pomocnej 
kabeláži.

Vyhrievané rukoväte s menším
priemerom, integrovanou 3-
stupňovou reguláciou, "smart"
technológiou zameriavajúcou sa na
najcitlivejšie časti dlaní a súčasne
chráni batériu motocykla pred
poškodením. Sada obsahuje
rukoväte, montážnu sadu a špeciálne
teplu-odolné lepidlo.

NOSIČE BOČNÝCH A

HORNÉHO KUFRA

08L95-MGZ-D80ZA

 849 €

KRYT CHLADIČA -

CARBON LOOK

08F93-MGZ-J80

 257 €

NOSIČ BOČNÉHO KUFRA P NOSIČ BOČNÉHO KUFRA L

81203-MGZ-D00 

 84 €

81204-MGZ-D00

 84 €

Sada obsahuje všetko potrebné pre
montáž horného kufra s bočnými.

Kryt chladiča v carbon prevedení
dodáva motocyklu športovejší
vzhľad.

Držiak nevyhnutný pre montáž
zadného nosiča.

Držiak nevyhnutný pre montáž
zadného nosiča.

NOSIČ HORNÉHO KUFRA

08L00-MGZ-RTB 08L39-MGZ-RTB

 315 €

HORNÝ KUFOR 39L - SADA HORNÝ KUFOR 29L - SADA

08L29-MGZ-RTB

 259 €

Sada obsahuje horný kufor 39L s
opierkou a nosičom, držiaky nosičov
kufrov L+P, sadu zámku a vložky
zámku.

Sada obsahuje horný kufor 29L s
opierkou a nosičom, držiaky nosičov
kufrov L+P, sadu zámku a vložky
zámku.

108 €

Zadný nosič pre horný kufor 29L alebo 
35L. Nosiče bočných kufrov sú 
nevyhnutné.



0.
SPORT SADA
08HME-MGX-SPKIT

CB500X

SPODNÝ 3-DIELNÝ KRYT  AKRAPOVIČ KONCOVKA

MOTORA - CARBON LOOK  VÝFUKU - TITÁNOVÁ

08F83-MGZ-J80 08F88-MGZ-900

Carbonový 3-dielný kryt prináša
motoru väčšiu ochranu a súčasne
dodáva motocyklu hi-tech vzhľad.

Titánová koncovka výfuku s
nerezovou objímkou, schválenia E1
a TÜV, možné použiť bočné kufre.

HLAVNÝ STOJAN

08M70-MGZ-D80

Hlavný stojan dáva väčšiu istotu pri
parkovaní na nestabilných
povrchoch a súčasne
zjednodušuje prácu na reťazi či
zadnom kolese motocykla.

SPODNÝ KRYT

SVETLOMETU - CARBON

LOOK 08F76-MGZ-J80

Carbonový, ostro tvarovaný kryt
pod svetlometom ochraňuje
priestor pod prednou kapotážou a
súčasne dodáva motocyklu
agresívnejší a viac off-road
vzhľad.

CHRÁNIČE RUKOVÄTÍ

08P70-MGZ-J80

Chrániče rukovätí pre lepšiu ochranu
pred poveternostnými vplyvmi a zlým
počasím.

DEFLEKTORY KAPOTÁŽE

08R71-MGZ-J80

Prinášajú lepšiu ochranu nôh pred
poveternostnými vplyvmi a zlým

počasím.

PADACÍ RÁM

KRYT CHLADIČA -

CARBON LOOK

08F93-MGZ-J80

Kryt chladiča v carbon prevedení
dodáva motocyklu športovejší
vzhľad.

08P00-MGZ-J80ZC
Prináša viac cestovateľský vzhľad a
súčasne umožňuje montáž LED
hmlových svetiel (08V72-MGS- 
D30).

TRAVEL SADA
08HME-MGX-LGKITA*

CB500X

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

08M71-KZL-840

Sada nastaviteľného zámku pre
horný alebo bočný kufor a kľúč
motocykla.

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

08L00-KZL-860

Sada nastaviteľného zámku pre
horný alebo bočný kufor a kľúč
motocykla.

HLAVNÝ STOJAN

08M70-MGZ-D80

Hlavný stojan dáva väčšiu istotu pri
parkovaní na nestabilných
povrchoch a súčasne
zjednodušuje prácu na reťazi či
zadnom kolese motocykla.

PLASTY NA BOČNÉ KUFRE

08F70-MGZ-J80ZA

Lakované plasty na vonkajšie plochy
bočných kufrov. Dostupné v
červenej R-4c, bielej NH-A87P a
čiernej NHB-01 farbe.

BOČNÉ KUFRE

08L70-MGZ-D80

Bočné kufre v štýle CB500. 1-key
systém vyžaduje doobjednať vložku
zámku (08M71-KZL-840) a zámok
(08L00-KZL-860). Nosiče bočných
kufrov (08L74-MGZ-J00ZA) sú
nevyhnutné.

HORNÝ KUFOR 35L

08L71-KZL-860

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).

NOSIČE BOČNÝCH A HORNÉHO

KUFRA

08L95-MGZ-D80ZA

Sada obsahuje všetko potrebné pre
montáž horného kufra s bočnými.

*Všetky sady sú dostupné v bielej (08HME-MGF-SKITB), čiernej (08HME-MGF-SKITA) a červenej (08HME-MGF-SKITC) farbe.



08HME-MGX-ADKITC*

ADVENTURE SADA

CB500X

3.
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*Všetky sady sú dostupné v bielej (08HME-MGF-SKITB), čiernej (08HME-MGF-SKITA) a červenej (08HME-MGF-SKITC) farbe.



1. 2. 3.

08M71-KZL-840

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

Sada nastaviteľného zámku pre
horný alebo bočný kufor a kľúč
motocykla.

HLAVNÝ STOJAN

08M70-MGZ-D80

Hlavný stojan dáva väčšiu istotu pri
parkovaní na nestabilných
povrchoch a súčasne
zjednodušuje prácu na reťazi či
zadnom kolese motocykla.

CHRÁNIČE RUKOVÄTÍ

08P70-MGZ-J80

Chrániče rukovätí pre lepšiu ochranu
pred poveternostnými vplyvmi a zlým
počasím.

CB500X 

ADVENTURE 

4. 5. 6. 7.

MONTÁŽNA SADA

VYHRIEVANÝCH

RUKOVÄTÍ 08T70-MGZ-D80

Montážna sada pre pripojenie
vyhrievaných rukovätí k pomocnej 
kabeláži.

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE

08T50-MGE-800

Vyhrievané rukoväte s menším
priemerom, integrovanou 3-
stupňovou reguláciou, "smart"
technológiou zameriavajúcou sa na
najcitlivejšie časti dlaní a súčasne
chráni batériu motocykla pred
poškodením. Montážna sada
(08T70-MGZ-D40) je nevyhnutná,
odporúča sa špeciálne lepidlo.

VYŠŠIE PLEXI

08R70-MGZ-D80ZA

O 105 mm vyššie plexi pre lepšiu
ochranu pred vetrom a
poveternostnými vplyvmi.

NOSIČE BOČNÝCH A

HORNÉHO KUFRA

08L95-MGZ-D80ZA

Sada obsahuje všetko potrebné pre
montáž horného kufra s bočnými.

8. 9. 10. 11.

PLASTY NA BOČNÉ

KUFRE 08L70-MGZ-D80

Lakované plasty na vonkajšie plochy
bočných kufrov. Dostupné v
červenej R-4c, bielej NH-A87P a
čiernej NHB-01 farbe.

BOČNÉ KUFRE

08L70-MGZ-D80

Bočné kufre v štýle CB500. 1-key
systém vyžaduje doobjednať vložku
zámku (08M71-KZL-840) a zámok
(08L00-KZL-860). Nosiče bočných
kufrov (08L74-MGZ-J00ZA) sú
nevyhnutné.

HORNÝ KUFOR 35L

08L71-KZL-860

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).

VLOŽKA ZÁMKU - 1 KEY

08L00-KZL-860

Sada nastaviteľného zámku pre
horný alebo bočný kufor a kľúč
motocykla.

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.




