
Specifické podrobnosti obsažené v této brožuře se nevztahují na žádný konkrétní produkt, který je 
dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo na změnu specifikací včetně barev, a 
to i bez předchozího oznámení a v době či způsobem, který budou považovat za vhodný. Změny 
mohou být zásadního i okrajového charakteru. Při přípravě této brožury bylo vynaloženo veškeré 
úsilí, aby zde uvedené informace byly správné. Podrobnosti týkající se specifikace kteréhokoliv ze 
zde uvedených výrobků vám poskytne váš dealer. Tato publikace za žádných okolností 
nepředstavuje nabídku pro jakoukoliv osobu ze strany Společnosti. Veškerý prodej je zajišťován 
Dealery nebo Distributory v souladu se standardními Prodejními a záručními podmínkami 
konkrétního Distributora nebo Dealera. Kopii těchto podmínek vám Dealer/Distributor na 
vyžádání poskytne. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti specifikací, brožury 
jsou připravovány a vyráběny několik měsíců před distribucí a není proto možné vždy 
bezprostředně zohlednit změny specifikací nebo v některých zvláštních případech zavedení 
konkrétní výbavy. Zákazníkům se vždy doporučuje projednat konkrétní detaily s Dealerem, 
zejména pokud výběr závisí na některých prvcích uvedených v této brožuře. Souhlasíte s tím, že 
pokud se rozhodnete pro nákup nebo pro uzavření jakékoliv transakce (bez ohledu na to, zda její 
součástí je či není platba), činíte tak výhradně na základě svých vlastních schopností a úsudku.

JEZDĚTE STYLOVĚ  Prostudujte si důkladně uživatelskou příručku. Seznamte se se svým 
strojem a s jeho možnostmi. Soustředění pomáhá předvídat. Sledujte chování ostatních účastníků 
silničního provozu. Brzděte včas. Používejte kvalitní vybavení, jezděte svěží a NIKDY po požití 
alkoholu. Na fotografiích obsažených v této brožuře je vyobrazena jízda v terénu. Tyto fotografie 
byly pořízeny na komunikacích s regulovaným provozem ve spolupráci s profesionálními jezdci. 
Nedoporučuje se takové chování napodobovat na veřejných komunikacích. Opatrnost a 
ohleduplnost patří mezi vlastnosti zkušeného a stylového jezdce. Společnost Honda prosazuje 
legislativní úpravu, aby všechna hledí přileb splňovala požadavky normy BS 4110. Hledí, která 
propouštějí méně než 50% viditelného světla, nesmějí být na veřejných komunikacích legálně 
používána.
 

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika 
Bucharova 14/2641, 
158 00 Praha 5 
www.honda.cz

Honda Motor Europe nakupuje 
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Nevyhazujte mne 
prosím. Věnujte mne 
některému z přátel 
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recyklaci.

Oblečení a příslušenství



OBSAH
01-04 BUNDY
05-06 KALHOTY
07-08 PŘILBY
09-10 RUKAVICE
11-12 BOTY
13-16 OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS
17-22 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Bunda Honda Spidi Adventure - bílá

08SPDHTRICE
Velikosti:  M | L | XL | XXL | 3XL

• Odolná proti vodě, větru, prodyšná
• Vyjímatelné chrániče Force-tech a 

nepromokavá membrána
• Tři bundy v jedné
• Větrací otvory
• 2,3 kg

BUNDY
Naše prvotřídní bundy byly navrženy pro 
dobrodružství. Jsou vyrobeny z 
oděruvzdorného textilu a hovězí kůže, jež 
jsou zárukou maximální ochrany.
Jsou vybaveny integrovaným systémem 
nastavení s nepromokavými membránami na 
zápěstích a ve spodní části podšívky, jež vám 
na cestách zaručí optimální pohodlí. 

Bunda Honda Spidi Adventure - černá

08SPDHTRBLR 
Velikosti: M | L | XL | XXL | 3XL

• Odolná proti vodě, větru, prodyšná
• Vyjímatelné chrániče Force-tech a 

nepromokavá membrána
• Tři bundy v jedné

• Větrací otvory
• 2,3 kg
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Prodyšnost se u řady našich letních bund
snoubí s maximální ochranou. Jsou 
vyrobeny z odolné síťované tkaniny, která 
vám poskytne ochranu proti větru bez 
nadbytečných kilogramů.

Bunda Honda Spidi Mesh - černá

08SPDNETBL
Velikosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

• Kapsa na brýle nebo telefon
• Vyjímatelný chránič Force-tech
• Pevná podšívka s větracími otvory
• 1,7 kg

Bunda Honda Spidi Mesh - bílá

08SPDNETICE 
Velikosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

• Kapsa na brýle nebo telefon
• Vyjímatelný chránič Force-tech

• Pevná podšívka s větracími otvory
• 1,7 kg
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KALHOTY
Ať cestujete napříč zeměmi nebo vyrážíte za enduro 
dobrodružstvím, naše kalhoty vám vždy poskytnou 
spolehlivou ochranu. Díky své nepromokavé, 
větruvzdorné a prodyšné konstrukci budete mít na 
každé cestě zaručeno maximální pohodlí.

Kalhoty Honda Spidi Adventure 

08SPDPANBLR 
Velikosti: M | L | XL | XXL | 3XL

• Větrací otvory a nastavitelná poloha 
chráničů kolen

• Spodní lem kalhot nastavitelný
k botám

• 1,47 kg
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Honda Arai Tour-X4 matně černáHonda Arai Tour-X4 červená

Honda Arai Tour-X4 bílá Honda Arai Tour-X4 bílá

PŘILBY

Ať vás dobrodružství zavede kamkoliv, přilby 
Tour-X4 vám svou variabilitou zajistí 
potřebnou ochranu. Vydejte se na daleké cesty 
i na off-road do pouště v pohodlí a stylově. 
Navíc díky možnosti upevnění/sejmutí štítku či 
hledí si můžete přilbu upravit skutečně podle 
svých představ.

PŘILBY 

Honda Arai Tour-X4 bílá  
08ARATORX4W
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Honda Arai Tour-X4 červená 
08ARATORX4R
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Honda Arai Tour-X4 Matně černá 
08ARATORX4B
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
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Rukavice Honda Spidi Hard BRW 

Rukavice Honda Spidi Air BA

Rukavice Honda Spidi Hard BR Rukavice Honda Spidi Air BR

Rukavice Honda Spidi Hard BA

Rukavice Honda Spidi Air BRW

Náš model rukavic Hard, jenž nabízí komfort 
pro každé dobrodružství, je vyroben ze 
syntetické velurové kůže, která je nepromokavá 
a vyniká velkou odolností vůči vytahování. 
Rukavice jsou opatřeny neoprenovým 
zápěstním stahovacím pásem, větracími 
otvory, karbonovými výztuhami na kloubech, 
bocícj a dlaních. Hmotnost pouhých 0,13 kg.

Rukavice Air jsou naší nejlehčí variantou pro 
ochranu rukou. Pro jejich výrobu jsou použity stejné 
materiály kůže jako u modelu Hard, zpracování bez 
karbonových chráničů však udržuje hmotnost na 
extrémně nízké hodnotě 0,09 kg.

RUKAVICE 

Honda Spidi Hard BRW 
08SPDATMBRW
Velikosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Hard BR 
08SPDATMBLR
Velikosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Hard BA 
08SPDATMBLAN
Velikosti: S | M | L | XL | XXL | 3XL

RUKAVICE 

Honda Spidi Air BRW  
08SPDMGXBRW
Velikosti: M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Air BR  
08SPDMGXBLR
Velikosti: M | L | XL | XXL | 3XL

Honda Spidi Air BA  
08SPDMGXBLAN
Velikosti: M | L | XL | XXL | 3XL

RUKAVICE
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BOTY
Naše boty z Adventure kategorie jsou 
navrženy tak, aby byly pohodlné a praktické 
jak na dlouhých cestách, tak na každodenních 
vyjížďkách. Díky celé řadě známých 
ochranných prvků Alpinestars se naše boty s 
CE certifikací skvěle hodí do štěrku, písku i na 
bahnité cesty.

Boty Honda Alpinestars Toucan

08ALPTOU16
Velikosti: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (číslování USA)

• Nepromokavá a prodyšná DRY-STAR® 
membrána

• Inovativní systém ochrany kotníků
• Vynikající komfort a flexibilita

Boty Honda Alpinestars Webb

08ALPWBB16
Velikosti: 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 

| 45  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 (EU číslování)

• Nepromokavá a prodyšná DRY-STAR® membrána
• Inovativní boční rozepínání s velkým suchým zipem

• Strukturovaná výztuha pro řazení chrání horní stranu nohy
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OBLEČENÍ PRO 
VOLNÝ ČAS

Po návratu z projížďky se stylově oblečte do 
některého z našich triček či do pohodlné 
mikiny s kapucí. Vše je vyrobeno ze 100% 
bavlny s důrazem kladeným právě na komfort 
a kvalitu.

OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS 

Mikina s kapucí Vintage Africa 
08HOVH168
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Tričko s dlouhým rukávem Vintage Africa 
08HOVH169
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Mikina s kapucí Vintage Africa Twin

Tričko s dlouhým rukávem Vintage 

13 14



Tričko Vintage Africa Twin - olivová

Tričko Vintage Africa Twin - písková

Tričko Vintage Africa Twin - bílá

OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS 

Tričko Vintage Africa - olivová 
08HOVT1612

Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Tričko Vintage Africa - písková
 08HOVT1611

Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL

Tričko Vintage Africa - bílá 
08HOVT1610

Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
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DOBRODRUŽSTVÍ
DÁLE

POSUŇTE HRANICE

O KUS
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Sada bočních kufrů
08HMEMJPPCOM16

Sada bočních kufrů nabízí funkci „1-key“, díky 
které u nich lze používat klíč od zapalování 
motocyklu. Do levého kufru je možné uložit 
integrální přilbu. Objem - levý: 40 l a pravý: 30 l. 
Rozměry - pravý: 470 × 270 × 420 mm a levý: 
470 × 300 × 420 mm

35L horní kufr 
08HMEMJPTBCOM16

Nabízí funkci „1-key“, díky níž lze u kufru používat klíč od zapalování motocyklu. Provedení 
z robustního plastu s víkem v alu designu dobře ladí s bočními kufry.

Rozměry: 395 × 450 × 340 mm

Sada obsahuje opěrku a zadní nosič včetně všech prvků nezbytných pro instalaci.

Nižší sedlo
08R01MJPF50ZA R148L         Rally 
08R01MJPG50ZA PBA04L     Trikolóra 
08R01MJPG50ZB NH1L          Černá

Je o 30 mm nižší než standardní sedlo a 
umožňuje nastavení do dvou výšek: 820 mm
nebo 840 mm.

Vyšší sedlo
08R00MJPF50ZA R148L      Rally 
08R00MJPG50ZA PBA04L  Trikolóra 
08R00MJPG50ZB NH1L       Černá

Je o 30 mm vyšší než standardní sedlo a 
umožňuje nastavení do dvou výšek: 880 mm
nebo 900 mm.

Sada LED mlhových světel
08HMEMJPFLK16

Sada obsahuje všechny součásti nezbytné 
pro montáž mlhových světel: LED mlhová 
světla, montážní materiál a ochranný rám.

Ochranný rám
08P71MJPG50

Stříbrný ochranný rám chrání kapotáž 
stroje a zároveň umožňuje montáž LED 
mlhových světel.

Příslušenství

Africa Twin je připravena na cestu. Pro 
dobrodružství, která vás na cestách čekají, si ji 
však můžete dodatečně vybavit vybraným 
originálním příslušenstvím Honda. Originální 
příslušenství je navrhováno, testováno a vyráběno 
podle stejně přísných norem, které společnost 
Honda uplatňuje u svých motocyklů. Díky tomu 
vašemu stroji skvěle padne a zároveň je zaručeno 
jeho prvotřídní zpracování a funkce. Každá 
položka příslušenství je vyrobena s důrazem na 
dobrodružství.
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Turistické plexi
08R70MJPG50

Polykarbonátový štít, který zvyšuje 
pohodlí jezdce a snižuje únavu tím, že 
odvádí proud vzduchu nad přilbu a kolem 
ramen. Je o 100 mm vyšší a o 30 mm širší 
než standardní štít.

Horní deflektor
08R74MJPG50

Polyuretanové deflektory zvyšující
ochranu před větrem a odvádějící proud 
vzduchu pryč od jezdce.

Dolní deflektor
08R73MJPG50

Polyuretanový deflektor navržený tak, aby 
pro lepší komfort odváděl horký vzduch z 
chladiče pryč od jezdce.

Zatmavené plexi 
08R75MJPG50ZB

Zatmavený štít, který odpovídá rozměrům 
standardního čirého štítu.

Stupačky spolujezdce Deluxe
08R71MJPG50

Stupačky spolujezdce Deluxe vyrobené z 
hliníku a pryže, jež jsou pro vyšší komfort 
širší než standardní stupačky.

Africa Twin Akrapovic – 
násuvný tlumič výfuku
08F88MJP900

EC homologovaná násuvná koncovka 
výfuku; nerezový vstup / titanový vnější 
plášť / nerezový kryt výstupu.

Tento homologovaný násuvný výfuk 
dodává stroji atraktivní vzhled a zvyšuje 
jeho výkon. Je opatřen laserem 
gravírovaným logem Akrapovic a splňuje 
všechny předpisy na hlučnost výfuků pro 
provoz na veřejných komunikacích. Lze 
kombinovat s bočními kufry.

Africa Twin Termignoni – 
násuvný tlumič výfuku
08F99MJP900

EC homologovaná násuvná koncovka 
výfuku. Nerezové provedení s titanovým 
pláštěm tlumiče.

Tento homologovaný násuvný výfuk 
dodává stroji atraktivní vzhled a zvyšuje 
jeho výkon. Je opatřen laserem 
gravírovaným logem Termignoni a 
splňuje všechny předpisy na hlučnost 
výfuků pro provoz na veřejných 
komunikacích. Lze kombinovat s 
bočními kufry.

Tašky do horního a bočních kufrů
08L75MJPG51 (Horní kufr) 
08L76MJPG51 (Boční kufr)

Sada vnitřních tašek vyrobených z polyesteru s PU víkem. Matný nepromokavý 
materiál. Jezdec zipu s logem Honda. Popruh na rameno. 2 měkčená držadla.

Řadicí páka pro DCT
08U70MJPG80

U strojů s převodovkou DCT umožňuje 
tradiční řazení levou nohou. Tlačítka řazení 
na řídítkách fungují jako obvykle, takže 
máte možnost použít obě varianty.

Hlavní stojan
08M70MJPG50

Hlavní stojan umožňuje bezpečné 
parkování na různých površích a 
usnadňuje údržbu.

12V zásuvka
08U70MJPG50

Napájejte nebo nabíjejte elektrická 
zařízení pomocí této praktické
12V zásuvky (výkon 1A).

(Fotografie je pouze pro ilustraci)

U-zámek
08M53MFL800

Odolný U-zámek. Lze jej uložit pod sedlo.

Alarm Averto 
08ESYMJPALARM

Alarm s detekcí vibrací a pohybu, lze jej 
doplnit o magnetický spínač.

Vyhřívané rukojeti
08T70MJNA01

Sada vyhřívaných rukojetí zvyšuje komfort 
a zabraňuje prochladnutí rukou. Pro 
instalaci jsou nezbytné následující položky: 
Sada pro montáž vyhřívaných rukojetí.

(Fotografie je pouze pro ilustraci)

Travel sada
Horní kufr
Boční kufry
Opěrka
Zadní nosič
Turistické plexi
Hlavní stojan
 

Na míru šité pakety příslušenství, které znásobí radost z vašeho motocyklu. 
Speciálně navržené pro vás a vaši Hondu. Pro maximální potěšení 
doporučujeme odbornou montáž techniky společnosti Honda.

Komfort sada
Vyhřívané rukojeti
12V zásuvka
Přední LED mlhová světla
Ochranný rám

Adventure sada
Horní kufr
Boční kufry
Opěrka
Zadní nosič
Turistické plexi
Hlavní stojan
Vyhřívané rukojeti
12V zásuvka
Přední LED mlhová 
světla
Ochranný rám

Touring sada
Horní kufr
Boční kufry
Opěrka
Zadní nosič 
Turistické plexi
Hlavní stojan
Vyhřívané rukojeti
12V zásuvka
Přední LED mlhová světla
Ochranný rám
Horní deflektor
Dolní deflektor
Stupačky spolujezdce Deluxe 

Výhodné pakety pro váš styl a rozpočet 
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