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UPRAVTE SI SVŮJ
MOTOCYKL HONDA
PŘESNĚ PODLE
VAŠICH PŘEDSTAV
Existuje něco lepšího než Honda Genuine
příslušenství, díky kterému si vyladíte Hondu
přesně podle vašich představ? Mysleli jsme na
všechno: větší kapacita, lepší komfort, zvýšená
ochrana, větší výkon nebo jen lépe vypadající motocykl. Naše příslušenství, vyrobené se
stejným důrazem na detaily jako váš motocykl
Honda a navíc s dvouletou zárukou, se bude k
vašemu motocyklu perfektně hodit a zvýší jeho
hodnotu. Zeptejte se vašeho místního prodejce
Honda. Bude vědět, jak upravit váš motocykl
Honda Adventure tak, aby skutečně splňoval
vaše představy.
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ADVENTURE
SPORTS

TO JSTE VĚDĚLI?

Honda NXR 750 París-Dakar

H

Motocykl NXR750 dominoval rallye PařížDakar v letech 1986 až 1989, kdy získal
čtyři roky po sobě pohár. 22denní závod
začínal tehdy v Paříži a končil v senegalském Dakaru a za celou dobu
překonal téměř 15 000 km africké
pouště. V roce 1989 vyhrál rallye
Paříž-Dakar na tomto motocyklu s výrazným Rothmans designem Gilles Lalay.
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42LITROVÝ HLINÍKOVÝ HORNÍ
KUFR
08ESY-MKS-LGALU

Do tohoto 42litrového horního kufru z odolného
a lehkého hliníku se vejde jedna celoobličejová helma a spousta dalších věcí. Součástí
výbavy je opěradlo a systém na jeden klíč.
Lze jej nainstalovat přímo na zadní nosič
modelu Africa Twin Adventure Sports.
Maximální hmotnost nákladu: 6 kg
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58LITROVÝ PLASTOVÝ HORNÍ KUFR
S OPĚRADLEM A ZÁKLADNOU

SADA 35LITROVÉHO HORNÍHO KUFRU
EASY

VNITŘNÍ BRAŠNY DO PLASTOVÉHO
KUFRU

08ESY-MKS-LGPL

08ESY-MKS-LG35

08L81-MKS-E00

Díky velkému objemu 58 litrů se do tohoto plastového
horního kufru vejdou dvě celoobličejové helmy a spousta
dalších věcí.
Speciální zámek zajistí víko bez použití klíče. Součástí
výbavy je zadní opěradlo, systém na jeden klíč a základna, díky které jej lze nainstalovat přímo na zadní nosič
modelu Adventure Sports. Maximální hmotnost nákladu:
6 kg
K dostání také se speciální vnější úpravou AfricaTwin (viz
sekce Design na straně 10).

35litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu. Honda systém na jeden klíč umožňuje odemykat a zamykat horní
kufr klíčem do zapalování. Součástí výbavy je základna
horního kufru, klíčový systém a opěradlo.

Vnitřní brašny speciálně navržené do plastového horního
kufru o objemu 58 l. Jsou nepromokavé a mají popruhy,
takže je lze připevnit přímo na motocykl. Díky ramennímu
popruhu se skvěle nosí.
08L83-MKS-E00

Vnitřní brašny speciálně navržené do pravého a levého
plastového bočního kufru. Stejné specifikace jako u vnitřních plastových brašen do horního kufru.

ZAVAZADLA

SADA HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KUFRŮ

SADA PLASTOVÝCH BOČNÍCH KUFRŮ

08ESY-MKS-PNALU

08L71-MKS-E00

Součástí této sady vyrobené z odolného a lehkého hliníku
jsou 2 boční kufry s kapacitou 33 l na pravé straně a 37
l na levé straně.
Díky 1 key zámkům mohou být ovládány klíčem od motocyklu.
Maximální hmotnost nákladu na každý z bočních kufrů:
10 kg

Sada dvou bočních platových bočních kufrů umožňuje
montáž přímo na motocykl. Díky vysoce odolné skořepině
jsou ideální na cesty plné dobrodružství. Boční kufr na
pravé straně disponuje objemem 30 litrů. Na levou stranu
s kapacitou 40 litrů můžete snadno uložit celoobličejovou
helmu. Oba boční kufry jsou vybaveny bezpečnostním
zámkem a Honda systémem na 1 klíč.
K dostání také se speciální vnější úpravou Africa Twin (viz
sekce Design na straně 10)
Maximální nosnost bočních kufrů: 6 kg

VNITŘNÍ BRAŠNY DO HLINÍKOVÉHO
KUFRU
08L82-MKS-E00

Vnitřní brašny speciálně navržené do hliníkového horního kufru. Jsou nepromokavé a mají popruhy, takže je lze
připevnit přímo na motocykl. Díky ramennímu popruhu se
skvěle nosí.
08L84-MKS-E00

Sada 2 vnitřních brašen speciálně navržená do pravého
a levého hliníkového bočního kufru. Stejné specifikace
jako u vnitřních brašen do horního kufru.
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VNITŘNÍ BRAŠNA DO 35LITROVÉHO
HORNÍHO KUFRU

4,5LITROVÁ BRAŠNA NA NÁDRŽ

3LITROVÁ BRAŠNA NA NÁDRŽ

08L85-MKS-E00

08L89-MKS-E00

08L75-MJP-G51

Díky průhledné kapse je tato nepromokavá brašna na
nádrž dokonalým řešením pro uložení chytrého telefonu a jeho připojení k USB vstupu na motocyklu (podle
specifikací chytrého telefonu/konektory nejsou součástí
balení). Díky magnetu a sponě, kterou otevřete jedním
stiskem, zůstává bezpečně připevněná na motocyklu.
• Objem: 4,5 litru
• Maximální hmotnost nákladu: 1,5 kg

Tato lehká a kompaktní brašna na nádrž se vyznačuje
transparentní kapsou a je ideální na uložení malých
osobních předmětů. Při jízdě si brašny ani nevšimnete.
Díky magnetu a sponě, kterou otevřete jedním stiskem,
zůstává bezpečně připevněná na motocyklu. Včetně krytu
proti dešti.
• Objem: 3 litry
• Maximální hmotnost nákladu: 1,5 kg

Černá nylonová brašna s vyšívaným stříbrným logem
Honda v horní části a červenými zipy. Dodává se s nastavitelným ramenním popruhem a uchem.

ZAVAZADLA
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SOUPRAVA PŘEDNÍCH LED
MLHOVÝCH SVĚTEL

SADA ŠTÍTŮ

SADA DEFLEKTORŮ

08R73-MKS-E20

08R71-MKS-E20

08ESY-MKS-FL20

Tyto štíty byly speciálně navrženy pro modely Adventure
Sport, aby zajistily větší pohodlí tím, že snižují množství
vzduchu proudícího kolem paží a ramen řidiče. CRF logo.

Deflektor zajišťuje větší pohodlí snižováním vzduchu
proudícího v oblasti pasu a kolen jezdce a řízením vzduchu proudícího z chladiče.

NÍZKÁ SEDADLA

VYSOKÉ SEDADLO

08R73-MKS-E00ZA, E00ZB nebo E00ZC

08R70-MKS-E20ZB nebo E20ZC

SADA STUPAČEK PRO SPOLUJEZDCE
COMFORT

Nízké sedadlo snižuje výšku o 25 mm.
V závislosti na vybrané pozici získáte sedadlo o výšce 825
nebo 845 mm.
Barva sedadel ladí se soupravou:
• červená (E00ZA)
• trikolora (E00ZB)
• černá (E00ZC)

Vysoké sedadlo zvýší pozici sedadla o 25 mm.
V závislosti na vybrané pozici získáte sedadlo o výšce 875
nebo 895mm.
Barva sedadel ladí se soupravou:
• trikolora a černá (E20ZB)
• červená (E20ZC)

Sada 2 přídavných předních LED světlometů (11 W) včetně
všech potřebných součástí pro instalaci na čelní trubkový
rám (není součástí). Zlepšuje výhled řidiče a zvyšuje jeho
viditelnost v okolní dopravě. Ovládá se přímo tlačítkem
na řídítkách a po aktivování se zobrazí na TFT obrazovce.

KOMFORT

08R71-MJP-G50

Luxusní stupačky pro spolujezdce vyrobené z hliníku
a gumy. Jsou širší než standardní stupačky a nabízejí
větší pohodlí.
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TRUBKOVÝ RÁM - SADA

KRYT MOTORU - SADA

MŘÍŽKA CHLADIČE

08ESY-MKS-L2FR

08ESY-MKS-ENG

08F71-MKS-E00

Čelní trubkový rám dodává modelu Adventure působivý
vzhled a poskytuje lepší ochranu jednotlivých dílů motocyklu. Je vyroben z elektrolyticky leštěné nerezové oceli,
takže je odolný proti korozi a snadno se čistí. Obsahuje
rám a montážní sadu.

Kryt motoru zvyšuje ochranu motoru a spodní části motocyklu. Je vyroben z elektrolyticky leštěné nerezové oceli,
takže je odolný proti korozi a snadno se čistí. Obsahuje
kryt motoru a montážní sadu.

Mřížka chladiče s logem CRF je vyrobena z nerezové oceli
a podtrhuje drsný image modelu African Twin. Originální
síťovaný vzor perfektně kombinuje schopnost chlazení s
ochranou chladiče proti odskakujícím kamínkům.

OCHRANA

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.

48h 48h

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.
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.
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5
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1

NAME
QTY Nº
NAME
RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR
1
11 SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR
1
12 PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR
1
13 PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR
1
14 F/T, STICKER R PROTECTOR
RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR
1
15 F/T, STICKER L PROTECTOR
RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR
1
16 F/T, STICKER C PROTECTOR
RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR
1
17 FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
18 COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR
1
19 COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
SWINGARM R, STICKER PROTECTOR
1
20 COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

QTY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAME
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

QTY
1
2
1
1
1
1
1
1
1

BOČNÍ TANKPADY

SADA OCHRANNÝCH NÁLEPEK

08R75-MKS-E20

08ZAR-LOD-004CFSP

Vyztužené tankpady s logem CRF byly speciálně navrženy tak, aby kopírovaly boční tvar nádrže. Chrání lak před
poškrábáním a poskytují řidiči lepší kontrolu, když stojí.

Chraňte jednotlivé díly karoserie a motoru pomocí sady
24 exkluzivních polepů.
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SADA ZÁVODNÍCH STUPAČEK
08R79-MKS-E00

Díky agresivnímu špičatému tvaru a o 57 % většímu povrchu než u standardních stupaček usnadňují tyto závodní
stupačky řízení při jízdě v terénu.

PEDÁL ŘAZENÍ DCT

RYCHLOŘAZENÍ

08U70-MKS-E50

08U70-MLG-E00

S touto sadou může řidič měnit rychlost levou nohou tradičním způsobem 1 dolů – 5 nahoru. Funguje současně
s řazením rychlostí na řídítkách, takže se můžete kdykoliv
rozhodnout, co z nich použijete. (Pouze u verze DCT.)

Rychlořazení umožňuje rychlé přeřazování a podřazování
bez jakéhokoliv ovládání spojky, což řidiči uleví na jeho
dlouhé cestě za dobrodružstvím.
Disponuje funkcí AUTO-BLIP, která umožňuje plynulé
a okamžité podřazení.
(Pouze pro verzi s manuální převodovkou.)

VÝKON A DESIGN

SADA PROUŽKŮ NA KOLA

NÁLEPKY NA 58LITROVÝ HORNÍ KUFR

NÁLEPKY NA BOČNÍ KUFRY

08F70-MKS-E20ZE nebo E20ZD

08ZAR-LOD-001GTOP

08ZAR-LOD-002GPAN

Proužky na kola, které jsou k dispozici ve 2 barvách
a hodí se k různým verzím modelu Adventure Sports,
vylepšují design a chrání ráfky kol. Součástí každé sady
jsou 2 kusy na každé kolo. Doporučená aplikace:
• trikolora (E20ZD)
• černá (E20ZE)

Vylaďte si vzhled svého horního kufru a přidejte tuto
exkluzivní sadu nálepek pro model Africa Twin.
Možnost objednat 58litrový horní kufr přímo s polepy, jak
můžete vidět na obrázku (Díl číslo: 08MHF-LOD-001GTOP)

Vylaďte si vzhled bočních kufrů a přidejte tuto exkluzivní
sadu nálepek pro model Africa Twin.
Možnost objednat boční kufr přímo s polepy, jak můžete
vidět na obrázku (Díl číslo: 08MHF-LOD-002GPAN)
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HLAVNÍ STOJAN
08M70-MKS-E00

Hlavní stojan umožňuje bezpečné parkování na různém povrchu
a pomáhá při údržbě.
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBSAH
42litrový hliníkový horní kufr se základnou
Sada hliníkových bočních kufrů s držákem
Vnitřní brašna do hliníkového horního
kufru
Sada vnitřních brašen do hliníkových
bočních kufrů

SUPERPACK
ALU*

SUPERPACK*

TRAVEL SADA
ALU*

TRAVEL
SADA*

08HME-MKS-L2FLAL

08HME-MKS-L2FLPL

08HME-MKS-L2TRALU

08HME-MKS-L2TRPL

•
•
•
•

58litrový plastový horní kufr s opěradlem
a základnou
Sada plastových bočních kufrů
Vnitřní brašna do 58litrového horního
kufru
Vnitřní brašny do plastových bočních kufrů
4,5litrová brašna na nádrž
Souprava předních LED mlhových světel
Sada deflektorů
Sada štítů
Mřížka chladiče
Čelní trubkový rám s příslušenstvím
Kryt motoru s příslušenstvím
Hlavní stojan

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

* Kompatibilní s verzí DCT nebo MT
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
CRF1100L

AFRICA TWIN

TO JSTE VĚDĚLI?

Model Africa Twin dosahuje
nových rozmeru

H

V roce 2017 překonal motocykl Africa
Twin rekord v nejvyšší nadmořské výšce
dosažené dvouválcovým motocyklem.
Po pěti dnech aklimatizace jezdil tým
pěti jezdců na motocyklu Africa Twin
po svazích nejvyšší aktivní sopky na
světě – Nevado Ojos del Salado
– nacházející se mezi Argentinou
a Chile. Mezinárodní tým dosáhl
na motocyklech za 24 hodin
Africa Twin nadmořské výšky 5.965 metrů. Motocykly
Africa Twin byly speciálně vybaveny výfukem Termignoni, přepracovanými
ozubenými koly řetězu, novými pneumatikami Metzeler MC360TM a řadou originálního příslušenství Honda. Jejich cesta vedla rozbitým asfaltem, štěrkem, blátem, pískem, jeli při teplotách mínus 5 stupňů Celsia
a v závěrečných úsecích ledovými poli známými jako „penitentes",
což opět zdůrazňuje pověst African Twin jako nejlepšího off-road
motocyklu své třídy.
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42LITROVÝ HLINÍKOVÝ HORNÍ KUFR
08ESY-MKS-LGALU

Do tohoto 42litrového horního kufru z odolného a lehkého
hliníku můžete uložit jednu celoobličejovou helmu. Ve standardní verzi disponuje opěradlem a systémem na jeden
klíč. Součástí je horní kufr se základnou.
Maximální hmotnost nákladu: 6 kg
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58LITROVÝ PLASTOVÝ HORNÍ KUFR
08ESY-MKS-LGPL

Díky velkému objemu 58 l se do tohoto plastového horního kufru vejdou dvě celoobličejové helmy a spousta
dalších věcí. Speciální zámek vám umožní víko zajistit bez
použití klíče. Součástí výbavy je základna horního kufru
a systém na jeden klíč.
Maximální hmotnost nákladu: 6 kg

SADA 35LITROVÉHO HORNÍHO KUFRU
EASY

VNITŘNÍ BRAŠNA DO 58LITROVÉHO
PLASTOVÉHO HORNÍHO KUFRU

08ESY-MKS-LG35

08L81-MKS-E00

35litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu. Honda systém na jeden klíč umožňuje odemykat a zamykat horní
kufr klíčem do zapalování. Součástí výbavy je základna
horního kufru a klíčový systém (opěradlo lze koupit
zvlášť).

Vnitřní brašny speciálně navržené do plastového horního
kufru o objemu 58 l. Jsou nepromokavé a mají popruhy,
takže je lze připevnit přímo na motocykl. Díky ramennímu
popruhu se skvěle nosí.

SADA PLASTOVÝCH BOČNÍCH KUFRŮ

VNITŘNÍ BRAŠNA DO PLASTOVÉHO
BOČNÍHO KUFRU

ZAVAZADLA

SADA HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KUFRŮ
08ESY-MKS-PNALU

Součástí této sady vyrobené z odolného a lehkého hliníku
jsou 2 boční kufry s kapacitou 33 l na pravé straně a 37
l na levé straně.
Díky 1 key zámkům mohou být ovládány klíčem od motocyklu.
Maximální hmotnost nákladu na každý z bočních kufrů:
10 kg

08L71-MKS-E00

Sada dvou bočních platových bočních kufrů umožňuje
montáž přímo na motocykl. Díky vysoce odolné skořepině jsou ideální na cesty plné dobrodružství. Boční kufr na
pravé straně disponuje objemem 30 litrů. Na levou stranu
s kapacitou 40 litrů můžete snadno uložit celoobličejovou
helmu. Oba boční kufry jsou vybaveny bezpečnostním
zámkem a Honda systémem na 1 klíč.
Maximální nosnost bočních kufrů: 6 kg

08L83-MKS-E00

Speciálně navržená do pravého nebo levého plastového
bočního kufru. Stejné specifikace jako u vnitřních plastových brašen do horního kufru.
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VNITŘNÍ BRAŠNA DO 35LITROVÉHO
HORNÍHO KUFRU

4,5LITROVÁ BRAŠNA NA NÁDRŽ

3LITROVÁ BRAŠNA NA NÁDRŽ

08L85-MKS-E00

08L89-MKS-E00

08L75-MJP-G51

Voděodolná brašna na nádrž o objemu 4,5 litru je vhodná pro uložení těch nejnutnějších věcí. Nahoře disponuje
průhlednou kapsou, kam si můžete uložit mapu. Brašnu
můžete na nádrž snadno připevnit nebo sundat díky kombinaci jednoduché přezky s magnetem.
Maximální hmotnost nákladu: 1,5 kg

Tato třílitrová brašna na nádrž se vyznačuje transparentní
kapsou a je ideální na uložení malých osobních předmětů. Při jízdě si brašny ani nevšimnete. Díky magnetu
a sponě, kterou otevřete jedním stiskem, zůstává bezpečně připevněná na motocyklu. Včetně krytu proti dešti.
Maximální hmotnost nákladu: 1,5 kg

Černá nylonová brašna s vyšívaným stříbrným logem
Honda v horní části a červenými zipy. Dodává se s nastavitelným ramenním popruhem a uchem.

ZAVAZADLA

NÁLEPKY NA 58LITROVÝ HORNÍ KUFR

NÁLEPKY NA BOČNÍ KUFRY

08ZAR-LOD-001GTOP

08ZAR-LOD-002GPAN

Vylaďte si vzhled svého horního kufru a přidejte tuto exkluzivní sadu nálepek pro model
Africa Twin.
Možnost objednat 58litrový horní kufr přímo s polepy, jak můžete vidět na obrázku (Díl číslo:
08MHF-LOD-001GTOP)

Vylaďte si vzhled bočních kufrů a přidejte tuto exkluzivní sadu nálepek pro model Africa
Twin.
Možnost objednat boční kufr přímo s polepy, jak můžete vidět na obrázku (Díl číslo:
08MHF-LOD-002GPAN)
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TRUBKOVÝ RÁM - SADA

KRYT MOTORU - SADA

MŘÍŽKA CHLADIČE

08ESY-MKS-L1FR

08ESY-MKS-ENG

08F71-MKS-E00

Čelní trubkový rám dodává modelu Adventure působivý
vzhled a poskytuje lepší ochranu jednotlivých dílů motocyklu. Je vyroben z elektrolyticky leštěné nerezové oceli,
takže je odolný proti korozi a snadno se čistí. Lze na něj připevnit čelní mlhová světla LED (prodávají se samostatně).

Kryt motoru zvyšuje ochranu motoru a spodní části motocyklu. Je vyroben z elektrolyticky leštěné nerezové oceli,
takže je odolný proti korozi a snadno se čistí. Obsahuje
kryt motoru a montážní sadu.

Mřížka chladiče s logem CRF je vyrobena z nerezové oceli
a podtrhuje drsný image modelu African Twin. Originální
síťovaný vzor perfektně kombinuje schopnost chlazení s
ochranou chladiče proti odskakujícím kamínkům.

OCHRANA

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.

48h 48h

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.
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.

L-SIDE

CENTER
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27

R-SIDE

25

26

24

28

23
17

22
19

22

21

18
20

15

14

16

13

12

7

6

9

8

11

10

5
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
2

1

NAME
QTY Nº
NAME
RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR
1
11 SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR
1
12 PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR
1
13 PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR
1
14 F/T, STICKER R PROTECTOR
RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR
1
15 F/T, STICKER L PROTECTOR
RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR
1
16 F/T, STICKER C PROTECTOR
RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR
1
17 FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
18 COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR
1
19 COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
SWINGARM R, STICKER PROTECTOR
1
20 COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

QTY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAME
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

QTY
1
2
1
1
1
1
1
1
1

BOČNÍ TANKPADY

ROZŠÍŘENÉ CHRÁNIČE RUKOU

SADA OCHRANNÝCH NÁLEPEK

08R81-MKS-E00

08P72-MKS-E00ZC nebo E00ZD

08ZAR-LOD-003CFSP

Vyztužené boční tankpady jsou speciálně navržené tak,
aby odpovídaly tvaru palivové nádrže. Chrání lak před
poškrábáním a poskytují řidiči lepší kontrolu, když stojí.

Tyto rozšířené chrániče rukou zlepšují pohodlí řidiče
a ochranu rukou.
Doporučené aplikace:
• trikolora nebo černá: E00ZC
• červená: E00ZD

Chraňte jednotlivé díly karoserie a motoru pomocí sady
29 exkluzivních polepů.
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KOMFORT

SOUPRAVA PŘEDNÍCH LED
MLHOVÝCH SVĚTEL

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI - SADA

12V ZÁSUVKA

08T72-MKS-E01

08U70-MKS-E00

08ESY-MKS-FL20

Tyto tenké vyhřívané rukojeti nabízejí 5 teplotních stupňů,
které lze zobrazit na TFT displeji. Jakmile vypnete zapalování, uloží se poslední nastavení. Integrovaný okruh
chrání baterii před vybitím.

Tato 12V zásuvky umístěná na ovládacím panelu je ideální
k nabíjení elektrických zařízení.

Sada 2 přídavných předních LED světlometů (11 W) včetně
všech potřebných součástí pro instalaci na čelní trubkový
rám (není součástí). Zlepšuje výhled řidiče a zvyšuje jeho
viditelnost v okolní dopravě. Ovládá se přímo tlačítkem
na řídítkách a po aktivování se zobrazí na TFT obrazovce.
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VYSOKÉ PLEXI

SADA ŠTÍTŮ

SADA DEFLEKTORŮ

08R76-MKS-E00

08R78-MKS-E00

08R72-MKS-E00

Toto vysoké plexi je o 175 mm vyšší než standardní plexi a zlepšuje pohodlí řidiče, protože snižuje proudění
vzduchu okolo hlavy a ramen. Zaměnitelné za standardní
plexi.

Štíty zvyšují pohodlí řidiče, protože snižují tlak vzduchu
proudícího v oblasti paží a ramen.

Deflektory zajišťují větší pohodlí snižováním vzduchu
proudícího v oblasti pasu a kolen jezdce a řízením vzduchu proudícího z chladiče.

NÍZKÉ SEDADLO

VYSOKÉ SEDADLO

08R73-MKS-E00ZA, ZB nebo ZC

08R70-MKS-E20ZB nebo E20ZC

SADA STUPAČEK PRO SPOLUJEZDCE
COMFORT

Nízké sedadlo snižuje výšku o 25 mm. Podle vámi vybraného nastavení pozice na motocyklu získáte sedadlo o
výšce 825 nebo 845 mm.
Doporučené aplikace:
• červená: E00ZA
• trikolora: E00ZB
• černá: E00ZC

Vysoké sedadlo zvýší pozici sedadla o 25 mm. Podle vámi
vybraného nastavení pozice na motocyklu získáte sedadlo o výšce 875 nebo 895 mm.
Doporučené aplikace:
• černá: E20ZB
• červená: E20ZC

08R71-MJP-G50

Luxusní stupačky pro spolujezdce vyrobené z hliníku
a gumy. Jsou širší než standardní stupačky a nabízejí větší
pohodlí.
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SADA ZÁVODNÍCH STUPAČEK

PEDÁL ŘAZENÍ DCT

RYCHLOŘAZENÍ

08R79-MKS-E00

08U70-MKS-E50

08U70-MLG-E00

Díky agresivnímu špičatému tvaru a o 57 % většímu povrchu než u standardních stupaček usnadňují tyto závodní
stupačky řízení při jízdě v terénu.

S touto sadou může řidič měnit rychlost levou nohou tradičním způsobem 1 dolů – 5 nahoru. Funguje současně
s řazením rychlostí na řídítkách, takže se můžete rozhodnout, jaký typ řazení použijete.
(Pouze u verze DCT.)

Díky rychlořazení může řidič měnit rychlost, aniž by používal páčku spojky nebo ubíral plyn.
Systém funguje při řazení vyšších a nižších rychlostí,
a maximalizuje tak požitek z jízdy.
(Pouze pro verzi s manuální převodovkou.)

VÝKON A DESIGN

KOUŘOVÉ PLEXI

SADA PROUŽKŮ NA KOLA

08R70-MKS-E00

08F70-MKS-E00ZD nebo E40ZA

Toto kouřové plexi dodá vašemu motocyklu Africa Twin kapku drsnějšího stylu, přitom
nahradí klasické plexi (stejného tvaru).

Proužky vylepšují design a chrání ráfky kol. Součástí každé sady jsou 2 kusy na každé kolo.
Doporučená aplikace:
• pro červenou nebo černou verzi: E00ZD
• pro verzi trikolora: E40ZA
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HLAVNÍ STOJAN
08M70-MKS-E00

Hlavní stojan umožňuje bezpečné parkování na různém povrchu
a pomáhá při údržbě.
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
OFF ROAD
DCT

Čísla dílů viz níže

OBSAH
Mřížka chladiče
Boční tankpady
Čelní trubkový rám
s příslušenstvím
Kryt motoru s příslušenstvím
Sada závodních stupaček
Pedál řazení DCT

•
•
•
•
•
•

Rychlořazení
Kouřové plexi
Sada proužků na kola
(v odpovídajících barvách)“
„Ochrany rukojetí
(v odpovídajících barvách)“
42litrový hliníkový horní kufr se
základnou

OFF ROAD
MT

•
•
•

SUPERPACK
ALU

SUPERPACK

08HME-MKS-L1ALU22 08HME-MKS-L1PL22

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sada hliníkových bočních kufrů
s držákem
Vnitřní brašna do hliníkového
horního kufru
Sada vnitřních brašen do
hliníkových bočních kufrů
58litrový plastový horní kufr
s opěradlem a základnou

•

•
•
•
•

Sada plastových bočních kufrů
Vnitřní brašna do 58litrového
horního kufru
Vnitřní brašna do plastových
bočních kufrů

•
•
•
•
•
•
•
•

4,5litrová brašna na nádrž
Přední mlhová LED světla s připojením
Vyhřívané rukojeti
s příslušenstvím
12V zásuvka
Vysoké plexi
Sada deflektorů
Sada štítů
Hlavní stojan
Varianty červené

08HME-MKS-L1RDCT

08HME-MKS-L1R22

Varianty černé

08HME-MKS-L1BDCT

08HME-MKS-L1B22

Varianty trikolory

08HME-MKS-L1TDCT

08HME-MKS-L1T22

ELEKTRO
08HME-MKS-EL20

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

TRAVEL SADA
ALU

TRAVEL
SADA

08HME-MKS-L1TRA22 08HME-MKS-L1PLTP

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
X-ADV

TO JSTE VĚDĚLI?

Silnejsí nez ostatní!

H

Na závodech Gibraltar, což byla 7000 km dlouhá trať od Baltského moře až k Atlantickému
Oceánu, si v roce 2019 Renalto Zocchi dojel na své X-ADV pro vítězství v druhé kategorii.
Tento motocyklista se navíc umístil na celkovém sedmém místě, čímž porazil účelové
krosové motocykly a motocykly řady
Adventure Tourer. Přestože byl X-ADV
speciálně upraven a disponoval
větším zdvihem tlumičů a světlou
výškou, Zocchi si nechal pedály
a jel se svou verzí DCT v režimu
Gravel.
Byl to jen další důkaz toho,
že ať jedete kamkoliv,
X-ADV vydrží víc než
ostatní, aby vás na
místo dovezl.
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ZAVAZADLA

BOČNÍ KUFRY - SADA

HLINÍKOVÉ PANELY NA BOČNÍ KUFRY

08ESY-MKT-PNA

08L80-MKT-D00

Sada 2 bočních kufrů o objemu 26 l na pravé straně a 33 l
na levé. Díky Honda systému na 1 klíč můžete odemykat
a zamykat boční kufry pomocí klíče od skútru.
Zadní nosič a hliníkové panely lze zakoupit zvlášť.
Maximální nosnost (na každé straně): 6 kg

Dotáhněte vzhled vašich bočních kufrů k dokonalosti
díky hliníkovým designovým panelům (boční kufry nejsou
součástí).
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SOUPRAVA VNITŘNÍCH BRAŠEN DO
BOČNÍCH KUFRŮ
08L78-MKT-D00

Sada 2 vnitřních brašen kopíruje linii nového designu
bočních kufrů. Tyto vnitřní brašny, které jsou k dostání v černé barvě s decentním znakem Honda, obdržíte
s popruhem na rameno pro snadný přenos.

50L HORNÍ KUFR SMART

HLINÍKOVÝ PANEL NA HORNÍ KUFR

08ESY-MKT-STB50

08L83-MKT-D00

Horní kufr o objemu 50 l disponuje inteligentním systémem SMART Opener, který umožňuje otevírání víka, aniž
byste museli vytahovat klíče z kapsy. Dovnitř se vejdou až
dvě helmy. Díky zabudované zámkové vložce můžete horní kufr zamknout, i když zrovna není nasazený na nosiči.
Pro větší pohodlí je součástí výbavy opěradlo. Zadní nosič
a hliníkové panely tvoří součást výbavy.
Maximální nosnost: 6 kg

Dotáhněte svůj 50litrový horní kufr k dokonalosti díky
designovému hliníkovému panelu (horní kufr není součástí).

08L81-MKS-E00

STŘEDOVÁ BRAŠNA

25L VNITŘNÍ BRAŠNA DO HORNÍHO
KUFRU

HLINÍKOVÝ ZADNÍ NOSIČ „NH460M*

08L77-MKT-D00

Zadní nosič s úchyty pro větší pohodlí a snadnější manipulaci s motocyklem. Vhodný pro horní kufr všech velikostí.
Maximální nosnost: 10 kg

08L79-MKT-D00

Černá středová brašna o objemu 9 l je ideální místo, kam
si uložíte každodenní potřeby a dokonale vyplní prostor
mezi koleny. Na přední straně najdete otvor pro pohodlné
protažení kabelů vašeho chytrého telefonu. Včetně krytu
proti dešti.
Maximální nosnost: 2 kg

Do nové vnitřní brašny do horního kufru uložíte až 25 l
nákladu a díky popruhu se snadno přenáší. S logem
Honda.

50L VNITŘNÍ BRAŠNA DO HORNÍHO
KUFRU
Vnitřní brašna speciálně navržená do 50litrového horního
kufru. Díky tomu, že je nepromokavá a disponuje praktickými popruhy, ji lze připevnit přímo na váš X-ADV. Díky
ramennímu popruhu se snadno nosí.

08L74-MKT-D00ZC
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PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA S MONTÁŽNÍ
SADOU

SOUPRAVA DEFLEKTORŮ NA NOHY

08ESY-MKT-FL21

Sada deflektorů s logem X-ADV snižuje proudění vzduchu v oblasti pasu a stehen jezdce a tím poskytuje větší
pohodlí.

Tyto tenké vyhřívané rukojeti nabízejí 5 teplotních stupňů,
které lze zobrazit na TFT displeji. Jakmile vypnete zapalování, uloží se poslední nastavení. Integrovaný okruh
chrání baterii před vybitím.

ČELNÍ TRUBKOVÝ RÁM

SADA STUPAČEK

ROZŠÍŘENÉ CHRÁNIČE RUKOU

08P70-MKH-D00

08R72-MKT-D00

08P72-MKS-E00ZC

Souprava stříbrných trubkových rámů chrání karoserii
a umožňuje instalaci předních mlhových světel (prodávány samostatně).

Dolaďte si X-ADV podle poslední Adventure módy
a dostaňte svůj motocykl během jízdy off-road pod ještě
větší kontrolu díky sadě hliníkových stupaček.

Díky 2 přidaným předním LED reflektorům získáte lepší
viditelnost a i vy budete více vidět během provozu kolem.
Jakmile zapnete světla, která se ovládají pomocí spínače
po levé ruce, rozsvítí se na obrazovce TFT kontrolka.
Nutná instalace na čelní trubkový rám (lze zakoupit
samostatně).

08R71-MKT-D00

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ
08T71-MKT-D00

KOMFORT
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Rozšíření klasických chráničů rukou vás lépe ochrání a přidá na komfortu díky menšímu proudění vzduchu kolem
rukou.

PARKOVACÍ PÁKA
08F70-MKT-D00

KRYT NA PARKOVACÍ
PÁKU

Díky hliníkové parkovací páce v eloxovaném černém provedení bude váš X-ADV opravdu vidět.

08F72-MKT-D00

HLINÍKOVÝ DRŽÁK ŘÍDÍTEK

SADA BOČNÍCH KRYTŮ

PODLAHOVÉ PANELY

08F71-MKT-D00

08F75-MKT-D00

08F70-MKH-D00

Kryty z nerezové oceli ochrání karoserii před poškozením
a posílí prémiový vzhled X-ADV na maximum.

Díky podlahovým panelům, které jsou vyrobeny z nerezu,
jsou vybaveny protiskluzovými chrániči a logem X-ADV,
bude váš motocykl vypadat opravdu luxusně.

Hliníkový držák na řídítka s logem X-ADV dodá vašemu
motocyklu luxusní vzhled.

Tento kryt, který dokonale ladí
k hliníkové páce,dodá vašemu kokpitu šmrnc.
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
TRAVEL

STYLE

ADVENTURE

08HME-MKT-TRA22

08HME-MKT-STY

08HME-MKT-ADTZB

ČERNÁ
OBSAH
50litrový horní kufr s elektronickým otevíráním &
vnitřní brašnou
Hliníkový panel na horní kufr
Opěrka pro horní kufr
Souprava bočních kufrů na systém jednoho klíče
Hliníkové panely na boční kufry
Zadní nosič
Držák bočních kufrů
Středová brašna
Vnitřní brašny do bočních kufrů
Vyhřívané rukojeti
Držák řídítek
Parkovací páka
Kryt na parkovací páku
Postranní kryty
Podlahové panely
Rozšířené chrániče rukou černé *NHB01*
Čelní trubkový rám
Přední mlhová LED světla s připojením
Souprava deflektorů na nohy
Sada stupaček

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
NC750X

Opravdu potrebujete mít páku vlevo,
abyste si jízdu uzili?

H

Převodovka Honda se dvěma spojkami absolvovala svůj debut u motocyklů v roce 2010
u typu Honda VFR 1200. Nyní vstupuje do třetí generace a zmenšila své rozměry tak,
aby vyhovovala střední kategorii motocyklů. Převodovka se dvěma spojkami se zcela liší od převodovek
s řemenem, které se používají u
většiny skútrů: konstrukčně se
jedná o převodovku s elektronicky řízením řazení rychlostí.
Zachovejte si potěšení z manuálního řazení; užívejte si
pohodlí automatického!
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50LITROVÝ PŘÍRUČNÍ HORNÍ KUFR

HLINÍKOVÝ PANEL NA HORNÍ KUFR

ZADNÍ NOSIČ *NHC08M*

08L73-MKT-D00

08L83-MKT-D00

08L70-MKW-D00ZB

Horní kufr o objemu 50 l pojme až dvě helmy. Díky zabudované zámkové vložce můžete horní kufr zamknout,
i když zrovna není nasazený na nosiči. Musí se nasadit
spolu se zadním nosičem a gumovým polstrováním (prodává se samostatně).
Maximální nosnost: 6 kg

Dotáhněte svůj 50litrový horní kufr k dokonalé eleganci
díky designovému hliníkovému panelu (horní kufr lze
zakoupit zvlášť).

Zadní nosič, který je potřeba pro namontování veškerých
zavazadel Honda Genuine, byl speciálně navržen pro
NC750X. Pro větší komfort při jízdě a snadnější manipulaci během řízení motocyklu jsme začlenili 2 madla.
Maximální nosnost: 10 kg

GUMOVÉ POLSTROVÁNÍ NA HORNÍ
KUFR 50L

VNITŘNÍ BRAŠNA DO 50LITROVÉHO
HORNÍHO KUFRU

35L HORNÍ KUFR S KLÍČOVÝM
SYSTÉMEM

08L85-MKT-D00

08L81-MKS-E00

08ESY-MKT-TB35OK

Toto opěradlo, které skvěle ladí k 50litrovému hornímu
kufru, je navrženo tak, aby zajistilo co největší pohodlí
během jízdy. Jednoduchá montáž bez nutnosti vrtání.

Vnitřní brašnu, která je voděodolná a vyrobená z pevné
látky, dostanete spolu s držadlem a dvěma popruhy přes
rameno.
Velkou brašnu s reflexními prvky a s logem Honda můžete
v případě potřeby připoutat přímo na váš motocykl.
Informace o 25litrové vnitřní brašně najdete na straně 31.

35litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu. Honda systém na jeden klíč umožňuje odemykat a zamykat horní
kufr klíčem do zapalování.
Maximální nosnost: 6 kg
Zadní nosič se prodává samostatně.

ZAVAZADLA
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SADA BOČNÍCH KUFRŮ S DRŽÁKEM

HLINÍKOVÉ PANELY NA BOČNÍ KUFRY

08ESY-MKW-PNA

08L80-MKT-D00

Sada dvou bočních kufrů designově ladí ke karoserii
NC750X. Díky Honda systému na 1 klíč můžete odemykat
a zamykat boční kufry pomocí klíče od motocyklu. Pomocí
držáku, který k této sadě dostanete, namontujete boční
kufry na zadní nosič (lze zakoupit samostatně).

Pořiďte si sadu designových alu panelů a dodejte tak
svým bočním kufrům luxusní nádech. (Boční kufry se prodávají samostatně.)

SOUPRAVA VNITŘNÍCH BRAŠEN DO
BOČNÍCH KUFRŮ
08L78-MKT-D00

Sada 2 vnitřních brašen kopíruje linii nového designu
bočních kufrů. Tyto vnitřní brašny, které jsou k dostání v černé barvě s decentním znakem Honda, obdržíte
s popruhem na rameno pro snadný přenos.

ZAVAZADLA

VNITŘNÍ BRAŠNA DO
HORNÍHO KUFRU
08L75-MJP-G51

Černá nylonová taška s vyšívaným
stříbrným logem Honda v horní části
a červenými zipy. Roztažitelnost od
15 do 25 l. Dodává se s nastavitelným ramenním popruhem
a uchem.
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OPĚRADLO HORNÍHO KUFRU
08F00-MJP-G50

Toto opěradlo, které skvěle ladí k 35litrovému hornímu
kufru, je navrženo tak, aby zajistilo co největší pohodlí
během jízdy. Jednoduchá montáž bez nutnosti vrtání.
(Horní kufr prodáván samostatně.)

VYSOKÉ PLEXI

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

SADA DEFLEKTORŮ (DCT)

08R70-MKW-D00

08T70-MKW-D00

08R70-MKW-D10

Vysoké plexi je o 77 mm vyšší než běžné plexi a snižuje tlak proudícího vzduchu, který řidič cítí kolem hlavy
a paží. Je vyrobené z pevného, čirého polykarbonátu
a lze nainstalovat přímo místo klasického čelního plexi.

Ultra tenké vyhřívané rukojeti disponují inteligentní alokací tepla a díky ovládání 5 úrovní poskytují maximální
komfort. Integrovaný okruh chránící baterii před vybitím.
Jakmile vypnete zapalování, naposledy zvolená úroveň
vyhřívání zůstane uložená v paměti.

Tato sada deflektorů snižuje tlak proudícího větru, omezuje zásahy vodou a řidič se tak cítí pohodlněji.
K dostání také pro MT verzi (08R71-MKW-D00).

PŘEDNÍ MLHOVÁ LED SVĚTLA S
MONTÁŽNÍ SADOU

NABÍJEČKA USB

08ESY-MKW-FL21

S touto USB nabíječkou typu C o výkonu 15 W, která je
pohodlně umístěna v zavazadlovém prostoru, pohodlně
nabijete svá zařízení.

KOMFORT

ČELNÍ TRUBKOVÝ RÁM
08P71-MKW-D00

Čelní trubkové rámy chrání vnější díly před poškozením
v případě kontaktu a navíc vašemu NC750X dodají drsný
vzhled ve stylu Adventure. Potřebujete je na uchycení čelních mlhových světel (prodávají se samostatně).

Díky 2 přidaným předním reflektorům získáte lepší viditelnost a i vy budete více vidět během provozu kolem.
Nutná instalace na čelní trubkový rám (lze zakoupit
samostatně).

08E73-MKW-D00
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HLAVNÍ STOJAN

U-ZÁMEK 123/217

08M70-MKW-D00

08M53-MEE-800

Usnadňuje čištění, údržbu zadního kola a poskytuje bezpečnější parkování.

U-zámek s dutým klíčem odolný proti násilnému otevření.

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
BALÍČKY
OBSAH
50litrový horní kufr
s klíčovým systémem
Hliníkový panel na horní kufr
Opěrka pro horní kufr
Souprava bočních kufrů na
systém jednoho klíče
Hliníkové panely na boční
kufry
Držák bočních kufrů
Zadní nosič
Vysoké plexi

TRAVEL

URBAN

08HME-MKW-TR21

08HME-MKW-URB

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Vyhřívané rukojeti
Přední mlhová LED světla
Čelní trubkový rám
Nabíječka USB
Sada deflektorů (DCT)
Sada deflektorů (MT)
Hlavní stojan

•

•

ADVENTURE
DCT

MT

08HME-MKW-ADTDCT

08HME-MKW-ADTMT

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
CB500X

TO JSTE VĚDĚLI?

Odkaz: od motokrosu po závodní dráhy MotoGP

H

Systém zadního tlumiče mono shock
patentovaný společností Honda, který
byl poprvé představen nadšencům
motokrosu v roce 1981, se používá
u mnoha výrobních modelů jako
například CB500X, ale také u
RC213V závodícího v MotoGP.
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ZADNÍ NOSIČ
08L71-MGZ-D80ZA

Pevný zadní nosič s integrovanými kolejnicemi pro boční
kufry.
Není kompatibilní s držákem bočních kufrů.
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35LITROVÝ HORNÍ KUFR

SADA PLASTOVÝCH BOČNÍCH KUFRŮ

KOMPLETNÍ SADA ZAVAZADEL

08ESY-MJX-TBWK

08L70-MGZ-D80

08ESY-MKP-FL21

35litrový horní kufr navržený tak, aby ho bylo možné ovládat klíčem k motocyklu CB500X. Souprava obsahuje zadní nosič a základnu nutnou k připevnění horního kufr na
motocykl. Součástí je také systém ovládání na jeden klíč.

Sada dvou aerodynamicky tvarovaných bočních kufrů je
speciálně plně integrovaná s designem modelu CB500X.
Držák a klíčový systém lze zakoupit samostatně.

Vybavte si CB500X na dlouhé cesty touhle sadou, která
zahrnuje 35litrový horní kufr, boční kufry s designovými
panely, zámkovou vložku a montážní systém.

VNITŘNÍ BRAŠNA DO HORNÍHO
KUFRU (35 L)

BRAŠNA NA NÁDRŽ

BRAŠNA NA ZADNÍ SEDADLO
S PŘÍSLUŠENSTVÍM

08L09-MGS-D30

Malá brašna speciálně navržená tak, aby pasovala na
nádrž modelu CB500X. Brašna má dvě magnetické
chlopně a dva odepínatelné popruhy. Souprava obsahuje
2 sady misek na šrouby, pojistnou a plochou podložku
a 2 přilnavé ochranné fólie pro ochranu nádrže před
poškrábáním. Objem: 3 litry

ZAVAZADLA

Černá nylonová brašna se stříbrným logem Honda Wing
na přední kapse. Roztažitelnost od 15 do 25 l. Do přední
kapsy se vejde složka o velikosti A4. Dodává se s nastavitelným ramenním popruhem a uchem.

08ESY-MKP-TKB19B

08ESY-MKP-SEAT

Jednoduchá a funkční brašna na zadní sedadlo speciálně
přizpůsobená zúženému tvaru zadního sedadla. Snadné
připevnění a stabilní uchycení díky příslušenství, které je
součástí balení. Objem 15 litrů, který lze rozšířit na 22 litrů. Včetně krytu proti dešti.
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PŘEDNÍ MLHOVÁ LED SVĚTLA

SADA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ

12V ZÁSUVKA

08ESY-MKP-FOG19

08ESYMKPGHX22

08U70-MKP-D80

Sada dvou přídavných předních LED světel se všemi komponenty potřebnými k namontování na čelní trubkový
rám (součástí sady). Zlepšují výhled řidiče a zvyšují jeho
viditelnost v okolní dopravě.

Tenké vyhřívané rukojeti s integrovanou řídící jednotkou
distribuují teplo 360° kolem rukojetí. Nabízí 3 různé úrovně vyhřívání s integrovaným okruhem na ochranu baterie
před vybitím. Součástí sady je speciální lepidlo odolné
vůči teplotám.

12V zásuvka umožňuje napájení nebo nabíjení elektrického zařízení přímo z motocyklu.

KRYTY RUKOJETÍ

KOUŘOVÉ PLEXI

SOUPRAVA DEFLEKTORŮ

08P70-MKP-DQ0

08R70-MKP-J80

08R71-MKP-J80

Sada chráničů kloubů odvádí vítr a déšť z rukou řidiče
a zvyšuje jeho pohodlí. Navíc dodává vašemu motocyklu
CB500X dokonalý vzhled modelu Adventure.

Kouřové plexi které zvyšuje pohodlí a dodává motocyklu
sportovní vzhled. Velikostí a tvarem odpovídá standardnímu čirému plexi.

Souprava pravého a levého černého deflektoru chránící
nohy před větrem.

KOMFORT
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OCHRANA

ČELNÍ TRUBKOVÝ RÁM

TANKPAD

08P72-MKP-J80ZA

08P70-MGH-J20

Zlepšuje ochranu a poskytuje úchyt pro mlhová světla (prodávají se samostatně).

Pomáhá chránit nádrž proti poškrábání.
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SOUPRAVA HLAVNÍHO STOJANU
08M70-MKP-J80

Usnadňuje čištění a údržbu zadních kol a umožňuje bezpečnější parkování na nerovných plochách.

VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL
XL
08P34-BC2-801

Chrání lak motocyklu před UV paprsky. Vodě odolná
prodyšná tkanina, díky které motocykl uschne i zakrytý.
Lanko na utažení, aby se zabránilo třepetání plachty. Dva
otvory v přední spodní části plachty pro snadné protažení
U-zámku. Nehodí se na motocykly s připevněným horním
kufrem, nebo bočními kufry.

ÚDRŽBA
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOMFORT
OBSAH
Ochrany rukojetí
Deflektory
Vyhřívané rukojeti
12V zásuvka na příslušenství
Hlavní stojan

08HME-MKP-CX22

•
•
•
•
•
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
CRF 300 L / RALLY

Máte styl a neco víc

H

Když se podíváte na obrázky řidičů Honda,
jak si jedou na Dakar Rally pro vítězství,
snadno si všimnete podobných linií jejich závodní CRF450 a vaší CRF 300.
A není to jen záležitost vzhledu, ale
jde o důkaz, že model vyvinutý
během těch nejdrsnějších závodů může všem přinést spoustu
výhod.
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35LITROVÝ HORNÍ KUFR S NOSIČEM

35LITROVÁ VNITŘNÍ BRAŠNA DO
HORNÍHO KUFRU

08ESY-K1T-TB38

35litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu. Honda systém na jeden klíč umožňuje odemykat a zamykat horní
kufr klíčem do zapalování. Součástí výbavy je horní kufr,
klíčový systém a opěradlo.

08L75-MJP-G51

Černá nylonová taška s vyšívaným stříbrným logem
Honda v horní části a červenými zipy. Roztažitelnost od 15
do 25 l. Dodává se s nastavitelným ramenním popruhem
a uchem.

SPODNÍ OCHRANNÝ KRYT MOTORU
08P70-K1T-E50

Spodní ochranný kryt motoru, vyrobený z 4 mm silného hliníku, zvyšuje
ochranu motoru a spodní části motocyklu. Je odolný vůči korozi a snadno
se čistí.
(Pouze pro model CRF300L)
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Určité podrobnosti v této brožuře se nevztahují k žádnému konkrétnímu výrobku z obchodní nabídky. Výrobci si vyhrazují právo změnit specifikace, včetně
barev, s nebo bez předchozího oznámení, a to tehdy a takovým způsobem, jak uznají za vhodné. To se může týkat drobných i zásadních změn. Nicméně věnujeme
maximální úsilí tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré detaily, které se týkají specifikace jakéhokoli výrobku, konzultujte
se svým dealerem. Tato publikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolností – nabídku společnosti jakémukoli jednotlivci. Veškerý prodej se realizuje
prostřednictvím distributora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami standardních podmínek prodeje a záruky, poskytnutých distributorem nebo dealerem,
jejichž kopii lze obdržet na vyžádání. Přestože se vyvíjí maximální snaha o zachování přesnosti specifikací, brožury se připravují a tisknou několik měsíců před
distribucí a následkem toho nemohou vždy okamžitě reflektovat ani změny ve specifikacích nebo v některých ojedinělých případech nepřítomnost určitého
prvku výbavy. Zákazníkům vždy doporučujeme projednat s prodejcem podrobnosti ohledně specifikací, především když je výběr závislý na některé z nabízených
funkčních vlastnosti. Ohledně informací a specifikací se prosím obraťte na místního prodejce. Vezměte prosím na vědomí, že údaje o spotřebě paliva představují
výsledky získané společností Honda za standardních zkušebních podmínek předepsaných WMTC. Zkoušky se provádí na zvlněné silnici za použití standardní
verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli doplňkového příslušenství. Aktuální spotřeba paliva se může lišit v závislosti na způsobu jízdy, údržbě motocyklu,
počasí, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, namontovaném příslušenství, nákladu, hmotnosti jezdce a spolujezdce a dalších faktorech. Souhlasíte s tím, že
pokud budete pokračovat a realizovat nákup nebo uskutečníte jakoukoli transakci, ať už za úplatu nebo ne, učinili jste tak zcela na základě svých vlastních
vědomostí a úsudku, a ne na jiném základě.
JEZDĚTE OPATRNĚ. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku. Seznamte se se svým strojem a jeho schopnostmi. Soustředění pomáhá předvídat. Sledujte chování
ostatních účastníků provozu. Brzděte s dostatečným předstihem. Vždy noste helmu a kvalitní výstroj, jezděte, když jste fit, a NIKDY ne po požití alkoholu. Slušné
chování na silnici a slušnost jsou známky zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku, že všechna hledí v přilbách musí splňovat normu
BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % světla, se nesmí legálně používat v silničním provozu.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz
Neházejte tuto brožuru do koše.
Předejte ji svému známému
nebo ji recyklujte.

Společnost Honda Motor Europe
získává papír odpovědným
způsobem od výrobců v EU.

