STREET & TOURING
KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ 2022

UPRAVTE SI SVŮJ
MOTOCYKL HONDA
PŘESNĚ PODLE VAŠICH
PŘEDSTAV

Jak si lépe upravíte motocykl Honda podle sebe než
s originálním příslušenstvím Honda? Mysleli jsme na
všechno: větší kapacita, lepší komfort, zvýšená ochrana,
větší výkon nebo jednoduše ještě lépe vypadající motorka.
Naše příslušenství vyrobené se stejným důrazem na detail jako
vaše Honda a navíc s dvouletou zárukou se bude k vašemu
motocyklu perfektně hodit a zvýší jeho hodnotu. Zeptejte se
vašeho místního prodejce Honda. Poradí vám, jak motocykl
Honda upravit tak, aby skutečně splňoval vaše představy.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
CB1000R

TO JSTE VĚDĚLI?

Motocykl, který vsechno zmenil

H

Po získání 5 titulů v řadě za sebou ve světové Grand Prix silničních motocyklů se Honda
rozhodla, že se jich dále nebude zúčastňovat, a obrátila svou pozornost na svůj primární cíl: přenést technologie získané v soutěžích do vývoje výkonných strojů pro
spotřebitele. Po prvním pokusu se 450 cm3 uvedla Honda v lednu 1969 motocykl
CB750 Four. Počáteční odhad výroby 1500 kusů ročně se brzy stal měsíční kvótou,
později pak výroba narostla na 3 000 kusů měsíčně. Posouváním hranic výkonu,
spolehlivosti a snadného ovládání motocyklů se ve společnosti Honda zrodila
nová třída motocyklů Superbike. CB1000R
je moderním vyjádřením stejného ducha,
jímž se řídí inženýři společnosti Honda
už celá desetiletí.
Motocykl Dream CB750
FOUR, který se dostal na
trh v červenci 1969
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RYCHLOŘAZENÍ*
08U70-MKJ-D00

Rychlořazení umožňuje jezdci prostřednictvím měření intenzity vstupu řazení měnit převodový stupeň
bez nutnosti ovládání páky spojky nebo ubrání
plynu.
Systém pomáhá při řazení nahoru a dolů, a tak
maximalizuje požitek z jízdy.
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CLONA PŘÍSTROJŮ*

SADA KONCOVKY RUKOJETÍ

08R71-MKJ-E50

08F71-MKJ-E50

Clona přístrojů opatřená kvalitním hliníkovým panelem
pro zvýšení ikonického vzhledu motocyklu CB1000R.

Dopřejte svému CB1000R sportovnější vzhled s touto
sadou koncovek rukojetí a ochraňte svojí rukojeť v případě pádu.

SOUPRAVA PANELU PŘEDNÍHO
BLATNÍKU*
08F79-MKJ-D00

Kvalitní hliníkový panel, který se přidává k přednímu blatníku motocyklu CB1000R.

VÝKON A DESIGN

KRYT SEDLA SPOLUJEZDCE*

MŘÍŽKA CHLADIČE

SADA PROUŽKŮ NA KOLA

08F70-MKJ-E50ZA nebo ZB / 08F80-MKJ-D00ZA

08F75-MKJ-E50

08F74-MKJ-D00ZA

Kryt sedla barevně sladěný s barvou motocyklu, opatřený
kvalitním hliníkovým panelem.
Montuje se namísto sedla spolujezdce.
K dispozici jsou 3 barvy:
• Mat Ballistic Black (E50ZA)
• Mat Beta Silver Metallic (E50ZB)
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)

Radiátorová mřížka vyrobená z nerezové oceli zvyšuje drsný image CB1000R. Její síťovaný vzor perfektně
kombinuje schopnost chlazení s ochranou chladiče proti
odskakujícím kamínkům.

Dolaďte svůj motocykl pomocí této snadno aplikovatelné
sady proužků na kola. Sada obsahuje tři proužky, které se
snadno aplikují a dokonale sedí na obou kolech.

* Příslušenství již namontované na CB1000R Black Edition.
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VYHŘÍVANÉ RUKOJETI*

SEDADLO PRO ŘIDIČE (ALCANTARA)

08T70-MKJ-E50

08F76-MKJ-E50

Tato sada vyhřívaných rukojetí, tenká a plně integrovaná
s dalším řízením, je ovládána přes 5-polohový přepínač
na levé straně.

Toto sedadlo pro řidiče je vyrobeno z luxusního materiálu
Alcantara a přináší maximální úroveň pohodlí a stability
sezení.

KOMFORT

SEDADLO PRO SPOLUJEZDCE
(ALCANTARA)
Pro dokonalé sladění se sedadlem pro řidiče Alcantara
vyberte toto příslušenství, které vašemu spolujezdci přinese stejnou úroveň pohodlí a stability.

ZAVAZADLA

TAŠKA NA ZADNÍ SEDADLO

TANKBAG

08ESY-MKJ-STB18

08ESY-MKJ-TKB18

Jednoduchý a funkční batoh na zadní sedadlo, který je
speciálně přizpůsoben lichoběžníkovému tvaru zadního
sedadla.
Snadné a stabilní upevnění pomocí soupravy příslušenství, která je součástí balíčku:
• Objem 15 litrů, rozšířitelný na 22 litrů
• Včetně krytu proti dešti
• Rozměry jsou uvedeny v mm (š x d x v): 355 x 365 x 243

Jednoduchý a funkční tankbag uzpůsobený na nádrž
CB1000R. Průhledná kapsa na horní straně tankbagu pro
snadné odložení chytrého telefonu. Dodávaná souprava
pro stabilní upevnění tankbagu tak, aby nebránil v řízení
motocyklu:
• Objem 3 litry
• Včetně krytu proti dešti
• Rozměry jsou uvedeny v mm (š x d x v): 178 x 285 x 130

* Příslušenství již namontované na CB1000R Black Edition.

08F77-MKJ-E50

ZÁKLADNA ZAVAZADEL S
PŘÍSLUŠENSTVÍM
08ESY-MKJ-LB21

Balíček umožní výměnu sedadla spolujezdce za základnu
zavazadel, kde lze pomocí upínacího kabelu připevnit
zavazadla.
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OCHRANA

KRYT SPOJKY

TANKPAD VE STYLU NSC

08Z71-MKJ-E50

08P71-MKN-D50

Dodejte své CB1000R trochu ochrany navíc a zvláštní
nádech třídy s tímto nádherným krytem spojky.

Nový design vyvinutý speciálně pro model Neo Sport
Cafe. Pomáhá chránit lak palivové nádrže před poškrábáním a odřením.
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PLACHTA NA MOTOCYKL PRO
VNITŘNÍ PROSTORY
08P70-MKJ-D00

Černá a šedá plachta na motocykl pro vnitřní prostory
speciálně navržená pro model CB1000R. Plachta motocyklu je vyrobena z odolného polyesterového materiálu,
který brání poškrábání a usazování prachu při skladování
vašeho motocyklu.

BALÍČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
DESIGN
SPORT 1
BLACK EDITION
STANDARDNÍ EDICE
OBSAH

08HME-MKJ-DESF

Rychlořazení

Standardní

Clona měřicích přístrojů

Standardní

Kryt zadního sedadla

Standardní

Vyhřívané rukojeti

Standardní

Panely předního blatníku
Koncovky rukojetí
Mřížka chladiče

•
•
•

Čísla dílů viz níže

•
•

•
•
•

PLUS

08HME-MKJ-SP

08HME-MKJ-JP

08HME-MKJ-PP

•

•
•
•
•
•

Tankpad ve stylu CB

Sedadlo pro spolujezdce
(Alcantara)

JOURNEY
VŠECHNY EDICE

•

Kryt spojky

Sedadlo pro řidiče (Alcantara)

SPORT 2

•
•

•
•
•
•

Tankbag s příslušenstvím
Taška na zadní sedadlo s
příslušenstvím

•

Základna zavazadel

•

Upínací kabel

•

BARVY
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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19YM Action Photos

PŘÍSLUŠENSTVÍ
CB650R
AKTUALIZOVÁNO

TO JSTE VĚDĚLI?

Odkud pocházejí tyto krásné krivky?

H

Jedním z nejvýraznějších atributů motocyklu CB650R je jeho výfukový systém svádějící
čtyři vývody do jednoho. Tento krásný design je holdem jiné ikonické Hondě: CB400F
známé také jako CB 400 Four. CB 400 Four byla vyráběna mezi roky 1975 a 1977 a
vzbudila značný rozruch díky svému vzhledu typu "Cafe Racer". U jejího čtyřválcového řadového motoru s výkonem pouze
37 bhp (28 kW) při 8500 ot./min. a točivým momentem 24 lb⋅ft (33 N⋅m) při
7500 ot./min., se nepředpokládalo,
že by okamžitě vyrazil na závodní
dráhy. Přesto koncem sedmdesátých let byly některé verze
povýšené na 492 cm3 schopné dosáhnou 13 500 ot./min.
a podat odhadovaný výkon
60 bhp (45 kW).

13

SOUPRAVA KRYTU PŘÍSTROJŮ
08R70-MKN-D50

Clona přístrojů je opatřená kvalitním hliníkovým panelem, který ještě vylepšuje kultovní
vzhled motocyklu CB650R. Držáky se prodávají samostatně (viz 08R74-MKN-D50).

SPODNÍ KRYT VÝFUKŮ
08F71-MKN-D50ZA

Spodní kryt výfuku zlepšující vzhled
motorky. Součástí jsou všechny
části na připevnění k rámu. K
dispozici v černé metalíze Mat
Gun Powder Black Metallic.
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19YM Action Photos

PANELY PŘEDNÍHO BLATNÍKU

KRYT SACÍHO POTRUBÍ

BOČNÍ KRYTY

08F73-MKN-D50

08F74-MKN-D50

08F75-MKN-D50

Pár vysoce kvalitních hliníkových panelů navržených tak,
aby pasovaly na přední blatník a dodaly vašemu motocyklu dokonalý vzhled Neo Sport Cafe.

Dvojice vysoce kvalitních hliníkových krytů s vyrytým logem
CB650R.

Vysoce kvalitní hliníkový levý a pravý panel, který zakryje
boční část motorky.

VÝKON A DESIGN

KRYT ZADNÍHO SEDADLA

PROUŽKY NA KOLA

SOUPRAVA RYCHLOŘAZENÍ

08F72-MKN-D50ZB

08F84-MFJ-810A, 20A, 30A, 40A nebo 50A

08U72-MKN-D50

Tento kryt sedadla disponuje polstrováním pro zvýšené
pohodlí. Toto příslušenství v černé metalíze Mat Gun
Powder Black se hodí ke všem barevným variantám
motocyklu CB650R pro rok 2021. Pokud doplníte toto příslušenství hliníkovou deskou, získáte zcela nový a moderní retro vzhled (prodává se samostatně).

Třídílná sada zaoblených proužků, které se snadno aplikují a perfektně sedí na dvě 17palcová kola. Samolepky
Honda Racing jsou součástí balení.
K dispozici ve 5 barvách:
• Bílá perleťová Pearl Sunbeam White (10A)
• Červená Italian Red (20A)
• Modrá Candy Tahitian Blue (30A)
• Zelená metalíza Dragon Green Metallic (40A)
• Stříbrná metalíza Digital Silver Metallic (50A)

Rychlořazení umožňuje jezdci prostřednictvím měření
intenzity vstupu řazení měnit převodový stupeň bez nutnosti ovládání páky spojky nebo ubrání plynu. Systém
pomáhá při řazení nahoru a maximalizuje požitek z jízdy.

DESKA KRYTU SEDADLA
08F76-MKN-D50

Hliníková vložka zdůrazňující design krytu zadního sedadla.
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VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

PŘEDNÍ PLEXI (KOUŘOVÝ)

SOUPRAVA DRŽÁKŮ PLEXI

08ESY-MKN-HG19

08R71-MKN-D50

08R74-MKN-D50

Mimořádně tenké vyhřívané rukojeti s 360° vyhříváním
celého povrchu. Vyznačují se zabudovaným ovládáním
pro maximální pohodlí řidiče a zakomponováním do
designu motocyklu. Má 3 nastavení vyhřívání, integrovaný obvod na ochranu baterie proti vybití a inteligentní
rozvod tepla se zaměřením na části rukou, které jsou nejcitlivější na chlad.
Včetně příslušenství a speciálního vysokoteplotního lepidla Honda.

Tento malý a stylový deflektor proti větru namontovaný
do panelu přístrojů chrání přední části před poryvy větru ve vyšší rychlosti. Držáky se prodávají samostatně
(08R74-MKN-D50).

Levý a pravý držák potřebné k namontování předního plexi nebo clony přístrojů (prodávají se samostatně).

KOMFORT

ZAVAZADLA

TANKBAG

TAŠKA NA ZADNÍ SEDADLO

08ESY-MKJ-TKB18

08ESY-MKJ-STB18

Jednoduchý a funkční tankbag uzpůsobený na nádrž motocyklu. Díky dodávanému specifickému příslušenství stabilní upevnění takbagu nenarušuje řízení motocyklu. Do průhledné
kapsy v horní části tankbagu lze uložit chytrý telefon.
Objem tankbagu: 3 l
Včetně plachty proti dešti.
Rozměry (Š x D x V): 178 x 285 x 130

Jednoduchá a funkční brašna na zadní sedadlo speciálně přizpůsobená zúženému tvaru
zadního sedadla. Snadné připevnění a stabilní uchycení díky konkrétnímu příslušenství,
které je zahrnuto.
Objem tašky: 15 l s roztažitelností až na 22 l
Včetně plachty proti dešti.
Rozměry v mm (Š x D x V): 355 x 365 x 243
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TANKPAD (LOGO CB)
08P71-MKN-D50

Tankpad s logem CB. Tankpad pomáhá chránit lak palivové nádrže
před poškrábáním.

OCHRANA

19YM Action Photos
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19YM Action Photos

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBSAH
Clona měřicích přístrojů s držáky
Panely předního blatníku
Ochranné kryty
Panely bočního krytu
Spodní kryt výfuků
Kryt zadního sedadla s hliníkovou deskou (*)
Rychlořazení

NEO SPORT CAFÉ

SPORT

KOMFORT

TRAVEL

08HME-MKN-NSC19

08HME-MKN-SP19

08HME-MKY-COM21

08ESY-MKJ-BAG18

•
•
•
•
•
•
•

Přední plexi s držáky
Vyhřívané rukojeti
Tankpad ve stylu CB
Tankbag s příslušenstvím
Taška na zadní sedadlo s příslušenstvím

•

•
•
•
•
•
•

(*) Kryt zadního sedadla je kompatibilní se všemi variantami barev 21YM:
• Mat Gunpowder Black Metallic
• Pearl Smoky Gray
• Candy Chromosphere Red
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
CB500F
AKTUALIZOVÁNO

TO JSTE VĚDĚLI?

Musí být spolehlivost nudná?

H

Není těžké narazit na motocykl CB500, který se pyšní více než 300 000 najetými kilometry. Dlouholetý favorit kurýrů a autoškol je však mnohem víc než jen tažný kůň. Pohár
CB500, který začínal ve Francii v roce 1996, se rychle rozšířil po celé Evropě a pomohl mladým talentům, jako jsou Sebastien Charpentier nebo James Toseland, aby
si udělali jméno bez velkých nákladů.
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SADA HORNÍHO KUFRU O OBJEMU
35 L
08ESY-MKP-TB19

Sada obsahující 35 l horní kufr a všechny součásti
potřebné k jeho namontování na motocykl (zadní
nosič a základna).
Díky klíčovému systému lze použít klíč k
zapalování motocyklu. Včetně vnitřní tašky
(08L09-MGS-D30).
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TANKBAG

TAŠKA NA ZADNÍ SEDADLO

08ESY-MKP-TKB19

08ESY-MKP-RRSEAT

Jednoduchý a funkční tankbag uzpůsobený na nádrž
motocyklu. Díky dodávanému specifickému příslušenství
nenarušuje stabilní upevnění tankbagu řízení motocyklu.
Do průhledné kapsy v horní části tankbagu lze uložit chytrý telefon. Objem tankbagu jsou 3 l, součástí je kryt proti
dešti.
Rozměry v mm (Š x D x V): 178 x 285 x 130

Funkční taška na zadní sedadlo s dešťovými potahy
poskytující kapacitu 15 l, kterou lze rozšířit na 22 l.
Snadno se připevňuje a je dokonale stabilní díky specifickému příslušenství, které je zahrnuto.

ZAVAZADLA

VNITŘNÍ BRAŠNA DO HORNÍHO
KUFRU (35 L)
08L09-MGS-D30

Černá nylonová brašna se stříbrným logem Honda Wing
na přední kapse. Rozšíření od 15 do 25 l. Do přední kapsy se vejde složka o velikost A4. Součástí je nastavitelný
ramenní popruh a ucho.

KOMFORT

PLEXI – SADA (KOUŘOVÉ)

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

12V ZÁSUVKA

08R70-MKP-D40

08ESY-MKP-GHF22

08U70-MJW-J00

Kouřové plexi zlepšuje celkové pohodlí motocyklu tím,
že chrání jezdce před povětrnostními živly. Navíc skvěle
doplňuje vzhled motocyklu.

Mimořádně tenké vyhřívané rukojeti s 360° vyhříváním
celého povrchu. Vyznačují se zabudovaným ovládáním
pro maximální pohodlí řidiče a zakomponováním do
designu motocyklu. Má 3 nastavení vyhřívání, integrovaný obvod na ochranu baterie proti vybití a inteligentní rozvod tepla se zaměřením na části rukou, které jsou
nejcitlivější na chlad. Součástí sady je speciální lepidlo
odolné vůči teplotám.

Nabíjejte elektrická zařízení pomocí této praktické 12V
zásuvky (výstup 2A).
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KRYT SEDADLA

SADA PROUŽKŮ NA KOLA

TANKPAD

08F76-MJW-J00ZF

08F72-MKP-J40ZD, ZE, ZG, ZH nebo ZJ

08P61-KYJ-800

Speciálně tvarovaný, barevně sladěný kryt sedadla, který
nahrazuje standardní sedadlo spolujezdce pro sportovnější vzhled.

Dopřejte svému modelu CB500F sportovnější vzhled
pomocí této sady snadno použitelných proužků. Na jedno
kolo je třeba jedna sada.
K dispozici ve 5 barvách:
• Žlutá Lemon Ice Yellow (ZD)
• Šedá Indi Grey Metallic (ZE)
• Bílá Pearl Metalloid White (ZG)
• Stříbrná Mat Crypton Silver (ZH)
• Stříbrná Seal Silver Metallic (ZJ)

Tankpad se vzhledem karbonových vláken pomáhá chránit lak palivové nádrže před poškrábáním a odřením.

DESIGN

ÚDRŽBA

HLAVNÍ STOJAN
08M70-MKP-J40

Pro bezpečnější parkování na různých plochách. Usnadňuje
čištění a údržbu zadního kola motocyklu.
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOMFORT
OBSAH
Kouřové plexi
Vyhřívané rukojeti s příslušenstvím
12V zásuvka

08HME-MKP-CF22

•
•
•
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
REBEL 1100
AKTUALIZOVÁNO

TO JSTE VĚDĚLI?

Opravdu potrebujete páku spojky?

H

Převodovka Honda se dvěma spojkami absolvovala svůj debut u motocyklů v roce 2010
u typu Honda VFR 1200. Od té doby se neustále vylepšuje. Díky DCT se řidič může
soustředit na zrychlování, zatáčení a brzdění místo na řazení. To mu dodává sebejistotu a kontrolu nad motocyklem.
DCT se zcela liší od automatické převodovky používané
většinou u skútrů: jedná
se o konstrukčně konvenční šestistupňovou
elektronicky řízenou
převodovku.
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KRYT REFLEKTORU

KRÁTKÝ PŘEDNÍ BLATNÍK

OCHRANNÝ KRYT

08ESY-MLA-HL

08P70-MLA-D00

08ESY-MLA-SC

Osvojte si styl motorového křižníku s tímhle krytem reflektoru. Rovněž vám zpříjemní jízdu snížením tlaku větru na
horní část kapoty.
Držák je v ceně.

Krátký přední blatník je opatřen pruhem loga Rebel a
vašemu motocyklu dodá sportovní nádech. Dokonale ladí
s krytem reflektoru.

S klasickým stylem nabízí ochranný kryt maximální ochranu pro jezdce toužící po jízdách na dlouhé vzdálenosti.
Držáky a příslušenství jsou zahrnuty.

DESIGN A OCHRANA

STŘEDOVÝ TANKPAD

BOČNÍ TANKPADY

PROUŽKY NA KOLA

08P70-MLA-A00

08P71-MLA-A00

08F70 nebo 08F71-MLA-A00ZA

Tahle podložka je exkluzivně navržena tak, aby odpovídala tvaru nádrže a chránila ji před poškrábáním. Svým
logem „Rebel“ a diamantovým vzorem krásně ladí
s designem speciálních sedadel (prodávají se samostatně
/ viz část KOMFORT).

Tahle podložka je exkluzivně navržena tak, aby odpovídala tvaru nádrže a chránila ji před poškrábáním.
Diamantový vzor dokonale ladí s designem hnědých nebo
černých speciálních sedadel (prodávají se samostatně /
viz část KOMFORT).

Proužky na kola dostupné v šedé barvě Mat Axis Grey
Metallic dodávají vašim ráfkům konečnou úpravu a jistý
stupeň ochrany. Každá souprava může zdůraznit jedno
kolo, přední nebo zadní:
• 16'' zadní (08F70)
• 18'' přední (08F71)
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HLAVNÍ SEDADLO DIAMOND
08R75-MLA-A00ZA nebo ZB

Díky svému výraznému vzoru a luxusnímu koženému
materiálu umožňuje sedadlo Diamond vyniknout vašemu
Rebel 1100. Rovněž výrazně zlepší vaše pohodlí při dlouhé
jízdě.
K dispozici ve 2 barvách:
• Hnědá Buffalo (ZA)
• Černá (ZB)

SPECIÁLNÍ HLAVNÍ SEDADLO
DIAMOND

HNĚDÉ SEDADLO SPOLUJEZDCE

08R72-MLA-J00ZA nebo ZB

Toto sedadlo spolujezdce bude dokonale odpovídat
hnědým sedadlům Buffalo Brown Diamond (prodává se
samostatně).

Stejné parametry jako hlavní sedadlo Diamond, speciální
sedadlo má však přidaný další 25mm polštář, který bude
mírně tlačit dopředu jezdce, který raději příliš nenatahuje
nohy.
K dispozici ve 2 barvách:
• Hnědá Buffalo (ZA)
• Černá (ZB)

08R73-MLA-J00ZA

KOMFORT

HLAVNÍ SEDADLO 25MM VPŘEDU

SADA OPĚRADLA

08R80-MLA-A00ZA

08ESY-MLA-BR

Toto sedadlo má stejný design jako standardní sedadlo,
ale jeho další 25mm polštář pomáhá jezdci zaujmout
pohodlnější polohu.

Chcete-li nabídnout plynulou jízdu svému spolujezdci,
vybavte svůj Rebel 1100 touto sadou opěradla včetně
pohodlné podložky.
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VYHŘÍVANÉ RUKOJETI S
PŘÍSLUŠENSTVÍM
08ESY-MLA-GH

Ultra tenké vyhřívané rukojeti s inteligentní alokací tepla
a 5 úrovní tepla. Vybraná úroveň se zobrazí na měřiči.
Integrovaný okruh chránící baterii před vybitím.

PRAVÁ SEDLOVÁ TAŠKA (MALÁ)

LEVÁ SEDLOVÁ TAŠKA (VELKÁ)

08L04-K87-A31

08L05-K87-A31

Vyrobená z robustního a lehkého balistického nylonu,
tato sedlová taška o objemu 10 litrů přispívá k drsnému
stylu vašeho Rebela. Díky tříbodovému adaptéru, který je
součástí balení, jI lze připevnit/sundat jedním pohybem
(prodává se samostatně). Součástí téhle praktické sedlové tašky je nepromokavá vnitřní taška, snadno se přenáší
a je jednoduše nezbytná pro každodenní použití.

Vyrobená z robustního a lehkého balistického
nylonu, tato sedlová taška o objemu 14 litrů
přispívá k drsnému stylu vašeho Rebela. Díky
tříbodovému adaptéru, který je součástí balení, jI lze připevnit/sundat jedním pohybem
(prodává se samostatně). Součástí téhle
praktické sedlové tašky je nepromokavá
vnitřní taška, snadno se přenáší a je
jednoduše nezbytná pro každodenní
použití.

ZAVAZADLA

DRŽÁK SEDLOVÉ TAŠKY

ZADNÍ NOSIČ

SAMOSTATNÍ NOSIČ

08L72 nebo 08L73-MLA-J01

08L70-MLA-J00

08L71-MLA-J00

Tenhle držák je nutný pro připevnění sedlové tašky k
boku motocyklu.
Sedlové tašky se prodávají samostatně.
• Pravá strana (08L72)
• Levá strana (08L73)

Zadní nosič umožňuje nosit další zavazadlo a nabízí úchyty, které zlepšují pohodlí cestujících.

Praktický a dobře vypadající, tento nosič je skvělým
doplňkem pro sólové jezdce. Montuje se namísto sedla
spolujezdce.

31

32

BALÍČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBSAH
Kryt reflektoru s držákem
Krátký přední blatník
18“ sada proužků na kola (přední)
16“ sada proužků na kola (zadní)
Středový tankpad
Boční tankpady
Speciální hlavní sedadlo Diamond (černé)
Pravá sedlová taška s držákem
Levá sedlová taška s držákem
Zadní nosič
Opěradlo s podložkou Comfort

STREET

TOURING

08HME-MLA-S21

08HME-MLA-T21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
REBEL 500
AKTUALIZOVÁNO

TO JSTE VĚDĚLI?

Od jednoho Rebela k druhému?

H

Výstava motocyklů „The Bike Shed London“ vyniká svou oslavou tvůrčí kultury na scéně
zakázkových motorek již od roku 2013. Právě zde se Keita Mikura, vedoucí projektu
„Rebel“, inspiroval pro vytvoření nového typu motocyklu pro mladé jezdce, přičemž
nechal volný prostor pro další vylepšování.
V roce 2017 se koncepce
„Rebel“ realizovala a dosáhla další úrovně díky
vizi a řemeslné zručnosti
dvou Britů: Uměleckého
tatéra Dana Golda a
Russa Browna, tvůrce
zakázkových
motocyklů.

35

36

KRYT PŘEDNÍHO SVĚTLA

SADA CHRÁNIČŮ PŘEDNÍ VIDLICE

SADA KRYTŮ PŘEDNÍ VIDLICE

08R70-K87-A30

08F70-K87-A30

08F71-K87-A30

Tento černý kryt předního světla zdůrazňuje drsný
vzhled motocyklu a chrání před větrem během jízdy.
Nekompatibilní s clonou měřicích přístrojů.

Chrániče přední vidlice byly testovány tak, aby chránily vidlice před poškrábáním a usnadnily jejich plynulý
pohyb. V kombinaci s kryty (prodávají se samostatně)
zdůrazňují jedinečný styl motocyklu 500 Rebel.

Matný černý nátěr přední vidlice zdůrazňuje drsnou
image motocyklu.

DESIGN A OCHRANA

ZAKÁZKOVÉ ČERNÉ SEDADLO ŘIDIČE

TANKPADY

08R76-K87-A30ZA

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

Zakázkové sedadlo řidiče podtrhuje divoký vzhled motocyklu 500 Rebel. Úzká výplň je o 60 mm silnější, a přitom
nesnižuje pohodlí řidiče.

Tyto gumové podložky jsou exkluzivně navrženy tak, aby kopírovaly tvar nádrže a chránily ji před poškrábáním. Diamantový
vzor na povrchu podložky odpovídá designu zakázkového sedadla řidiče, které se prodává samostatně.
• Středový tankpad (08P70-K87-A30)
• Boční tankpady (08P71-K87-A30)
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CLONA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

12V ZÁSUVKA

NASTAVITELNÁ BRZDOVÁ PÁKA

08R74-K87-A30

08U71-K87-A30

08U70-K87-A30

Clona měřicích přístrojů zdůrazňuje přední světlo a zlepšuje pohodlí řidiče, protože chrání horní část těla.
Nelze zkombinovat s krytem předního světla.

12V zásuvku lze šikovně připevnit vedle měřicích přístrojů. Díky gumovému uzávěru dovnitř nevniknou žádné
nežádoucí předměty.

Černou hliníkovou páku lze nastavit do jedné z 5 přednastavených poloh podle preferencí řidiče.

KOMFORT

ZAVAZADLA

LEVÁ NEBO PRAVÁ SEDLOVÁ TAŠKA S
DRŽÁKEM

ZADNÍ NOSIČ

OPĚRADLO SPOLUJEZDCE

08L70-K87-J80

08R73-K87-A30

08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL

Tento robustní a zároveň lehký zadní nosič pasuje na
karoserii, aniž by zhoršoval pohodlí řidiče. Je kompatibilní
s opěradlem prodávaným samostatně.

Díky dvojité výplni zlepšuje opěradlo pohodlí spolujezdce.
Lze namontovat pouze tehdy, pokud je již nainstalován
zadní nosič (prodává se samostatně).

Tyto sedlové tašky z pevného a lehkého balistického
nylonu udělají z vašeho motocyklu skutečného rebela.
Díky tříbodovému adaptéru, který je součástí balení, je
lze připevnit/sundat jedním pohybem. Součástí těchto
praktických sedlových tašek je nepromokavá vnitřní taška, snadno se přenášejí a jsou jednoduše nezbytné pro
každodenní použití.
• Levá strana / kapacita 14 litrů (08ESY-K87-BAGL)
• Pravá strana / kapacita 10 litrů (08ESY-K87-BAGS)
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBSAH
Kryt předního světla
Sada chráničů přední vidlice
Sada krytů přední vidlice
Zakázkové černé sedadlo řidiče
Středový tankpad
Sada bočních tankpadů
Pravá sedlová taška s držákem
Levá sedlová taška s držákem
Zadní nosič
Opěradlo spolujezdce
Clona měřicích přístrojů
12V zásuvka
Nastavitelná brzdová páka

SPECIAL

TRAVEL

COMFORT

08HME-K87-SPECIAL

08HME-K87-TRAV

08HME-K87-COMF

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
NT1100
NOVÝ
MODEL

TO JSTE VĚDĚLI?

Nová éra cestování, to je N T1100

H

Honda se již dlouho drží dobré pověsti jakožto výrobce všestranných, praktických a dynamických cestovních motocyklů. Ikony jako Pan European a Deauville si získaly věrné
zákazníky, které zlákala nabídka skutečně vzrušující jízdy v zajímavém balíčku.
Model NT1100 roku 2022 na tuto tradici navazuje. NT1100 je prorokem Nové cestovní éry. Je směsí sportovního
výkonu s celodenním pohodlím a dlouhým seznamem specifikací, NT1100
je stroj, který vás snadno dopraví na druhý
konec země stejně
jako do práce.
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50L HORNÍ KUFR EASY SADA S ČERNÝM OPĚRADLEM
08ESY-MLF-TBBB, GB nebo WB

Díky velkému objemu 50 litrů můžete do tohoto plastového horního kufru, jehož součástí je černé opěradlo s černým prošíváním, uložit dvě helmy. Klíčový systém Honda
navíc umožňuje ovládat horní kufr pomocí klíčku zapalování. Klíčový systém a panel
v odpovídajícím odstínu je součástí výbavy.
K dispozici jsou 3 barvy:
• Graphite Black (BB)
• Mat Iridium Gray Metallic (GB)
• Pearl Glare White (WB)

ZAVAZADLA

VNITŘNÍ BRAŠNA DO 38L
HORNÍHO KUFRU
08L75-MJP-G51

Černá nylonová brašna s vyšívaným stříbrným logem Honda v
horní části a červenými zipy.
Dodává se s nastavitelným
ramenním popruhem a
uchem.
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50L HORNÍ KUFR EASY SADA S
ČERNO-ČERVENÝM OPĚRADLEM

SADA HLINÍKOVÝCH PANELŮ NA
BOČNÍ KUFRY

HLINÍKOVÝ PANEL NA HORNÍ KUFR

08ESY-MLF-TBBR, GR nebo WR

08L80-MKT-D00

Díky velkému objemu 50 litrů můžete do tohoto plastového horního kufru, jehož součástí je černé opěradlo s černým prošíváním, uložit dvě helmy. Klíčový systém Honda
navíc umožňuje ovládat horní kufr pomocí klíčku zapalování. Klíčový systém a panel v odpovídajícím odstínu je
součástí výbavy. K dispozici jsou 3 barvy:
• Graphite Black (BR)
• Mat Iridium Gray Metallic (GR)
• Pearl Glare White (WR)

Pořiďte si sadu designových alu panelů a dodejte tak
svým bočním kufrům luxusní nádech.

Dotáhněte svůj 50litrový, smart či ručně ovládaný horní
kufr k dokonalosti díky designovému hliníkovému panelu
(horní kufr není součástí).

4,5LITROVÝ TANKBAG

LAKOVANÉ PANELY BOČNÍCH KUFRŮ

LAKOVANÝ PANEL HORNÍHO KUFRU

08L85-MKS-E00

08L81-MKT-D00ZF, ZL nebo ZM

08L82-MKT-D00ZF, ZG nebo ZK

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

Designové panely na boční kufry disponují logem Honda
a barvou ladí k motocyklu. (Nezahrnuje boční kufry)
K dispozici jsou 3 barvy:
• Graphite Black (ZF)
• Mat Iridium Gray Metallic (ZL)
• Pearl Glare White (ZM)

Designový panel k 50litrovému hornímu kufru v barvě
motocyklu.
K dispozici jsou 3 barvy:
• Pearl Glare White (ZF)
• Graphite Black (ZG)
• Mat Iridium Gray Metallic (ZK)

08L83-MKT-D00
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EASY SOUPRAVA PŘEDNÍCH LED
MLHOVÝCH SVĚTEL

POHODLNÉ STUPAČKY PRO
SPOLUJEZDCE

SEDADLO SPOLUJEZDCE KOMFORT

08ESY-MLF-FL22YM

08R71-MJP-G50

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

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

Díky své měkčí konstrukci a tloušťce posílené o 15 mm
poskytuje sedadlo extra úroveň pohodlí, která zdokonalí
váš zážitek z jízdy.

08R73-MLF-E00ZA

KOMFORT

SEDADLO ŘIDIČE KOMFORT
08R75-MLF-E00ZA

Díky své měkčí konstrukci poskytuje sedadlo extra úroveň
pohodlí, která zdokonalí váš zážitek z jízdy.
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VÝKON A DESIGN

RYCHLOŘAZENÍ

PARKOVACÍ PÁKA

KRYT NA PARKOVACÍ PÁKU

08U70-MLF-E00

08F70-MKT-D00

08F72-MKT-D00

Specializované rychlořazení motocyklů s manuální převodovkou (MT) 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.)

Se stejným eloxovaným černým povrchem jako kryt dodává tato hliníková parkovací páka vašemu kokpitu NT1100
konečný nádech.

Díky hliníkové parkovací páce v eloxovaném černém provedení a logem Honda bude váš skútr opravdu vidět.
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBSAH
Pohodlné stupačky pro spolujezdce
Sedadlo spolujezdce Komfort
Hlavní sedadlo Komfort
Přední mlhové světlo s příslušenstvím
50litrový horní kufr na ruční ovládání s
klíčovým systémem
Vnitřní taška do 25L horního kufru
Panel horního kufru barevní
4,5litrový tankbag
Zadní opěradlo černé

TOURING

URBAN

VOYAGE

08HME-MLF-TR

08HME-MLF-UR

08HME-MLF-VY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadní opěradlo černo-červené

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varianty černé

08HME-MLF-URB

08HME-MLF-VYB

Varianty bílé

08HME-MLF-URW

08HME-MLF-VYW

Varianty šedé

08HME-MLF-URG

08HME-MLF-VYG
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
GOLD WING / GOLD WING TOUR
AKTUALIZOVÁNO

TO JSTE VĚDĚLI?

Kdyz se dálková motocyklistika stane realitou

H

Honda Gold Wing je jedním z nejvíce kultovních jmen v historii motocyklistiky. Motocykl
Gold Wing uvedený v roce 1975 se stal v průběhu let synonymem dálkové motocyklistiky. Nejdelší jízdu na motocyklu na světě trvající 10 let přes 279 zemí s celkovou
ujetou vzdáleností 457 000 mil (735 000 km) absolvoval argentinský jezdec na motocyklu Honda Gold Wing GL1100 z
roku 1980.
Zdroj: Scotto, Emilio (2007), Nejdelší jízda:
Moje desetiletá 500 000 mil dlouhá cesta
motocyklem,
MotorBooks/ MBI Publishing Company,
ISBN 9780760326329
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SOUPRAVA SVĚTEL DO
KUFRU
08ESY-MKC-LED21

Tato sada obsahuje veškeré příslušenství potřebné k montáži vnitřní lampy a
kontrolky LED, když je kufr nainstalován na Gold Wing.

CHROMOVANÝ NOSIČ NA KUFR
08L70-MKC-M60

Pochromovaný nosič s gumovými vložkami se instaluje na
kufr motocyklu Gold Wing. Dodává styl a nosnost.
Maximální hmotnost nákladu: 2,3 kg

ZAVAZADLA

VNITŘNÍ TAŠKA DO KUFRU
08L00-MKC-A00

Balistická nylonová vložka odolná vůči oděru usnadňuje
balení a chrání vaše věci před poškozením. Má vyztužená ucha, ramenní popruh, snadno přístupný vnější zip
pro použití uvnitř kufru a úchyty zipu s logem Gold
Wing.
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SOUPRAVA ZADNÍHO NOSIČE

ORGANIZÉR DO VÍKA KUFRU

VNITŘNÍ TAŠKA DO SEDLOVÉ TAŠKY

08L70-MKC-C40

08L78-MKC-A00

08L01-MKC-A00

Souprava zadního nosiče se dá nainstalovat i na Gold
Wing bez kufru. Díky černé povrchové úpravě s gumovými vložkami dodává styl a funkčnost.
Maximální hmotnost nákladu: 3 kg

Díky pohodlným kapsám na menší předměty pomáhá udržet v kufru pořádek.

Oděruvzdorná nylonová vložka do sedlových tašek, která
usnadňuje balení a pomáhá chránit vaše věci. Má vyztužená ucha a úchyty zipu s logem Gold Wing.

KOBEREČEK DO ZADNÍHO KUFRU

KOBEREČEK DO SEDLOVÉ TAŠKY

08P04-MKC-L00

08P01, 08P02 nebo 08P03-MKC-A00

Plyšový koberec prémiové kvality s protiskluzovou zadní stranou a vyšívaným logem Gold
Wing.

Plyšový koberec prémiové kvality s protiskluzovou zadní stranou a vyšívaným logem Gold
Wing.
• Pravá strana (08P02)
• Levá strana (08P01)
• Levá strana se zesilovačem (08P03)
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PŘEDNÍ MLHOVÁ LED SVĚTLA

VYSOKÉ ČELNÍ SKLO

HORNÍ DEFLEKTOR VĚTRU

08ESY-MKC-FLK18

08R71-MKC-ED1

08R72-MKC-A01

Tato dvojice nastavitelných, jasně bílých mlhových světel
LED zvyšuje vaši viditelnost a také vaši rozeznatelnost pro
okolní provoz. Poskytuje výkon 880 lumenů a je vybaven
čočkou potahovanou tvrdou vrstvou. Včetně vodotěsných
konektorů.

Toto příslušenství, které je o 225 mm a 100 mm delší než
čelní skla Gold Wing a Gold Wing Tour, poskytuje přidanou
ochranu před přírodními živly.

Tím, že odvádí proud vzduchu od horní části těla jezdce,
tato sada deflektorů zlepšuje pohodlí a odpovídá stylu
vašeho motocyklu.

SPODNÍ DEFLEKTOR VĚTRU
08R73-MKC-A01

Tím, že odvádí proud vzduchu od noh jezdce, tato sada
deflektorů zlepšuje pohodlí a odpovídá stylu vašeho
motocyklu.

KOMFORT

OPĚRKA ZAD PRO SPOLUJEZDCE

OPĚRKA ZAD PRO ŘIDIČE

ZAKÁZKOVÉ SEDADLO

08R70-MKC-A10

08R75-MKC-A01

08R70-MKC-C00 / 08R76-MKC-A00

Speciálně upravená vysoce kvalitní opěrka s reliéfním
logem Gold Wing, která přidává vašemu spolujezdci
pohodlí. Pouze pro modely Gold Wing bez kufru.

Vysoce kvalitní opěradlo s vyraženým logem Gold Wing.
Poskytuje jezdci další pohodlí a naklání se dopředu, což
usnadňuje přístup cestujících. Nekompatibilní se zakázkovým sedadlem.

Vyhřívané sedadlo s exkluzivním prošívaným vzorem s
vyraženým logem Gold Wing. Zaručuje řidiči měkké sezení a vyšší opěrku zad pro zvýšenou oporu a komfort. Není
kompatibilní s opěrkou zad pro řidiče.
K dispozici ve 2 verzích:
• pro verzi s airbagem (08R70)
• pro verzi bez airbagu (08R76)
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ŠIROKÉ STUPAČKY PRO JEZDCE
08R72-MKC-AE0

Dvě široká hlavní stupátka, která zvyšují pohodlí
řidiče během dlouhé jízdy.

LOKETNÍ OPĚRKY PRO SPOLUJEZDCE

VYSOKÁ MADLA PRO CESTUJÍCÍ

SOUPRAVA NOŽNÍ ŘADICÍ PÁKY DCT

08R70-MKC-L00ZB

08R70-MKC-AF0ZA

08U71-MKC-A00

Toto prodloužení opěrek ramene zvyšuje pohodlí spolujezdce, je navrženo tak, aby umožnilo zvuku ze zadních
reproduktorů procházet bez omezení.

Pro cestujícího, který preferuje vyšší madlo pro bližší
dosah. Poskytuje také více prostoru pro háčky k zajištění
předmětů. Platí pro Gold Wing DCT / Gold Wing.

Kompletní souprava, která umožňuje měnit převody tradičním způsobem, 1 dolů - 5 nahoru, pomocí páky řazení
pro levou nohu. Funguje vedle ovládání na řídítkách s
možností použití kdykoli.
Pouze u verze DCT.
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SOUPRAVA ZADNÍCH
REPRODUKTORŮ

SADA VÝKONOVÉHO ZESILOVAĆE

AUDIO PŘEPÍNAČ PRO SPOLUJEZDCE

08ESY-MKC-AMP22

08A70-MKC-A00

08ESY-MKC-RR21

Sada 4“ reproduktorů se speciálně navrženým zesilovačem, které zajišťují čisté a ostré přehrávání hudby pro
dokonalý zvukový zážitek na cestách.

Pohodlný přepínač ovládání zvuku, který umožňuje spolujezdci nastavit hlasitost, zdroj signálu a stopu.

Dva 25wattové reproduktory, která rozšiřují audio systém
u verze bez kufru. Zadní reproduktory jsou nainstalovány
do sedlových tašek motocyklu Gold Wing. Včetně technického vybavení a kabelů.

AUDIO SYSTÉM A ELEKTRONIKA

PŘÍDAVNÝ KABEL
08A87-MKC-A00

Tento konektor vám umožní nabíjet nebo napájet zařízení
a připojit digitální paměťová zařízení k audio systému
vašeho motocyklu. Je potřeba nainstalovat do kufru
nebo levé sedlové tašky.

12V ZÁSUVKA
08U79-MKC-A00

Nabíjejte elektrická zařízení pomocí této praktické 12V zásuvky s výstupem 2A.
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KRYTY TŘMENŮ PŘEDNÍCH BRZD

CHROMOVANÝ BOČNÝ STOJAN

PROUŽKY NA KOLA

08F73 nebo 08F74-MKC-A00

08M70-MKC-A00

08F71-MKC-A10ZA , ZB nebo ZD

Dodejte třmenům předních brzd jistý design a zajistěte
větší vzduchové chlazení díky těmto krytům.
K dispozici ve 2 barvách:
• Chromovaná (08F73)
• Černá (08F74)

Chromovaný bočný stojan dodá vašemu motocyklu jistý
styl.

Proužky vylepšují design, chrání ráfky kol a snadno se
aplikují.
3 různé barvy:
• červená *R-342C* Candy Prominence Red (ZA)
• šedá metalíza *NH-431M* Indi Gray Metallic (ZB)
• oranžová Orange (ZD)

DESIGN

HLAVNÍ STOJAN
08M71-MKC-A00

Hlavní stojan umožňuje bezpečnější parkování na různých plochách a pomáhá při
údržbě.

ÚDRŽBA

PLACHTA NA MOTOCYKL
PRO MODELY S KUFREM

PLACHTA NA MOTOCYKL
PRO TYP BEZ KUFRU

POLOVIČNÍ PLACHTA PRO
MODELY S KUFREM

08P71-MKC-A00ZD nebo ZE

08P71-MKC-A10

08P71-MKC-L00ZC

Voděodolná 300deniérová tkanina s měkkou vnitřní podšívkou, která umožňuje,
aby se motocykl při zakrytí vysušil. Chrání
lak před vyblednutím souvisejícím s UV
zářením. Včetně úložného vaku.
K dispozici ve 2 barvách
• Šedá (ZD)
• Černá (ZE)

Voděodolná 300deniérová tkanina s měkkou vnitřní podšívkou, která umožňuje,
aby se motocykl při zakrytí vysušil. Chrání
lak před vyblednutím souvisejícím s UV
zářením. Včetně úložného vaku. K dispozici v černé barvě pro Gold Wing bez kufru.

Jemná, lehounká a kompaktní plachta
z mikrovlákna, voděodolná látka, která
umožní motocyklu schnout, zatímco jej
kryje a chrání barvu proti UV záření a
vyblednutí. Včetně úložného vaku.
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SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBSAH
Přední mlhové světla
12 V zásuvka

FULL OPTION SADA
GOLDWING BAGGER

FULL OPTION SADA
GOLDWING TOUR

08HME-MKC-FOGB

08HME-MKC-FOGT

•
•

•

•

•

Přídavný kabel
Vysoké plexi
Souprava vrchních deflektorů
Souprava spodních deflektorů
Zakázkové sedadlo
Opěrka zad pro spolujezdce
Zadní nosič

•
•

Kobereček do kufru
Kobereček do levé sedlové tašky
Kobereček do pravé sedlové tašky

•
•

Vnitřní taška do kufru
Organizér do kufru
Světla kufru
Vnitřní brašna do sedlových brašen x2
Hlavní stojan
Plachta na motocykl

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

59

60

Nadšenec.
Jezdec.
Snílek.
U nás v Hondě nevěříme na nejjednodušší
způsob, jak se vyvlíknout. Nikdy se neusadit. Nikdy se nešetřit. Tomu věříme.
Jde o filozofii, která znamená, že nikdy nemáme pocit, že končíme. Proto nikdy nepřestaneme s pokusy překonávání limitů jednotlivých
motocyklů. Proto nikdy nepřestaneme toužit po
úspěchu a tlačíme na zavádění inovací a vývoj
technologií dosahujících nových hranic. A jedeme stále dál. A dál.
Proto neustále přicházíme jako první s technickými novinkami – příkladem je řadový 4taktní
motor, dvouspojková převodovka nebo airbag
motocyklu. Proto se dostáváme dál za to, co již
existuje, a nebojíme se zpochybnit status quo
motocyklů na trhu.
Nekonečný elán nás žene kupředu, přechází na
každého motorkáře Honda a žene ho za dalším
dobrodružstvím. Na cestu plnou radosti z opravdové svobody. Na cestu za dalším velkým snem.
Jelikož nakonec jsou to naše sny, které nás pohání dál.
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Údaje uvedené v této brožuře se netýkají žádného specifického výrobku, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických
specifikací včetně barev, bez předchozího upozornění, v době a způsobem, který budou pokládat za vhodný. Může to představovat menší nebo i větší změny. Bylo
však vynaloženo veškeré potřebné úsilí pro zajištění přesnosti specifických údajů uvedených v této brožuře. Podrobnější informace o specifikacích kteréhokoliv z
uváděných výrobku vám poskytne váš prodejce. Tuto publikaci nelze za žádných okolností považovat za nabídku jakékoliv osobě ze strany společnosti. Veškerý
prodej se realizuje prostřednictvím příslušných distributorů nebo prodejců na základě standardních obchodních podmínek a poskytovaných záruk. Kopie těchto
obchodních podmínek a záruk jsou vám k dispozici na vyžádání u příslušných distributorů nebo prodejců. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby tyto technické
specifikace byly přesné, jsou takovéto brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a proto nemusí vždy odrážet všechny změny technických
specifikací, nebo v některých ojedinělých případech, zajištění určité funkce. 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 požadavku zákona, který stanovuje, že průzory všech
motorkářských helem musí splňovat normu BS 4110. Průzory, které propouštějí méně než 50 % viditelného světla, je zakázáno na silnici používat.

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.

