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ADVENTURE 2021
KATALOG AKCESORIÓW



HONDA TAKA, 
JAK CHCESZ

Jeśli chcesz ulepszyć swój motocykl, nic nie zastąpi 

oryginalnych akcesoriów Honda. Zwiększone 

możliwości przewożenia bagażu, wyższy komfort, 

solidna ochrona, lepsze osiągi lub po prostu 

atrakcyjniejszy wygląd – mamy wszystkie rozwiązania. 

Skonstruowane z taką samą dbałością o detale, co 

pojazdy Honda, objęte 5-letnią gwarancją (*), nasze 

akcesoria idealnie pasują do Twojego motocykla  

i zwiększają jego wartość. Zapytaj dealera Hondy.  

Twój motocykl Honda Adventure może być dokładnie 

taki, jak chcesz. 
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SPIS TREŚCI

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

CRF1100L AFRICA TWIN

X-ADV NOWY

NC750X NOWY

CB500X

CRF300L / RALLY NOWY
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16

28

36

44

52

(*) Pięcioletnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnych akcesoriów, 
zakupionych podczas zakupu motocykla oraz z wykupionym programem 

Gwarancja Honda PLUS dla motocykli w Europie. Zapytaj dealera Hondy 
o szczegółowe informacje.
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AKCESORIA
CRF1100L AFRICA TWIN

ADVENTURE
SPORT

CZY WIESZ, ŻE... Honda NXR 750 Paris-Dakar
H

NXR750 zdominował rajd Paryż-Dakar  
w latach 1986 do 1989, zdobywając 

puchar 4 lata z rzędu. W tamtych czasach 
22-dniowy wyścig rozpoczynał się 

w Paryżu, a kończył w Dakarze 
(Senegal) po pokonaniu 15 000 km  

afrykańskiej pustyni. W 1989 roku  
Gilles Lalay wygrał rajd Paryż-

Dakar na tym motocyklu 
w oznaczeniach firmy 

Rothmans.
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ALUMINIOWY KUFER GÓRNY 42L
08ESY-MKS-LGALU

Wykonany z trwałego i lekkiego aluminium 
kufer górny o pojemności 42 litrów może 
pomieścić jeden pełny kask i wiele innych 

rzeczy. W zestawie z oparciem i systemem 
pojedynczego kluczyka Honda.

Można go zamontować bezpośrednio na 
bagażniku Africa Twin Adventure Sports. 

Maksymalne obciążenie: 6 kg



TORBY WEWNĘTRZNE DO 
ALUMINIOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH
08L82-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie 
do aluminiowego kufra górnego. Ponieważ jest 
wodoodporna i wyposażona w paski, można ją również 
zamocować bezpośrednio do motocykla. Pasek na ramię 
umożliwia wygodne noszenie.
08L84-MKS-E00 

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych dopasowanych do 
prawego i lewego aluminiowego kufra bocznego. Mają 
one taką samą charakterystykę, jak torba wewnętrzna  
do kufra górnego.

PLASTIKOWE KUFRY BOCZNE 
08L71-MKS-E00

Specjalnie zaprojektowany do montażu bez stelaża 
zestaw dwóch kufrów bocznych doskonale się 
sprawdza w każdych warunkach dzięki wyjątkowej 
wytrzymałości. Prawy kufer ma pojemność 30 litrów. 
W 40-litrowym kufrze po lewej stronie mieści się pełny 
kask motocyklowy. Oba kufry są wyposażone w zamek  
z systemem pojedynczego kluczyka. 
Występuje również w stylistyce Africa Twin (patrz str. 10)
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów: 6 kg

PLASTIKOWY KUFER GÓRNY 58L  
Z OPARCIEM I STELAŻEM
08ESY-MKS-LGPL

Dzięki dużej pojemność aż 58 litrów ten plastikowy kufer 
górny może pomieścić dwa pełne kaski i wiele innych 
rzeczy. 
Specjalny, bezkluczykowy zamek pokrywy. W zestawie  
z oparciem, systemem pojedynczego kluczyka i stelażem 
umożliwiającym zamontowanie bezpośrednio na bagażniku 
Adventure Sports.. Maksymalne obciążenie: 6 kg 
Występuje również w stylistyce Africa Twin (patrz str. 10).

TORBY WEWNĘTRZNE DO 
PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do 
plastikowego kufra górnego 58L. Ponieważ jest 
wodoodporna i wyposażona w paski, można ją również 
zamocować bezpośrednio do motocykla. Pasek na ramię 
umożliwia wygodne noszenie.

08L83-MKS-E00 

Torba wewnętrzna dopasowana plastikowych kufrów 
bocznych. Ma taką samą charakterystykę, jak torba 
wewnętrzna do kufra górnego.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKS-LG35
W kufrze górnym o pojemności 35 litrów mieści się 
jeden kask. System pojedynczego kluczyka umożliwia 
otwieranie kufra górnego przy użyciu kluczyka 
zapłonowego motocykla W zestawie stelaż kufra 
górnego, system pojedynczego kluczyka i oparcie.

ALUMINIOWE KUFRY BOCZNE
08ESY-MKS-PNALU

W skład zestawu wchodzą dwa wykonane z trwałego  
i lekkiego aluminium kufry boczne o pojemnościach  
33 litry (prawy) i 37 litrów (lewy).
Zestaw obejmuje aluminiowy stelaż i system 
pojedynczego kluczyka ułatwiające bezpośredni montaż 
na bagażniku tylnym Africa Twin Adventure Sports.
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów: 10 kg

BAGAŻ
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TORBA NA BAK 4,5L
08L85-MKS-E00

Dzięki wodoodpornej kieszeni torba na bak jest 
znakomitym rozwiązaniem do przewożenia smartfona, 
który można podłączyć do gniazda USB motocykla 
(zależnie od specyfikacji smartfona / zestaw nie zawiera 
przewodów połączeniowych). Wygodne zapięcie i magnes  
pewnie mocują torbę do motocykla.
• Pojemność: 4,5 litra
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

TORBA NA BAK 3L
08L89-MKS-E00

Lekka, niewielka torba na bak z przezroczystą kieszenią 
doskonale nadaje się do przewożenia drobiazgów. 
Kompletnie nieprzeszkadzająca w kierowaniu po 
pewnym zamocowaniu za pomocą wygodnego zapięcia 
i magnesu. Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy.
• Pojemność: 3 litry
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA 
GÓRNEGO 35L 
08L75-MJP-G51

Wykonana z czarnego nylonu, ze srebrnym logo Honda 
Wing na górze oraz czerwonymi suwakami. Regulowana 
pojemność od 15 do 25 litrów. Wyposażona w regulowany 
pas na ramię i uchwyt do przenoszenia.

BAGAŻ
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KOMFORT

KOMPLET DEFLEKTORÓW CZOŁOWYCH
08R73-MKS-E20

Zaprojektowane specjalnie dla modeli Adventure Sports 
deflektory poprawiają komfort prowadzenia zmniejszając 
napór powietrza wokół ramion i rąk. Z logo CRF.

ZESTAW LAMP PRZECIWMGIELNYCH 
LED
08ESY-MKS-FL20
Zestaw 2 dodatkowych lamp LED (11 W) ze wszystkimi 
elementami wymaganymi do montażu. Podnoszą 
widoczność podczas pochmurnych dni, w nocy lub 
podczas jazdy we mgle. Są włączane za pomocą 
przełącznika na kierownicy, a ich działanie sygnalizuje 
wskaźnik na wyświetlaczu TFT.

KOMPLET DEFLEKTORÓW BOCZNYCH
08R71-MKS-E20

Deflektory zmniejszają napór powietrza na wysokości 
talii i kolan oraz odchylają strumień gorącego powietrza 
z chłodnicy.

WYSOKIE SIEDZENIE
08R70-MKS-E20ZB

Wysokie siedzenie jest podniesione o 25 mm Zależnie od 
wybranego położenia uzyskuje się wysokość siedziska 
875 lub 895 mm.

KOMFORTOWE PODNÓŻKI PASAŻERA
08R71-MJP-G50

Luksusowe podnóżki pasażera wykonane z aluminium  
i gumy. Są szersze od standardowych podnóżków i dzięki 
temu wygodniejsze.

NISKIE SIEDZENIE
08R73-MKS-E00ZB lub E00ZC

Niskie siedzenie jest opuszczone o 25 mm Zależnie od 
wybranego położenia uzyskuje się wysokość siedziska 
825 lub 845 mm.
Kolor siedzenia jest dopasowany do motocykla: 
• Trójkolorowe (E00ZB) 
• Czarne (E00ZC)
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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.

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. 

48h 48h

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.

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 

F/T, STICKER C PROTECTOR
FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
F/T, STICKER R PROTECTOR
F/T, STICKER L PROTECTOR

Nº NAME QTY
1 RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR 1
2 RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR 1
3 RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR 1
4 RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR 1
5 RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR 1
6 RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR 1
7 RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR 1
8 RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
9 RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR 1
10 SWINGARM R, STICKER PROTECTOR 1

Nº NAME QTY
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

Nº NAME QTY
21 1
22 2
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1

L-SIDE CENTER R-SIDE
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20

6

8

7

9

19

21

TANK PADY BOCZNE
08R75-MKS-E20

Wzmocnione tank pady boczne z logo CRF dopasowane 
do kształtu zbiornika. Chronią lakier przed zadrapaniami 
i dają lepszą kontrolę podczas jazdy w pozycji 
wyprostowanej.

KOMPLET NAKLEJEK 
OCHRONNYCH  
(AFRICA TWIN L2/L4)
08ZAR-LOD-004CFSP

Lepsza ochrona nadwozia i części silnika dzięki 
temu kompletowi wyciętych i dopasowanych 
naklejek ochronnych.

ORUROWANIE PRZEDNIE  
Z MOCOWANIEM
08ESY-MKS-L2FR
Nadające bardziej agresywny wygląd orurowanie 
przednie zapewnia dodatkową ochronę elementów 
motocykla. Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 
elektrolitycznie jest odporne na korozję i łatwe do 
czyszczenia. (zestaw montażowy w komplecie)

KOMPLET OSŁON CHŁODNICY
08F71-MKS-E00

Wykonane ze stali nierdzewnej i ozdobione logo CRF 
osłony chłodnicy nadają modelowi Africa Twin agresywny 
wygląd. Oryginalny wzór siatki łączy doskonałe 
właściwości chłodzenia z optymalną ochroną chłodnic 
przed uderzeniami kamieni.

OSŁONA SILNIKA Z MOCOWANIEM 
08ESY-MKS-ENG
Osłona silnika zapewnia lepszą ochroną silnika i dolnej 
części motocykla. Wykonane ze stali nierdzewnej 
polerowanej elektrolitycznie jest odporne na korozję  
i łatwe do czyszczenia. (zestaw montażowy w komplecie)

OCHRONA
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OSIĄGI I WYGLĄD

PODNÓŻKI RALLY
08R79-MKS-E00

Dzięki agresywnym, opływowym kształtom i powierzchni 
większej o 57% w porównaniu ze standardowymi, 
podnóżki Rally poprawiają komfort podczas jazdy 
terenowej.

QUICK SHIFTER
08U70-MKK-D01

Quick Shifter pozwala na zmianę biegów bez włączania 
sprzęgła i zamykania przepustnicy. 
System umożliwia zmianę biegów do góry oraz w dół, 
zapewniając maksymalną przyjemność z jazdy. 
(tylko ręczna skrzynia biegów)

ZESTAW NAKLEJEK NA KOŁA
08F70-MKS-E20ZE lub E20ZD

Dostępne w dwóch kolorach dopasowanych do lakierów 
Adventure Sports naklejki na koła poprawiają wygląd  
i dodatkowo chronią obręcze felgi. Zestaw zawiera 2 
elementy na oba koła. Zalecane zastosowanie: 
• Trójkolorowe (E20ZD) 
• Czarne (E20ZE)

NAKLEJKI NA KUFER GÓRNY 58L
08ZAR-LOD-001GTOP

Popraw wygląd kufra górnego dodając ten wyjątkowy 
komplet naklejek do swojej Africa Twin.
Możliwość zamówienia kufra górnego 58L z gotowymi 
naklejkami (numer części: 08MHF-LOD-001GTOP)

NAKLEJKI NA PLASTIKOWE KUFRY 
BOCZNE
08ZAR-LOD-002GPAN

Popraw wygląd kufrów bocznych dodając ten wyjątkowy 
komplet naklejek do swojej Africa Twin.
Możliwość zamówienia kufrów bocznych z gotowymi 
naklejkami (numer części: 08MHF-LOD-002GPAN)

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW DCT
08U70-MKS-E50

Kompletny zestaw umożliwiający zmianę biegów nogą 
w klasyczny sposób: 1 w dół, pozostałe biegi w górę za 
pomocą dźwigni. System działa równolegle z przyciskami 
zmiany biegów na kierownicy, dając możliwość wyboru 
sposobu zmiany biegów. (tylko do wersji DCT)
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PODPÓRKA CENTRALNA
08M70-MKS-E00

Podstawka centralna umożliwia bezpiecznie postawienie motocykla 
na różnych powierzchniach oraz pomaga w codziennej konserwacji.
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SUPER ALU* SUPER PLASTIC* TRAVEL ALU* TRAVEL PLASTIC*
ZAWARTOŚĆ 08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

Aluminiowy kufer górny 42L ze stelażem • •
Aluminiowe kufry boczne ze stelażem • •
Torba do aluminiowego kufra górnego • •
Zestaw toreb do aluminiowych kufrów 
bocznych • •
Plastikowy kufer górny 58L z oparciem  
i stelażem • •
Plastikowe kufry boczne • •
Torba do kufra górnego 58L • •
Zestaw toreb do plastikowych kufrów 
bocznych • •
Torba na bak 4,5L • • • •
Zestaw lamp przeciwmgielnych LED • •
Komplet deflektorów bocznych • • • •
Komplet deflektorw czołowych • • • •
Osłony chłodnicy • •
Orurowanie przednie z mocowaniem • • • •
Osłona silnika z mocowaniem • •
Podpórka centralna • • • •

PAKIETY AKCESORIÓW

 

* Pasuje do wersji DCT lub MT
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AKCESORIA
CRF1100L

AFRICA TWIN

CZY WIESZ, ŻE... Africa Twin dociera jeszcze wyżej
H

W 2017 roku Africa Twin pobił rekord 
wysokości osiągniętej przez motocykl 

dwucylindrowy. Po pięciodniowej 
aklimatyzacji zespół 5 kierowców 

wjechał na motocyklu Africa Twin 
na szczyt najwyższego na świecie 

aktywnego wulkanu Nevado 
Ojos del Salado, leżącego na 
granicy Argentyny i Chile. 

Międzynarodowy zespół dotarł 
na wysokość 5965 metrów nad 

poziomem morza w ciągu 
24 godzin ma motocyklu Africa Twin wyposażonym w tłumik Termignoni, 

zmienione przełożenie końcowe, nowe opony Metzeler MC360TM i gamę 
oryginalnych akcesoriów Hondy. Temperatura podczas jazdy spadała 
do 5 stopni Celsjusza, a trasa wiodła po zniszczonym asfalcie, żwirze, 

błocie, piasek i odcinki lodowych kieszeni zwanych „penitentes”. Po 
raz kolejny dowiedziono zalet Africa Twin jako najlepszego motocykla 

terenowego w swojej klasie.
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ALUMINIOWY KUFER GÓRNY 42L  
ZE STELAŻEM

08ESY-MKS-LGALUL1

Wykonany z trwałego i lekkiego aluminium kufer górny  
o pojemności 42 litrów może pomieścić jeden pełny kask. 
Do zestawu standardowo dołączone jest oparcie i system 

pojedynczego kluczyka. Aluminiowy bagażnik tylny  
i stelaż kufra górnego w zestawie.

Maksymalne obciążenie: 6 kg
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ALUMINIOWE KUFRY BOCZNE
08ESY-MKS-PNALU

W skład zestawu wchodzą dwa wykonane z trwałego  
i lekkiego aluminium kufry boczne o pojemnościach 33 
litry (prawy) i 37 litrów (lewy).
Zestaw obejmuje aluminiowy stelaż i system 
pojedynczego kluczyka ułatwiające bezpośredni montaż 
na bagażniku tylnym (brak w zestawie).
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów: 10 kg

PLASTIKOWY KUFER GÓRNY 58L Z 
OPARCIEM I STELAŻEM
08ESY-MKS-LGPLL1

Dzięki dużej pojemność aż 58 litrów ten plastikowy 
kufer górny może pomieścić dwa pełne kaski i wiele 
innych rzeczy. Specjalny, bezkluczykowy zamek pokrywy. 
Bagażnik tylny, stelaż kufra górnego, oparcie i system 
pojedynczego kluczyka w zestawie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

PLASTIKOWE KUFRY BOCZNE
08L71-MKS-E00

Specjalnie zaprojektowany do montażu bez stelaża 
zestaw dwóch kufrów bocznych doskonale się 
sprawdza w każdych warunkach dzięki wyjątkowej 
wytrzymałości. Prawy kufer ma pojemność 30 litrów. 
W 40-litrowym kufrze po lewej stronie mieści się pełny 
kask motocyklowy. Oba kufry są wyposażone w zamek  
z systemem pojedynczego kluczyka.
Bez bagażnika tylnego i mocowania kufrów
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów: 6 kg

TORBY WEWNĘTRZNE DO 
PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH
08L83-MKS-E00

Dopasowane do prawego i lewego plastikowego kufra 
bocznego. Ma taką samą charakterystykę, jak torba 
wewnętrzna do kufra górnego.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKS-LG35

W kufrze górnym o pojemności 35 litrów mieści się 
jeden kask. System pojedynczego kluczyka umożliwia 
otwieranie kufra górnego przy użyciu kluczyka 
zapłonowego motocykla W zestawie stelaż kufra 
górnego, system pojedynczego kluczyka i oparcie 
(bagażnik tylny sprzedawany oddzielnie).

TORBA DO PLASTIKOWEGO KUFRA 
GÓRNEGO 58L
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do 
plastikowego kufra górnego 58L. Ponieważ jest 
wodoodporna i wyposażona w paski, można ją również 
zamocować bezpośrednio do motocykla. Pasek na ramię 
umożliwia wygodne noszenie.

BAGAŻBAGAŻ
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BAGAŻ

TORBA NA BAK 4,5L
08L85-MKS-E00

Wodoodporna torba na bak o pojemności 4,5 litra 
doskonale nadaje się do przewożenia różnych 
przedmiotów. Przezroczysta kieszeń na górze umożliwia 
przechowywanie mapy. Wygodne zapięcie i magnes 
pewnie mocują torbę do motocykla.
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA 
GÓRNEGO 35L 
08L75-MJP-G51

Wykonana z czarnego nylonu, ze srebrnym logo Honda 
Wing na górze oraz czerwonymi suwakami. Regulowana 
pojemność od 15 do 25 litrów. Wyposażona w regulowany 
pas na ramię i uchwyt do przenoszenia.

TORBA NA BAK 3L
08L89-MKS-E00

Lekka, niewielka torba na bak o pojemności 3 litrów 
z przezroczystą kieszenią doskonale nadaje się do 
przewożenia drobiazgów. Kompletnie nieprzeszkadzająca 
w kierowaniu po pewnym zamocowaniu za pomocą 
wygodnego zapięcia i magnesu. Wyposażona w pokrowiec 
przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

STELAŻ TYLNY
08L88-MKS-E00ZA

Bagażnik tylny z lekkiego aluminium z uchwytami pasażera. Punkty montażowe umożliwiają 
zamocowanie plastikowych kufrów bezpośrednio do motocykla. Do aluminiowych kufrów 
bocznych wymagany jest dodatkowy stelaż (sprzedawany oddzielnie).

TORBY WEWNĘTRZNE DO ALUMINIOWYCH KUFRÓW 
BOCZNYCH
08L82-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do aluminiowego kufra górnego. Ponieważ 
jest wodoodporna i wyposażona w paski, można ją również zamocować bezpośrednio do 
motocykla. Pasek na ramię umożliwia wygodne noszenie.
 
08L84-MKS-E00 

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych dopasowanych do prawego i lewego aluminiowego 
kufra bocznego. Mają one taką samą charakterystykę, jak torba wewnętrzna do kufra 
górnego.
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OCHRONA

ORUROWANIE PRZEDNIE  
Z MOCOWANIEM
08ESY-MKS-L1FR

Nadające bardziej agresywny wygląd orurowanie 
przednie zapewnia dodatkową ochronę elementów 
motocykla. Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 
elektrolitycznie jest odporne na korozję i łatwe do 
czyszczenia. Może być używane z przednimi światłami 
przeciwmgielnymi LED (sprzedawane oddzielnie).

OSŁONA SILNIKA Z MOCOWANIEM 
08ESY-MKS-ENG

Osłona silnika zapewnia lepszą ochroną silnika i dolnej 
części motocykla. Wykonane ze stali nierdzewnej 
polerowanej elektrolitycznie jest odporne na korozję  
i łatwe do czyszczenia. (zestaw montażowy w komplecie)

KOMPLET OSŁON CHŁODNICY
08F71-MKS-E00

Wykonane ze stali nierdzewnej i ozdobione logo CRF 
osłony chłodnicy nadają modelowi Africa Twin agresywny 
wygląd. Oryginalny wzór siatki łączy doskonałe 
właściwości chłodzenia z optymalną ochroną chłodnic 
przed uderzeniami kamieni.

TANK PADY BOCZNE
08R81-MKS-E00

Wzmocnione tank pady boczne dopasowane do kształtu 
zbiornika. Chronią lakier przed zadrapaniami i dają 
kierowcy lepszą kontrolę podczas jazdy w pozycji 
wyprostowanej.

OSŁONY DŁONI
08P72-MKS-E00ZC lub E00ZD

Osłony chronią i zapewniają komfort dłoniom kierowcy.
Dostępne wersje:
• Trójkolorowe lub czarne: E00ZC
• Czerwone: E00ZD

KOMPLET NAKLEJEK OCHRONNYCH 
(AFRICA TWIN L1)
08ZAR-LOD-003CFSP 
Lepsza ochrona nadwozia i części silnika dzięki temu 
kompletowi wyciętych i dopasowanych naklejek 
ochronnych.

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.

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. 

48h 48h

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.

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 

F/T, STICKER C PROTECTOR
FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
F/T, STICKER R PROTECTOR
F/T, STICKER L PROTECTOR

Nº NAME QTY
1 RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR 1
2 RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR 1
3 RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR 1
4 RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR 1
5 RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR 1
6 RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR 1
7 RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR 1
8 RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
9 RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR 1
10 SWINGARM R, STICKER PROTECTOR 1

Nº NAME QTY
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

Nº NAME QTY
21 1
22 2
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1

L-SIDE CENTER R-SIDE
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KOMFORT

ZESTAW LAMP PRZECIWMGIELNYCH 
LED
08ESY-MKS-FL20

Zestaw 2 dodatkowych lamp LED (11 W) ze wszystkimi 
elementami wymaganymi do montażu. Podnoszą 
widoczność podczas pochmurnych dni, w nocy lub 
podczas jazdy we mgle. Są włączane za pomocą 
przełącznika na kierownicy, a ich działanie sygnalizuje 
wskaźnik na wyświetlaczu TFT.

PODGRZEWANE MANETKI  
Z MOCOWANIEM
08T72-MKS-E00

Wybrany poziom grzania ( jeden z pięciu) jest 
pokazywany na wyświetlaczu TFT. Ostatnio wybrane 
ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu zapłonu. 
Zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed 
rozładowaniem.

GNIAZDO AKCESORIÓW 12 V
08U70-MKS-E00

Montowane w panelu przednim gniazdo 12 V umożliwia 
wygodne zasilanie urządzeń elektrycznych.
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NISKIE SIEDZENIE 
08R73-MKS-E00ZA or E00ZC

Niskie siedzenie jest opuszczone o 25 mm Zależnie od 
wybranego położenia uzyskuje się wysokość siedziska 
825 lub 845 mm. 
Dostępne wersje: 
• Czerwone: E00ZA
• Trójkolorowe: E00ZB
• Czarne: E00ZC

WYSOKIE SIEDZENIE 
08R70-MKS-E20ZB lub E20ZC

Wysokie siedzenie jest podniesione o 25 mm Zależnie od 
wybranego położenia uzyskuje się wysokość siedziska 
875 lub 895mm. 
Dostępne wersje: 
• Czarne: E20ZB 
• Czerwone: E20ZC

KOMFORTOWE PODNÓŻKI PASAŻERA
08R71-MJP-G50

Luksusowe podnóżki pasażera wykonane z aluminium  
i gumy. Są szersze od standardowych podnóżków i dzięki 
temu wygodniejsze.

WYSOKA SZYBA
08R76-MKS-E00

Wyższa ekran 175 mm od standardowej wysoka szyba 
poprawia komfort jazdy zmniejszając przepływ powietrza 
wokół głowy i ramion. Pasuje idealnie w miejsce 
standardowej szyby i zawiera specjalną osłonę zegarów.

KOMPLET DEFLEKTORÓW 
CZOŁOWYCH
08R78-MKS-E00

Deflektory poprawiają komfort prowadzenia, 
zmniejszając napór powietrza wokół ramion i rąk.

KOMPLET DEFLEKTORÓW BOCZNYCH
08R72-MKS-E00

Deflektory zmniejszają napór powietrza na wysokości 
talii i kolan oraz odchylają strumień gorącego powietrza 
z chłodnicy.
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ZESTAW NAKLEJEK NA KOŁA
08F70-MKS-E00ZD lub E40ZA

Naklejki na koła poprawiają wygląd i dodatkowo chronią obręcze felgi. Zestaw zawiera  
2 elementy na oba koła. Zalecane zastosowanie: 
• Czerwony lub czarny: E00ZD 
• Trójkolorowy: E40ZA

PRZYCIEMNIONA SZYBA
08R70-MKS-E00

Dodaj charakteru przodowi Africa Twin montując przyciemnioną szybę (ma ona taki sam 
kształt i wymiary, jak standardowa).

PODNÓŻKI RALLY
08R79-MKS-E00

Dzięki agresywnym, opływowym kształtom i powierzchni 
większej o 57% w porównaniu ze standardowymi, 
podnóżki Rally poprawiają komfort podczas jazdy 
terenowej.

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW DCT 
08U70-MKS-E50

Kompletny zestaw umożliwiający zmianę biegów nogą 
w klasyczny sposób: 1 w dół, pozostałe biegi w górę za 
pomocą dźwigni. System działa równolegle z przyciskami 
zmiany biegów na kierownicy, dając możliwość wyboru 
sposobu zmiany biegów
(tylko do wersji DCT)

QUICK SHIFTER
08U70-MKK-D01

Quick Shifter pozwala na zmianę biegów bez używania 
dźwigni sprzęgła i zamykania przepustnicy. 
System umożliwia zmianę biegów do góry oraz w dół, 
zapewniając maksymalną przyjemność z jazdy. 
(tylko ręczna skrzynia biegów)

OSIĄGI I WYGLĄD
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PODPÓRKA CENTRALNA
08M70-MKS-E00

Podstawka centralna umożliwia bezpiecznie postawienie motocykla 
na różnych powierzchniach oraz pomaga w codziennej konserwacji.
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PAKIETY AKCESORIÓW
OFF-ROAD DCT OFF-ROAD MT SUPER ALU SUPER PLASTIC ELECTRIC TRAVEL ALU TRAVEL 

PLASTIC

ZAWARTOŚĆ
Numery katalogowe:

08HME-MKS-L1FLALU 08HME-MKS-L1FLPL 08HME-MKS-EL20 08HME-MKS-L1TRALU 08HME-MKS-L1TRPL

Osłony chłodnicy • •
Tank pady boczne • •
Orurowanie przednie  
z mocowaniem • • • • • •
Osłona silnika z mocowaniem • •
Podnóżki Rally • •
Pedał zmiany biegów DCT •
Quick Shifter •
Przyciemniona szyba • •
Zestaw naklejek na koła 
(w dopasowanych kolorach) • •
Handbary 
(w dopasowanych kolorach) • •
Bagażnik tylny • • • •
Aluminiowy kufer górny 42L  
ze stelażem • •
Aluminiowe kufry boczne ze 
stelażem • •
Torba do aluminiowego kufra 
górnego • •
Zestaw toreb do aluminiowych 
kufrów bocznych • •
Plastikowy kufer górny 58L  
z oparciem i stelażem • •
Plastikowe kufry boczne • •
Torba do kufra górnego 58L • •
Zestaw toreb do plastikowych 
kufrów bocznych • •
Torba na bak 4,5L • • • •
Lampy przeciwmgielne LED  
z mocowaniem • • •
Podgrzewane manetki  
z mocowaniem • • •
Gniazdo akcesoriów 12 V • • •
Wysoka szyba • •
Komplet deflektorw bocznych • •
Komplet deflektorw czołowych • •
Podpórka centralna • • • •
Czerwony 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1RMT

Czarny 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1BMT

Trójkolorowy 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1TMT
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AKCESORIA
X-ADV

CZY WIESZ, ŻE... Twardszy niż inne!
H

Podczas edycji wyścigu na Gibraltarze w 2019 roku Renato Zocchi poprowadził X-Adv do 
zwycięstwa w klasie 2 w tym wyjątkowo trudnym rajdzie o długości 7000 km od Bałtyku do 
Oceanu Atlantyckiego. Ten śmiałek nie tylko wygrał swoją klasę, ale także zajął siódme 

miejsce w klasyfikacji generalnej, pokonując konkurentów na wyczynowych motocyklach 
i maszynach kategorii adventure tourer. 
Wprawdzie X-Adv został specjalnie 
przygotowany przez zwiększenie 
skoku koła i prześwitu, jednak Zocchi 

zachował podnóżki i prowadził 
wersję DCT w trybie Gravel. 

Kolejny dowód na to, że 
bez względu na to, dokąd 

chcesz się udać, X-ADV jest 
twardszy niż inne motocykle 

i dowiezie Cię wszędzie!

NOWY 
MODEL
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BAGAŻ

KUFRY BOCZNE ZE STELAŻEM
08ESY-MKT-PNA

Zestaw 2 kufrów bocznych o pojemności 26 litrów (prawy) 
i 33 litrów (lewy). System pojedynczego kluczyka Honda 
umożliwia otwieranie i zamykanie kufrów bocznych za 
pomocą kluczyka zapłonowego motocykla.
Bagażnik tylny i panele aluminiowe sprzedawane 
oddzielnie.
Maksymalne obciążenie każdego kufra: 6 kg

PANELE ALUMINIOWE NA KUFRY 
BOCZNE
08L80-MKT-D00

Atrakcyjny wygląd kufrów bocznych dzięki aluminiowym 
panelom ozdobnym (kufry boczne nie wchodzą w skład 
zestawu).

TORBY DO KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych dopasowanych 
do nowego kształtu kufrów. Czarne z dyskretnym logo 
Honda i paskiem na ramię umożliwiającym wygodne 
noszenie.
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TORBA WEWNĘTRZNA 50L DO KUFRA 
GÓRNEGO
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do 
50-litrowego kufra górnego. Ponieważ jest wodoodporna 
i wyposażona w paski, można ją również zamocować 
bezpośrednio X-ADV. Pasek na ramię umożliwia wygodne 
noszenie.

PANEL ALUMINIOWY NA KUFER 
GÓRNY
08L83-MKT-D00

Aluminiowy panel ozdobny uatrakcyjnia wygląd kufra 
górnego (kufer górny nie wchodzi w skład zestawu).

TORBA KONSOLOWA
08L79-MKT-D00

Idealnie dopasowana do przestrzeni między kolanami 
motocyklisty czarna torba konsolowa o pojemności  
9 litrów doskonale nadaje się do przewożenia 
niezbędnych drobiazgów. Wygodne wycięcie z przodu 
na przewody do smartfona. Wyposażona w pokrowiec 
przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 2 kg

TORBA 25L DO KUFRA GÓRNEGO
08L77-MKT-D00

Torba wewnętrzna kufra górnego o pojemności 25 litrów 
z wygodnym paskiem na ramię. Z logo Honda.

ALUMINIOWY BAGAŻNIK TYLNY 
*NH460M*
08L74-MKT-D00ZC

Bagażnik tylny z uchwytami, które poprawiają komfort 
pasażera i ułatwiają prowadzenie motocykla. Pasuje do 
wszystkich rozmiarów kufrów.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

KUFER GÓRNY SMART 50L
08ESY-MKT-TB50S

Kufer górny o pojemności 50 litrów z systemem 
otwierania SMART, umożliwiającym otwarcie pokrywy 
bez wyciągania kluczyka z kieszeni. Może pomieścić 
dwa kaski. Wbudowana wkładka zamka może służyć 
do zamykania kufra nawet po zdjęciu go z bagażnika. 
Dołączone oparcie zwiększa wygodę pasażera.
Bagażnik tylny i panel aluminiowy sprzedawane 
oddzielnie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg
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KOMFORT

LAMPY PRZECIWMGIELNE Z 
MOCOWANIAMI
08ESY-MKT-FL21

Dwie dodatkowe lampy LED poprawiają widoczność 
podczas jazdy we mgle. 
Sterowane przełącznikiem na lewym ramieniu kierownicy, 
po włączeniu pojawia się symbol na wyświetlaczu TFT. 
Wymagają montażu na orurowaniu przednim
(sprzedawane oddzielnie).

ORUROWANIE PRZEDNIE
08P70-MKH-D00

Srebrne orurowanie chroniące nadwozie motocykla  
i umożliwiające zamontowanie lamp przeciwmgielnych 
(sprzedawane oddzielnie).

KOMPLET DEFLEKTORÓW GÓRNYCH
08R71-MKT-D00

Ozdobione logo X-ADV owiewki poprawiają komfort jazdy 
poprzez zmniejszenie przepływu powietrza wokół talii  
i ud.

PODNÓŻKI KIEROWCY
08R72-MKT-D00

Lepsza kontrola podczas jazdy w terenie i ostrzejszy 
wygląd Adventure dzięki zestawowi aluminiowych 
podnóżków.

PODGRZEWANE MANETEK
08T71-MKT-D00

Wybrany poziom grzania ( jeden z pięciu) jest 
pokazywany na wyświetlaczu TFT. Ostatnio wybrane 
ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu zapłonu. 
Zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed 
rozładowaniem.

OSŁONY DŁONI
08P72-MKS-E00ZC lub E00ZD

Dopasowane do standardowych handbarów osłony 
zapewniają lepszą ochronę i komfort poprzez 
zmniejszenie przepływu powietrza wokół rąk.
Dostępne w dwóch kolorach:
• Czarne (*NH1*)
• Czerwone (*R280R*)

32



OSŁONA DŹWIGNI 
POSTOJOWEJ
08F72-MKT-D00
Idealnie dopasowana do 
aluminiowej dźwigni, osłona 
ta nadaje kokpitowi X-ADV 
niepowtarzalny wygląd.

ALUMINIOWY UCHWYT KIEROWNICY
08F71-MKT-D00
Aluminiowy uchwyt kierownicy z logo X-ADV to luksusowy 
dodatek podkreślający charakter modelu.

DŹWIGNIA POSTOJOWA
08F70-MKT-D00
Aluminiowa dźwignia postojowa z czarnym 
anodyzowanym wykończeniem sprawi, że Twój X-ADV 
będzie się wyróżniał.

KOMPLET OZDOBNYCH OSŁON
08F75-MKT-D00

Osłony ze stali nierdzewnej chronią elementy nadwozia 
przed uszkodzeniami i podkreślają wygląd premium 
modelu X-ADV.

OZDOBNE PANELE PODŁOGOWE
08F70-MKH-D00

Panele wykonane ze stali nierdzewnej z okładziną 
antypoślizgową nadadzą jeszcze więcej stylu X-ADV.
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PAKIETY AKCESORIÓW

TRAVEL STYLE ADVENTURE
BLACK RED

ZAWARTOŚĆ 08HME-MKT-TRA21 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB 08HME-MKT-ADTZC

Kufer górny 50L z otwarciem Smart •
Panel aluminiowy na kufer górny •
Oparcie do kufra górnego •
Kufry boczne z systemem pojedynczego kluczyka •
Panele aluminiowe na kufry boczne •
Bagażnik tylny •
Stelaż do kufrów bocznych •
Torba konsolowa •
Torby wewnętrzne do kufrów bocznych •
Podgrzewane manetki •
Uchwyt kierownicy •
Dźwignia postojowa •
Osłona postojowa •
Komplet ozdobnych osłon •
Ozdobne panele podłogowe •
Osłony dłoni czarne *NH1* •
Osłony dłoni czerwone *R280R* •
Orurowanie przednie • •
Lampy przeciwmgielne LED z mocowaniem • •
Komplet deflektorów górnych • •
Podnóżki kierowcy • •
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Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem zadebiutowała na rynku motocykli w 2010 roku  
w modelu VFR 1200. Obecnie oferowana jest już trzecia generacja skrzyń DCT o mniejszych 

rozmiarach dostosowanych do motocykli 
o średniej pojemności. Skrzynia DCT 

jest zupełnie inna od przekładni 
pasowych często stosowanych  
w skuterach: konstrukcyjnie jest 

to konwencjonalna 6-stopniowa 
skrzynia biegów sterowana 
elektronicznie. Szybkość skrzyni  

manualnej w połączeniu  
z wygodą korzystania ze 
skrzyni automatycznej.

AKCESORIA
NC750X

H

NOWY 
MODEL

Czy naprawdę potrzebujesz dźwigni sprzęgła,  
by cieszyć się jazdą?
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BAGAŻ

BAGAŻNIK TYLNY *NHC08M*
08L70-MKW-D00ZB

Bagażnik tylny jest niezbędny do zamontowania 
wszystkich oryginalnych akcesoriów transportowych 
Honda zaprojektowanych specjalnie dla modelu NC750X. 
Dwa zintegrowane uchwyty , aby poprawić komfort 
pasażera i ułatwić prowadzenie motocykla.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

PANEL ALUMINIOWY NA KUFER 
GÓRNY
08L83-MKT-D00 / 08L82-MKT-D00Zx

Aluminiowy panel ozdobny uatrakcyjnia wygląd kufra 
górnego 50L (kufer górny sprzedawany oddzielnie).
Występuje w następujących kolorach:
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)
• Mat Jeans Blue Metallic (D00ZC)
• Graphite Black (D00ZG)
• Matte Beta Silver Metallic (D00ZJ)

TORBA DO KUFRA GÓRNEGO 50L
08L81-MKS-E00
Wykonana z wytrzymałego materiału, wodoodporna 
torba wewnętrzna z dwoma paskami na ramię i uchwytem 
do przenoszenia. 
Tę dużą torbę z odblaskowym logo Honda można w razie 
potrzeby przymocować bezpośrednio do motocykla.
Na str. 31 pokazano 25-litrową torbę wewnętrzną.

GUMOWE OPARCIE KUFRA GÓRNEGO 
50L
08L85-MKT-D00

Dopasowane do kufra górnego 50L oparcie zwiększa 
wygodę pasażera. Łatwy montaż bez potrzeby wiercenia 
otworów.

KUFER GÓRNY 50L
08L73-MKT-D00

Kufer górny 50L może pomieścić dwa kaski. Wbudowana 
wkładka zamka może służyć do zamykania kufra 
nawet po zdjęciu go z bagażnika. Wymaga stelaża 
oraz gumowego oparcia kufra górnego (sprzedawane 
oddzielnie).
Maksymalne obciążenie: 6 kg

KUFER GÓRNY 35L Z SYSTEMEM 
POJEDYNCZEGO KLUCZYKA
08ESY-MKT-TB35OK
W kufrze górnym o pojemności 35 litrów mieści się 
jeden kask. System pojedynczego kluczyka umożliwia 
otwieranie kufra górnego przy użyciu kluczyka 
zapłonowego motocykla.
Maksymalne obciążenie: 6 kg
Stelaż kufra górnego sprzedawany oddzielnie.
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BAGAŻ

OPARCIE KUFRA GÓRNEGO
08F00-MJP-G50

Dopasowane do kufra górnego 35L oparcie zwiększa 
wygodę pasażera. Łatwy montaż bez potrzeby wiercenia 
otworów. (Kufer górny sprzedawany oddzielnie).

TORBA WEWNĘTRZNA 
KUFRA GÓRNEGO 35L

08L75-MJP-G51

Wykonana z czarnego nylonu, ze 
srebrnym logo Honda Wing na 

górze oraz czerwonymi suwakami. 
Regulowana pojemność od  

15 do 25 litrów. Wyposażona  
w regulowany pas na ramię  

i uchwyty do przenoszenia.

KUFRY BOCZNE ZE STELAŻEM
08ESY-MKW-PNA

Zestaw dwóch kufrów bocznych pasujących do stylu 
NC750X. System pojedynczego kluczyka Honda 
umożliwia otwieranie i zamykanie kufrów bocznych 
za pomocą kluczyka zapłonowego motocykla. Zestaw 
obejmuje stelaż służący do zamontowania kufrów 
bocznych na bagażniku tylnym (sprzedawany oddzielnie).

PANELE ALUMINIOWE NA KUFRY 
BOCZNE
08L80-MKT-D00 / 08L81-MKT-D00Zx

Atrakcyjny wygląd kufrów bocznych dzięki aluminiowym 
panelom ozdobnym (kufry boczne nie wchodzą w skład 
zestawu).
Dostępne w następujących kolorach:
• Candy Chromosphere Red (D00ZE)
• Mat Jeans Blue Metallic (D00ZF)
• Graphite Black (D00ZG)
• Matte Beta Silver Metallic (D00ZH)

ZESTAW TOREB DO KUFRÓW 
BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych dopasowanych 
do nowego kształtu kufrów. Czarne z dyskretnym logo 
Honda i paskiem na ramię umożliwiającym wygodne 
noszenie.
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KOMFORT

PODGRZEWANE MANETKI
08T70-MKW-D00

Wyjątkowo smukłe, podgrzewane manetki kierownicy 
z inteligentnym rozkładem ciepła i pięciostopniową 
regulacją dla maksymalnego komfortu. Zintegrowany 
obwód zabezpieczający akumulator przed 
rozładowaniem. Ostatnio wybrany poziom jest pamiętany 
nawet po wyłączeniu zapłonu.

KOMPLET DEFLEKTORÓW DOLNYCH
08R70-MKW-D10

Komplet deflektorów poprawia komfort jazdy poprzez 
ograniczenie naporu powietrza odczuwanego przez 
motocyklistę oraz zapobiega zachlapaniom. 
Występuje również w wersji MT (08R71-MKW-D00)

ORUROWANIE PRZEDNIE
08P71-MKW-D00

Orurowanie przednie zmniejsza ryzyko uszkodzeń 
elementów zewnętrznych i nadaje NC750X twardy 
wygląd Adventure. Potrzebne do zamontowania 
przednich świateł przeciwmgielnych (sprzedawane 
oddzielnie).

LAMPY PRZECIWMGIELNE LED  
Z MOCOWANIEM
08ESY-MKW-FL21

Dwie dodatkowe lampy poprawiają widoczność podczas 
jazdy we mgle.
Wymagają montażu na orurowaniu przednim 
(sprzedawane oddzielnie).

ŁADOWARKA AC
08E73-MKW-D00

Wygodnie umieszczona w schowku ładowarka USB 
typu C o mocy 15 W umożliwia zasilanie urządzeń 
elektronicznych. 

WYSOKA SZYBA
08R70-MKW-D00

Wyższa o 77 mm od standardowej wysoka szyba poprawia 
komfort jazdy zmniejszając przepływ powietrza wokół 
głowy i ramion. Wykonana z mocnego, przezroczystego 
poliwęglanu, może być zamontowany bezpośrednio 
zamiast standardowej szyby.
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

PODPÓRKA CENTRALNA 
08M70-MKW-D00

Ułatwia czyszczenie i wymianę tylnego koła i umożliwia bezpieczniejsze parkowanie.

BLOKADA U-LOCK 123/217 
08M53-MEE-800

Blokada U-lock zamykana na kluczyk.
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PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET TRAVEL URBAN ADVENTURE

DCT MT

ZAWARTOŚĆ 08HME-MKW-TR21 08HME-MKW-URB 08HME-MKW-ADTDCT 08HME-MKW-ADTMT

Kufer górny 35L z systemem 
pojedynczego kluczyka • •
Panel aluminiowy na kufer 
górny • •
Oparcie do kufra górnego • •
Kufry boczne z systemem 
pojedynczego kluczyka •
Panele aluminiowe na kufry 
boczne •
Stelaż do kufrów bocznych •
Bagażnik tylny • •
Wysoka szyba • •
Podgrzewane manetki • •
Lampy przeciwmgielne LED • •
Orurowanie przednie • •
Ładowarka AC • •
Deflektory dolne (DCT) •
Deflektory dolne (MT) •
Podpórka centralna • •
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AKCESORIA
CB500X

Wprowadzony w 1981 roku w modelach 
motocrossowych tylny wahacz typu 

Mono shock został opatentowany 
przez Hondę i jest z powodzeniem 
stosowany w wielu seryjnych 

modelach taki jak CB500X, 
lecz również w wyczynowych 
maszynach RC213V, które 

startują w wyścigach 
MotoGP.

CZY WIESZ, ŻE...
Z motocrossu na tory wyścigowe MotoGP

H

45



BAGAŻNIK TYLNY
08L71-MGZ-D80ZA

Solidny stelaż kufra z uchwytami dla pasażera.
Niekompatybilny ze stelażem kufrów bocznych.
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BAGAŻ

KUFER GÓRNY 35L 
08ESY-MJX-TBWK

Kufer górny o pojemności 35 litrów otwierany kluczykiem 
zapłonowym motocykla CB500X. Zestaw zawiera 
bagażnik tylny i stelaż wymagany do zamontowania 
kufra górnego. W komplecie jest również system jednego 
kluczyka.

PEŁNY ZESTAW BAGAŻOWY
08ESY-MKP-FL21

Przygotuj CB500X do długich podróży wyposażając go 
w zestaw zawierający 35-litrowy kufer górny 35L, kufry 
boczne z panelami ozdobnymi oraz wkładki kluczyka  
i system montażu.

TORBA NA BAK
08ESY-MKP-TKB19B

Mała torba zaprojektowana do zbiornika CB500X. Dwie 
magnetyczne klapy oraz dwa odpinane paski. W zestawie 
znajdują się 2 śruby, tulejki i podkładki oraz 2 arkusze folii 
ochronnej na zbiornik. Pojemność: 3 litry

PLASTIKOWE KUFRY BOCZNE
08L70-MGZ-D80

Aerodynamiczne kufry boczne dopasowane do stylistyki 
CB500X.
Stelaż i system kluczyka sprzedawane oddzielnie.

TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA 
GÓRNEGO (35L)
08L09-MGS-D30

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda 
Wing na przedniej kieszeni. Regulowana pojemność od 
15 do 25 litrów. W przedniej kieszeni można zmieścić 
dokumenty formatu A4. Wyposażona w regulowany pas 
na ramię i uchwyt do przenoszenia.

TORBA NA TYLNE SIEDZENIE  
Z MOCOWANIEM
08ESY-MKP-SEAT

Prosta i funkcjonalna torba na tylne siedzenie 
dopasowana do jego smukłego kształtu. Łatwe  
i solidne mocowanie. Pojemność 15 litrów z możliwością 
powiększenia do 22 litrów. Wyposażona w pokrowiec 
przeciwdeszczowy.
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KOMFORT

LAMPY PRZECIWMGIELNE LED
08ESY-MKP-FOG19

Zestaw dwóch dodatkowych lamp przednich LED ze 
wszystkimi elementami wymaganymi do montażu. 
Podnoszą widoczność podczas pochmurnych dni, w nocy 
lub podczas jazdy we mgle.

PODGRZEWANE MANETKI
08ESY-MKP-HG19

Cienkie podgrzewane manetki (360°) ze zintegrowanym 
modułem sterującym. Trzy poziomy grzania  
i zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed 
rozładowaniem W komplecie zestaw montażowy i klej do 
manetek odporny na wysoką temperaturę.

GNIAZDO 12 V
08U70-MKP-D80

Gniazdo 12 V umożliwia ładowanie sprzętu 
elektronicznego.

OSŁONY DŁONI
08P70-MJW-J80

Chronią ręce kierowcy przed podmuchami wiatru  
i deszczem. Nadają również CB500X bardziej agresywny 
wygląd.

PRZYCIEMNIONA SZYBA
08R70-MKP-J80

Przyciemniona szyba poprawia komfort i sportowy 
wygląd. Kształt i rozmiar identyczny jak standardowej 
szyby.

KOMPLET DEFLEKTORÓW
08R71-MKP-J80

Para deflektorów chroniących nogi przed wiatrem.
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ORUROWANIE PRZEDNIE
08P72-MKP-J80ZA

Zapewnia dodatkową ochronę i umożliwia zamontowanie lamp przeciwmgielnych LED.

TANK PAD
08P70-MGH-J20

Chroni zbiornik przed zarysowaniami.

OCHRONA
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PAKIETY AKCESORIÓW

COMFORT
ZAWARTOŚĆ 08HME-MKP-CX19

Osłony dłoni •
Deflektory •
Podgrzewane manetki •
Gniazdo akcesoriów 12 V •
Podpórka centralna •

KONSERWACJA

PODSTAWKA CENTRALNA 
08M70-MKP-J80

Ułatwia czyszczenie i wymianę tylnego koła i umożliwia 
bezpieczne parkowanie nawet na nierównej nawierzchni.

POKROWIEC STOSOWANY NA 
ZEWNĄTRZ XL
08P34-BC2-801

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV. 
Wodoodporny z oddychającej tkaniny umożliwiającej 
wyschnięcie mokrego pojazdu. Dodatkowa linka pozwala 
na lepsze zamocowanie pokrowca. Dwa otwory z przodu 
pozwalają na łatwe zamocowanie blokady U-lock. Nie 
nadaje się do motocykli z kufrem górnym lub kuframi 
bocznymi.
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AKCESORIA
CRF 300 L / L RALLY

Wygląd i coś więcej
H

Podziwiając zawodników Hondy 
walczących o zwycięstwo w Rajdzie 

Dakar, łatwo dostrzeżesz podobieństwa 
między ich CRF450 Rally a Twoim CRF 

300. To nie tylko kwestia wyglądu, 
ale ostateczny dowód na to, że 

rywalizacja w najtrudniejszych 
wyścigach może przynieść 

korzyści wszystkim.

NOWY 
MODEL
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KUFER GÓRNY 35L ZE STELAŻEM
08ESY-K1T-TB38

W kufrze górnym o pojemności 35 litrów mieści się jeden 
kask. System pojedynczego kluczyka umożliwia otwieranie 

kufra górnego przy użyciu kluczyka zapłonowego 
motocykla W zestawie stelaż kufra górnego, system 

pojedynczego kluczyka i bagażnik tylny.

OSŁONA SILNIKA
08P70-K1T-E50

Wykonana z aluminium o grubości 4 mm osłona silnika zapewnia lepszą 
ochronę silnika i dolnej części motocykla. Odporna na korozję i łatwa do 

czyszczenia.
(Tylko dla CRF300L)

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA 
GÓRNEGO 35L
08L75-MJP-G51

Wykonana z czarnego nylonu, ze srebrnym logo Honda 
Wing na górze oraz czerwonymi suwakami. Regulowana 
pojemność od 15 do 25 litrów. Wyposażona w regulowany 
pasek na ramię i uchwyty do przenoszenia.
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Podane szczegółowe informacje nie odnoszą się do żadnego konkretnego produktu dostarczanego lub oferowanego do sprzedaży. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmieniania parametrów technicznych produktów, włącznie 
z kolorem, po uprzednim poinformowaniu lub bez informowania, w takim czasie i w taki sposób, jaki uważają za dogodny. Może to dotyczyć zarówno zmian zasadniczych, jak i drobnych. Podjęto jednak wszelkie starania, aby 
szczegółowe dane zawarte w niniejszej broszurze były dokładne. Skonsultuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specyfikacji przedstawionych produktów. Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie 
stanowi oferty Firmy skierowanej do jakiejkolwiek osoby. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera na warunkach i przy wykorzystaniu udzielanych przez Dystrybutora lub Dealera standardowych Warunków 
sprzedaży i gwarancji, których kopie są udostępniane na żądanie w punkcie sprzedaży. Chociaż czynione są starania w celu zapewnienia dokładności podawanych danych, broszury reklamowe są przygotowywane i drukowane na 
kilka miesięcy przed pojawieniem się produktu w sprzedaży, a zatem nie zawsze mogą natychmiast odzwierciedlić zarówno zmian w danych technicznych jak i w pojedynczych wypadkach dostępności szczególnych funkcji. Klientom 
zaleca się zawsze omówienie szczegółów danych technicznych z Dealerem, szczególnie gdy wybór produktu jest uzależniony od jednej z reklamowanych funkcji. Aby uzyskać informacje i specyfikacje, należy skontaktować się  
z lokalnym sprzedawcą. Należy pamiętać, że podane wartości zużycia paliwa są wynikami uzyskanymi przez firmę Honda w standardowych warunkach testowania zalecanych przez WMTC. Testy są przeprowadzane na hamowni, przy 
użyciu standardowej wersji pojazdu z tylko jednym kierującym i bez dodatkowego wyposażenia opcjonalnego. Rzeczywiste zużycie paliwa może się zmieniać w zależności od sposobu jazdy, metod konserwacji pojazdu, warunków 
pogodowych, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, zamontowanych akcesoriów, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych czynników. Niniejszym potwierdzasz, że każdy zakup lub transakcja (podlegająca opłacie lub nie) 

zostały dokonane świadomie, w oparciu o własną wiedzę i osądy, a nie opinie lub sugestie innych osób.

JAZDA W DOBRYM STYLU – zapoznaj się szczegółowo z instrukcją obsługi. Zapoznaj się dokładnie z zasadami poruszania się skuterem oraz jego możliwościami. Koncentracja pomaga w przewidywaniu. Zwracaj uwagę na 
postępowanie innych uczestników ruchu. Hamuj z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawsze należy nosić kask  i odpowiedni ubiór oraz jeździć w dobrej formie psychofizycznej, NIGDY pod wpływem alkoholu. Umiejętności i uprzejmość 
charakteryzują doświadczonego kierowcę, który jeździ w dobrym stylu. Honda w pełni zgadza się wymogami prawa w zakresie zgodności osłon kasków z normą BS 4110. Osłony, które przepuszczają mniej niż 50% światła widzialnego, 

nie mogą być legalnie używane na drodze.

Honda Motor Europe używa 
papieru pochodzącego od 
producentów z UE.

Nie wyrzucaj tej publikacji  
do kosza. Daj ją innej osobie 
lub przekaż do recyklingu.

Honda Motor Europe – Oddział w Polsce
ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska

www.honda.pl

Dodatkowa gwarancja Honda Plus dla motocykli, obejmuje wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy oraz oryginalne akcesoria Honda zamontowane fabrycznie lub w ASO Honda  
podczas zakupu motocykla. Gwarancja może być wydłużona o 1, 2 lub 3 lata, czyli łączny okres ochrony gwarancyjnej może wynieść do 5 lat.


