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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 

być dokładnie taki, jak chcesz.    
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SPIS TREŚCI

CB1000R NOWY 04

CB650R 12

CB500F 20

REBEL 1100 NOWY 26

REBEL 500 34

GOLD WING NOWY 42

(*) 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
CB1000R

INFORMACJA PRASOWA

Motocykl, który zmienił wszystko
H

Po 5 kolejnych tytułach mistrzowskich w World Grand Prix Road Racing Series Honda 
postanowiła wycofać się z rywalizacji i wyznaczyła sobie nowy cel: wykorzystanie 

technologii wyścigowych do opracowania wydajnych motocykli komercyjnych. Po 
pierwszych testach silnika 450 cm3 w styczniu 1969 Honda wprowadziła model 

CB750 Four. Początkowo zakładana produkcja 1500 sztuk rocznie szybko stała 
się wartością miesięczną, która ostatecznie sięgnęła 3000 sztuk na miesiąc. 

Przesuwając granice wydajności, niezawodności i łatwej obsługi motocykli 
Honda stworzyła nową klasę Superbike. 

CB1000R to nowoczesne wcielenie 
tego samego ducha, który inspiruje 

inżynierów Hondy od dziesięcioleci.

NOWY 
MODEL

Dream CB750 FOUR wprowa-
dzony na rynek  

w lipcu 1969 r.
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QUICK SHIFTER*
08U70-MKJ-D00

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.
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OSIĄGI I WYGLĄD

OSŁONA ZEGARÓW*
08R71-MKJ-E50

Wysokiej jakości aluminiowa osłona zegarów, jeszcze 
bardziej podkreśla kultowy wygląd CB1000R.   

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA*
08F70-MKJ-E50ZA lub ZB / 08F80-MKJ-D00ZA

Dopasowana kolorystycznie nakładka siedzenia jest 
wyposażona w wysokiej jakości aluminiowy panel. 
Do zamontowania zamiast siedzenia pasażera. 
Dostępny w trzech kolorach: 
• Mat Ballistic Black (E50ZA) 
• Mat Beta Silver Metallic (E50ZB) 
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)

ZESTAW NAKLEJEK NA KOŁA
08F74-MKJ-D00ZA

Łatwy w montażu zestaw naklejek koła. 
Srebrne, winylowe paski z logo CB1000.

OSŁONA CHŁODNICY
08F75-MKJ-E50

Wykonana ze stali nierdzewnej osłona chłodnicy 
podkreśla mocny wizerunek CB1000R. Oryginalny 
wzór siatki łączy doskonałe właściwości chłodzenia 
z optymalną ochroną chłodnicy przed uderzeniami 
kamieni.

KOŃCÓWKI KIEROWNICY
08F71-MKJ-E50

Bardziej sportowy wygląd Twojego CB1000R i ochrona 
kierownicy w razie upadku dzięki stylowemu zestawowi 
końcówek manetek.

PANELE PRZEDNIEGO BŁOTNIKA*
08F79-MKJ-D00

Wysokiej jakości aluminiowe panele, do zainstalowania 
na przednim błotniku CB1000R.

* Akcesoria standardowo zamontowane w wersji CB1000R Black Edition. 07
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TORBA NA BAK
08ESY-MKJ-TKB18

Prosta i funkcjonalna torba dopasowana do zbiornika paliwa CB1000R. Przeźroczysta 
kieszeń na górnej klapie umożliwia łatwe przewożenie smartfona. W komplecie stabilny 
uchwyt montażowy, który nie ogranicza ruchów kierowcy.
• Pojemność 3 litry
• Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy
• Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

SIEDZENIE PASAŻERA Z ALCANTARY
08F77-MKJ-E50

Doskonale dopasowane do siedzenia kierowcy 
wykonanego z alcantary, dodatkowe siedzenie, które 
zapewni ten sam poziom komfortu i stabilności Twojemu 
pasażerowi.

TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKJ-STB18

Prosta i funkcjonalna torba na tylne siedzenie dopasowana do jego smukłego kształtu.  
Łatwe i solidne mocowanie przy użyciu zestawu montażowego.
• Pojemność 15 litrów, z możliwością powiększenia do 22 litrów
• Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy
• Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 355 x 365 x 243

PODGRZEWANE MANETKI*
08T70-MKJ-E50

Cienkie i w pełni zintegrowane z innym elementami 
sterującymi, te podgrzewane manetki są sterowane 
pięciopozycyjnym przełącznikiem po lewej stronie. 

SIEDZENIE KIEROWCY Z ALCANTARY
08F76-MKJ-E50

Wykonane z luksusowego materiału alcantara siedzenie 
kierowcy zapewnia najwyższy poziom komfortu  
i stabilności siedzenia.

* Akcesoria standardowo zamontowane w wersji CB1000R Black Edition.

KOMFORT BAGAŻ
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OCHRONA

POKROWIEC DO STOSOWANIA  
W GARAŻU
08P70-MKJ-D00

Czarno-szary pokrowiec do stosowania w garażu 
specjalnie zaprojektowany dla CB1000R. Pokrowiec 
wykonany jest z wytrzymałego materiału poliestrowego, 
aby uniknąć zadrapań i kurzu podczas przechowywania 
motocykla. 

OSŁONA SPRZĘGŁA
08Z71-MKJ-E50

Ta piękna osłona sprzęgła zapewnia dodatkową 
ochronę i podkreśla klasę modelu CB1000R.

TANK PAD HONDA WING
08P61-KAZ-800A

Trzyelementowy, samoprzylepny, imitacja włókna 
węglowego. Logo Honda Wing. 

TANK PAD NSC
08P71-MKN-D50

Nowy wzór opracowany specjalnie dla Neo Sport Cafe. 
Element chroni lakier na zbiorniku przed zadrapaniami.
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PAKIETY AKCESORIÓW

DESIGN SPORT 1 SPORT 2 JOURNEY PLUS
Wersja Black Wersja standardowa Wszystkie wersje

ZAWARTOŚĆ 08HME-MKJ-DESF Numery katalogowe poniżej 08HME-MKJ-SP 08HME-MKJ-JP 08HME-MKJ-PP

Quick Shifter Standardowo • •
Osłona zegarów Standardowo • •
Nakładka tylnego 
siedzenia Standardowo • •
Podgrzewane manetki Standardowo •
Panele przedniego 
błotnika • •
Końcówki manetek • •
Osłona chłodnicy • •
Osłona sprzęgła •
Tank pad CB •
Siedzenie kierowcy 
(alcantara) • •
Siedzenie pasażera 
(alcantara) • •
Torba na bak  
z mocowaniem •
Torba na tylne 
siedzenie  
z mocowaniem

•
Podstawa bagażnika •
Sznurek zaciskowy • •
KOLORY

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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Jednym ze znaków rozpoznawczych CB650R jest pięknie poprowadzony układ wy-
dechowy cztery-jeden. Ten piękny koncept stylistyczny pochodzi z innego kultowego 

modelu Hondy: CB400F, znanego również jako CB 400 Four. Produkowany w latach 
1975 do 1977 CB 400 Four zyskał spory rozgłos dzięki wyglądowi stylowego café 

racera. Wytwarzający zaledwie 37 KM 
(28 kW) mocy przy 8500 obr./min oraz 
moment obrotowy 33 Nm przy 7500 

obr./min, czterocylindowy silnik 
nie czynił z niego pogromcy to-

rów. Jednak pod koniec lat 70. 
niektóre tuningowane wersje  

o pojemności 492 cm3 osiąga-
ły moc 60 KN (45 kW) przy 13 
000 obr./min.

AKCESORIA
CB650R

INFORMACJA PRASOWA
Skąd te zachwycające linie?

H
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OSŁONA ZEGARÓW
08R70-MKN-D50

Wysokiej jakości aluminiowa osłona zegarów jeszcze bardziej podkreśla kultowy 
wygląd CB650R. Zestaw montażowy (08R74-MKN-D50) sprzedawany oddzielnie.

OWIEWKA DOLNA
08F71-MKN-D50ZA

Owiewka dolna poprawia wygląd 
motocykla. Dostarczana 
z zestawem uchwytów 

montażowych. Dostępne 
kolory: Mat Gun Powder 
Black Metallic.
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QUICK SHIFTER
08U72-MKN-D50

Quick Shifter pozwala na zmianę biegów bez włączania 
sprzęgła i zamykania przepustnicy. System umożliwia 
zmianę biegów do góry, zapewniając maksymalną 
przyjemność z jazdy.

NAKLEJKI NA KOŁA
08F84-MFJ-810A, 20A, 30A, 40A lub 50A

Zestaw 3 okrągłych elementów ozdobnych, które 
doskonale pasują do 17-calowych kół. Komplet zawiera 
naklejki z logo Honda Racing. 
Dostępny w pięciu kolorach: 
• White (10A)
• Red (20A)
• Blue (30A)
• Green (40A)
• Silver (50A)

PANELE PRZEDNIEGO BŁOTNIKA
08F73-MKN-D50

Wysokiej jakości aluminiowe panele idealnie 
dopasowane do przedniego błotnika i upodabniające go 
do ikonicznego Neo Sport Cafe.

OSŁONY BOCZNE
08F75-MKN-D50

Wysokiej jakości aluminiowe osłony boczne 
podkreślające linię motocykla.

OSŁONY WLOTÓW POWIETRZA
08F74-MKN-D50

Wysokiej jakości aluminiowe osłony wlotów powietrza 
 z kunsztownie wytłoczonym logo CB650R.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA  
08F72-MKN-D50ZB

Nakładka tylnego siedzenie ma oparcie zwiększające 
komfort. Dostępna w kolorze Mat Gun Powder Black 
Metallic pasującym do wszystkich kolorów CB650R 2019. 
Aby jeszcze mocniej podkreślić charakter Neo Sport 
Cafe, do nakładki można domontować aluminiową płytkę 
(sprzedawana oddzielnie).

ZESTAW ALUMINIOWYCH PANELI  
DO NAKŁADKI SIEDZENIA  
08F76-MKN-D50

Aluminiowe elementy, które poprawiają wygląd nakładki 
tylnego siedzenia.

OSIĄGI I WYGLĄD
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TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKJ-STB18

Prosta i funkcjonalna torba na tylne siedzenie dopasowana do jego smukłego kształtu. 
Łatwe i solidne mocowanie (elementy mocujące w zestawie).
Pojemność torby: 15 litrów z możliwością powiększenia do 22 litrów
Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 355 x 365 x 243

PODGRZEWANE MANETKI
08ESY-MKN-HG19

Ultracienkie podgrzewane manetki (360°) Z regulacją 
zapewniają maksymalny poziom komfortu i pasują do stylu 
motocykla. Trzy stopnie grzania, zintegrowany obwód 
zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem, 
przemyślany sposób ogrzewania zabezpieczający 
miejsca rąk najbardziej narażone na wyziębienie.
W komplecie zestaw montażowy i klej do manetek 
odporny na wysoką temperaturę.

ZESTAW MONTAŻOWY DO SZYBY
08R74-MKN-D50

Zestaw z dwoma uchwytami (prawy i lewy), jest 
niezbędny do instalacji przedniej szyby lub osłony 
zegarów (sprzedawane oddzielnie).

SZYBA PRZEDNIA (PRZYCIEMNIONA)
08R71-MKN-D50

Mała i stylowa szybka zwiększa ochronę kierowcy przed 
deszczem oraz wiatrem przy wyższych prędkościach. 
Zestaw montażowy sprzedawany oddzielnie 
(08R74-MKN-D50).

TORBA NA BAK
08ESY-MKJ-TKB18

Prosta i funkcjonalna torba dopasowana do zbiornika paliwa. Specjalny, stabilny uchwyt 
montażowy torby nie ogranicza ruchów kierowcy. Przeźroczysta kieszeń na górnej klapie 
umożliwia łatwe przewożenie smartfona
Pojemność torby: 3 litry
Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130   

BAGAŻKOMFORT
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TANKPAD (LOGO CB)
08P71-MKN-D50

Tank pad (logo CB). Element chroni lakier na zbiorniku przed 
zadrapaniami.

OCHRONA
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

BLOKADA U-LOCK
08M53-MFL-800

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock. Można ją 
schować pod siedzeniem kierowcy. (Uwaga: w przypadku 
zamontowania alarmu AVERTO, nie ma miejsca na 
schowanie blokady U-Lock, zestawu narzędzi i instrukcji 
obsługi..

POKROWIEC STOSOWANY NA 
ZEWNĄTRZ XL
08P34-BC2-801

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV. 
Wodoodporny z oddychającej tkaniny umożliwiającej 
wyschnięcie mokrego motocykla. 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.

STOJAK WARSZTATOWY
08M50-MW0-801

Rurowy, stalowy stojak ułatwiający czyszczenie  
i konserwację tylnego koła. Umożliwia podnoszenie 
motocykla za tylny wahacz.
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PAKIETY AKCESORIÓW

 

(*) • Nakładka tylnego siedzenia zgodna z modelami w następujących kolorach 
• Mat Gunpowder Black Metallic
• Pearl Smoky Gray
• Candy Chromosphere Red

NEO SPORT CAFÉ SPORT COMFORT TRAVEL
ZAWARTOŚĆ 08HME-MKN-NSC19 08HME-MKN-SP19 08HME-MKY-CO21A 08ESY-MKJ-BAG18

Osłona zegarów z uchwytami •
Panele przedniego błotnika •
Osłony wlotów powietrza •
Panele osłon bocznych •
Owiewka dolna •
Nakładka tylnego siedzenia z 
aluminiową płytą (*) •
Quick Shifter •
Szyba przednia z uchwytami •
Podgrzewane manetki •
Tank pad CB •
Torba na bak z mocowaniem •
Torba na tylne siedzenie  
z mocowaniem •
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AKCESORIA
CB500F

Niejeden egzemplarz CB500 bezawaryjnie pokonał 300 000 km. Ale często wybierany 
przez kurierów i szkoły nauki jazdy model jest czymś o wiele więcej niż pojazdem robo-

czym. Rozegrane po raz pierwszy w 1996 roku we Francji zawody CB500 Cup szybko 
zyskały popularność w Europie, pomagając młodym talentom, takim jak Sebastien 

Charpentier czy James 
Toseland zdobyć uzna-
nie bez olbrzymich na-

kładów finansowych.

INFORMACJA PRASOWA
Czy niezawodność musi być nudna?
H
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ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKP-TB19

Zestaw obejmuje kufer górny 35 litrów i wszystkie 
elementy niezbędne do zamontowania (stelaż kufra 
i podstawa).

System obsługi jednym kluczykiem. Torba 
wewnętrzna w zestawie (08L09-MGS-D30).
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GNIAZDO ŁADOWANIA 12 V
08U70-MJW-J00

Umożliwia wygodne zasilanie lub ładowanie sprzętu 
elektronicznego (12 V, 2 A).

PODGRZEWANE MANETKI
08ESY-MJF-HG1617

Ultracienkie podgrzewane manetki (360°) z regulacją 
zapewniają maksymalny poziom komfortu i pasują do 
stylu motocykla. Trzy stopnie grzania, zintegrowany obwód 
zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem, 
przemyślany sposób ogrzewania zabezpieczający 
miejsca rąk najbardziej narażone na wyziębienie. Zestaw 
montażowy w komplecie. Dostępny specjalny klej do 
montażu manetek odporny na ciepło (sprzedawany 
oddzielnie).

TORBA NA BAK
08ESY-MKP-TKB19

Prosta i funkcjonalna torba dopasowana do zbiornika 
paliwa. Specjalny, stabilny uchwyt montażowy torby nie 
ogranicza ruchów kierowcy. Przeźroczysta kieszeń na 
górnej klapie umożliwia łatwe przewożenie smartfona. 
Torba ma pojemność 3 litrów i jest wyposażona  
w pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKP-RRSEAT

Praktyczna torba na tylne siedzenie z osłoną 
przeciwdeszczową o pojemności 15 litrów z możliwością 
powiększenia do 22 litrów. Łatwe i solidne mocowanie 
(elementy mocujące zestawie).

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. Przednia kieszeń swobodnie mieści 
dokumenty formatu A4. Wyposażona w regulowany pas 
na ramię i uchwyt do przenoszenia.

PRZEDNIA SZYBKA (PRZYCIEMNIONA)
08R70-MKP-D40

Przyciemniona przednia szybka zwiększa ochronę 
kierowcy przed deszczem oraz wiatrem przy wyższych 
prędkościach. Poprawia również wygląd motocykla.

BAGAŻ KOMFORT
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PODPÓRKA CENTRALNA
08M70-MKP-J40

Większa stabilność parkowania na różnych podłożach. 
Ułatwia czyszczenie i obsługę tylnego koła.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
08F70-MKP-DE0ZA / 08F72-MKP-J00ZA

Specjalnie ukształtowana, dopasowana kolorystycznie 
nakładka, która zastępuje standardowe siedzenie 
pasażera, nadając motocyklowi  bardziej sportowy wygląd. 
Dostępne w dwóch kolorach: 
• Mat Vulcan Silver Metallic (DE0ZA)
• Mat Axis Gray Metallic (J00ZA) 

ZESTAW NAKLEJEK NA KOŁA 
08F72-MKP-J40ZD, ZE, ZG, ZH lub ZJ

Nadaj bardziej sportowy wygląd swojemu CB500F dzięki 
temu łatwemu w zastosowaniu zestawowi naklejek. 
Potrzebny jest jeden zestaw na każde koło.
Dostępny w pięciu kolorach: 
• Lemon Ice Yellow (ZD)
• Indi Grey Metallic (ZE)
• Pearl Metalloid White (ZG) 
• Mat Crypton Silver (ZH)
• Seal Silver Metallic (ZJ)

TANK PAD
08P61-KYJ-800

Osłona z materiału imitującego włókno węglowe chroni 
zbiornik paliwa przed zarysowaniami lakieru.

STYL KONSERWACJA
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PAKIETY AKCESORIÓW

 
COMFORT

ZAWARTOŚĆ 08HME-MKP-CF19

Przyciemniona szyba •
Podgrzewane manetki •
Gniazdo ładowania 12 V •
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AKCESORIA
REBEL 1100

NOWY 
MODEL

Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem zadebiutowała na rynku motocykli w 2010 roku 
w modelu VFR 1200. Od tego czasu jest stale udoskonalana. DCT pozwala kierującemu 

skoncentrować się na przyspieszaniu, skręcaniu i hamowaniu, a nie na zmianie biegów. 
Dzięki temu ma większą kon-

trolę i pewność prowadze-
nia. DCT jest zupełnie inna 
od automatycznej skrzy-

ni biegów stosowanej  
w większości skuterów: 

konstrukcyjnie jest 
to konwencjonalna 

6-biegowa skrzynia 
biegów sterowana 
elektronicznie. 

Czy naprawdę potrzebujesz dźwigni sprzęgła?
H
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STYL I OCHRONA

ZESTAW OWIEWKI PRZEDNIEJ Z SZYBĄ 
(DUŻA OWIEWKA)
08ESY-MLA-SC 

Dzięki klasycznemu stylowi, owiewka szyby oferuje 
maksymalną ochronę motocyklistom wybierającym się 
na dalsze wyprawy.
Wsporniki i mocowania w zestawie.

KRÓTKI BŁOTNIK PRZEDNI
08P70-MLA-D00 

Krótki przedni błotnik z paskiem i logo Rebel doda 
sportowego charakteru Twojemu motocyklowi. Idealnie 
komponuje się z owiewką reflektora.

 TANK PAD ŚRODKOWY
08P70-MLA-A00

Tankpad jest idealnie dopasowany do kształtu zbiornika 
i chroni go przed zarysowaniami. Logo „Rebel” i wzór  
w kształcie rombu pięknie komponują się  
z tapicerowaniem specjalnych siedzeń (sprzedawanych 
oddzielnie / patrz sekcja KOMFORT).

TANK PADY BOCZNE
08P71-MLA-A00

Tankpad jest idealnie dopasowany do kształtu zbiornika  
i chroni go przed zarysowaniami. Wzór w kształcie rombu 
pięknie komponują się z tapicerowaniem specjalnych 
brązowych lub czarnych siedzeń (sprzedawanych 
oddzielnie / patrz sekcja KOMFORT).

NAKLEJKI NA KOŁA
08F70 lub 71-MLA-A00ZA

Dostępne w kolorze Mat Axis Gray Metallic, naklejki 
na koła nadają ostateczny szlif i zapewniają ochronę 
obręczy. Każdy zestaw może upiększyć jedno koło, 
przednie lub tylne:
• 16” tylne (08F70)
• 18” przednie (08F71)

ZESTAW OWIEWKI PRZEDNIEJ  
(MAŁA OWIEWKA)
08ESY-MLA-HL

Zachwyć wszystkich stylem power cruisera, montując 
owiewkę reflektora. Poprawia ona również komfort 
jazdy, zmniejszając napór wiatru na górną część ciała. 
Mocowanie w zestawie.
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SIEDZENIE KIEROWCY DIAMOND 
(BRĄZOWE) 
08R75-MLA-A00ZA lub ZB

Charakterystyczny wzór i luksusowy skórzany materiał 
siedzenia Diamond sprawią, że Twój Rebel 1100 będzie 
się wyróżniał. Znacznie poprawi się również komfort 
dłuższych podróży. Dostępne w dwóch kolorach:
• Buffalo Brown (ZA)
• Black (ZB)

SIEDZENIE KIEROWCY (+25 MM) 
08R80-MLA-A00ZA

To siedzenie ma taką samą konstrukcję jak standardowe, 
ale jego grubsza o 25 mm poduszka pomaga zająć 
wygodniejszą pozycję podczas jazdy.

SIEDZENIE KIEROWCY DIAMOND 
(CZARNE) 
08R72-MLA-J00ZA lub ZB

Siedzenie kierowcy Diamond w wersji specjalnej ma 
poduszkę grubszą o 25 mm, która lekko przesuwa  
kierującego do przodu, aby nie musiał trzymać zbyt 
szeroko nóg. Dostępne w dwóch kolorach:
• Buffalo Brown (ZA)
• Black (ZB)

OPARCIE  PASAŻERA
08ESY-MLA-BR

Aby zapewnić komfortową jazdę pasażerowi, wyposaż 
Rebela 1100 w oparcie z wygodną poduszką.

SIEDZENIE PASAŻERA (BRĄZOWE)
08R73-MLA-J00ZA

To siedzenie pasażera idealnie pasuje do siedzenia 
kierowcy Diamond w kolorze Buffalo Brown (sprzedawane 
oddzielnie).

PODGRZEWANE MANETKI  
Z MOCOWANIEM
08ESY-MLA-GH

Wyjątkowo smukłe, podgrzewane manetki kierownicy 
z inteligentnym rozkładem ciepła i pięciostopniową 
regulacją. Poziom grzania jest wyświetlany w zestawie 
wskaźników. Zintegrowany obwód zabezpieczający 
akumulator przed rozładowaniem.

KOMFORT
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BAGAŻ

LEWA SAKWA BOCZNA (DUŻA)
08L05-K87-A31

Wykonana z wytrzymałego i lekkiego nylonu 
balistycznego sakwa boczna o pojemności 14 
litrów wyraża twardy charakter modelu Rebel. 
Można ją założyć lub zdjąć jednym dotknięciem 
dzięki dołączonemu trzypunktowemu 
mocowaniu (sprzedawane oddzielnie). 
Praktyczna sakwa boczna ma 
wodoodporną torbę wewnętrzną i jest 
łatwa do przenoszenia.

WSPORNIK SAKWY
08L72 lub 08L73-MLA-J01

Wspornik potrzebny do zamocowania sakwy bocznej na 
motocyklu.
Sakwy boczne sprzedawane oddzielnie.
• Prawy (08L72)
• Lewy (08L73)

BAGAŻNIK TYLNY
08L70-MLA-J00

Bagażnik tylny umożliwia przewożenie dodatkowego 
bagażu i ma uchwyty poprawiające komfort pasażerów.

BAGAŻNIK SOLO
08L71-MLA-J00

Praktyczny i dobrze wyglądający bagażnik jest doskonałą 
propozycją dla osób jeżdżących samotnie. Do montażu 
zamiast siedzenia pasażera.

PRAWA SAKWA BOCZNA (MAŁA)
08L04-K87-A31

Wykonana z wytrzymałego i lekkiego nylonu 
balistycznego sakwa boczna o pojemności 10 litrów 
wyraża twardy charakter modelu Rebel. Można ją założyć 
lub zdjąć jednym dotknięciem dzięki dołączonemu 
trzypunktowemu mocowaniu (sprzedawane oddzielnie). 
Praktyczna sakwa boczna ma wodoodporną torbę 
wewnętrzną i jest łatwa do przenoszenia.
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PAKIETY AKCESORIÓW

STREET TOUR
ZAWARTOŚĆ 08HME-MLA-S21 08HME-MLA-T21

Owiewka reflektora z mocowaniem •
Krótki błotnik przedni •
Zestaw naklejek na koła 18” (przednie) •
Zestaw naklejek na koła 16” (tylne) •
Tank pad środkowy •
Tank pady boczne •
Siedzenie kierowcy Diamond (czarne) •
Prawa sakwa boczna z mocowaniem •
Lewa sakwa boczna z mocowaniem •
Bagażnik tylny •
Oparcie z wygodną poduszką •
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AKCESORIA
REBEL 500

NOWY 
MODEL

Od 2013 roku The Bike Shed London jest wystawą motocyklową, która jak żadna inna 
przyczynia się do rozwijania kultury kreatywności w budowaniu motocykli custom. To 

właśnie tam Keita Mikura, lider projektu Rebel, znalazł inspirację, by stworzyć nowy 
rodzaj maszyny dla młodych jeźdźców, przygotowanej do dalszych przeróbek.

W 2017 koncepcyjny Rebel 
stał się rzeczywistością, 

osiągając nowy poziom 
dzięki wizji i umie-

jętnościom dwóch 
Brytyjczyków: tatu-

ażysty Dana Golda  
i konstruktora mo-
tocykli custom 

Russa Browna.

INFORMACJA PRASOWA
Nowy buntownik w gamie?

H
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STYL I OCHRONA

ZESTAW OSŁON PRZEDNIEGO 
WIDELCA
08F71-K87-A30 

Matowe czarne wykończenie osłon przedniego widelca 
podkreśla wizerunek „twardego” motocykla.

ZESTAW NASADEK PRZEDNIEGO 
WIDELCA
08F70-K87-A30 

Nasadki te zostały przetestowane pod kątem ochrony 
rur przed zarysowaniami i ułatwienia płynnego 
ruchu widelca. Montowane wraz z osłonami widelca 
(sprzedawanymi osobno) podkreślają wyjątkowy 
charakter modelu 500 Rebel.

CZARNE NIESTANDARDOWE 
SIEDZENIE KIEROWCY CUSTOM
08R76-K87-A30ZA

Niestandardowe siedzenie kierowcy podkreśla dziką 
stylistykę 500 Rebel. Smukła poduszka ma ponad 60 mm 
bez uszczerbku dla wygody kierowcy.

TANK PADY
08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Gumowe tank pady są idealnie dopasowane do kształtu zbiornika i chronią go przed zarysowaniami. 
Diamentowy wzór powierzchni pasuje do stylu niestandardowego siedzenia kierowcy sprzedawanego osobno.
• Tankpad środkowy (08P70-K87-A30)
• Tankpady boczne (08P71-K87-A30)

OWIEWKA REFLEKTORA
08R70-K87-A30

Ta czarna owiewka reflektora podkreśla muskularną 
sylwetkę Rebela i chroni przed wiatrem podczas jazdy. 
Nie może być używana z osłoną zegarów.
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OSŁONA ZEGARÓW
08R74-K87-A30

Osłona zegarów ozdabia reflektor i poprawia komfort, 
chroniąc górną część ciała kierowcy. 
Nie pasuje do owiewki reflektora.

SAKWY BOCZNE Z MOCOWANIEM
08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL

Wykonane z wytrzymałego i lekkiego nylonu 
balistycznego sakwy boczne wyrażają buntowniczy 
charakter motocykla. Można je założyć lub zdjąć jednym 
dotknięciem dzięki dołączonemu trzypunktowemu 
mocowaniu. Praktyczne sakwy boczne mają 
wodoodporne torby wewnętrzne i są łatwe do 
przenoszenia. 
• Lewa / pojemność 14 litrów (08ESY-K87-BAGL) 
• Prawa / pojemność 10 litrów (08ESY-K87-BAGS)

GNIAZDO ŁADOWANIA 12 V
08U71-K87-A30

Gniazdo 12 V można pewnie zamontować obok 
wskaźników, a dzięki gumowej nasadce żadne 
zanieczyszczenia nie dostaną się do środka. 

REGULOWANA DŹWIGNIA HAMULCA
08U70-K87-A30

Dźwignię można dostosować do wymagań kierowcy, 
wybierając jedno z pięciu położeń.

BAGAŻNIK TYLNY
08L70-K87-J80

Solidny i lekki bagażnik pasuje do sylwetki motocykla 
i nie pogarsza komfortu pasażera. Pasuje do oparcia 
sprzedawanego oddzielne.

OPARCIE PASAŻERA
08R73-K87-A30

Poduszce oparcia o podwójnej gęstości poprawia 
komfort pasażera.
Wymaga wcześniejszego zamontowania bagażnika 
tylnego (sprzedawany oddzielnie).

BAGAŻKOMFORT
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PAKIETY AKCESORIÓW

SPECIAL EDITION TRAVEL COMFORT
ZAWARTOŚĆ 08HME-K87-SPECIAL 08HME-K87-TRAV 08HME-K87-COMF

Owiewka reflektora •
Zestaw nasadek przedniego widelca •
Zestaw osłon przedniego widelca •
Czarne niestandardowe siedzenie 
kierowcy •
Tankpad środkowy •
Tankpady boczne •
Prawa sakwa boczna z mocowaniem •
Lewa sakwa boczna z mocowaniem •
Bagażnik tylny •
Oparcie pasażera •
Osłona zegarów •
Gniazdo ładowania 12 V •
Regulowana dźwignia hamulca •
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Honda Gold Wing to jedna z najbardziej ikonicznych nazw w historii motoryzacji. 
Pokazany po raz pierwszy w 1975 roku model Gold Wing z upływem lat stał się syno-

nimem długich podróży motocyklowych. Najdłuższy w historii przejazd motocyklem 
trwał 10 lat, wiódł przez 279 krajów, a przejechana odległość wyniosła aż 735 000 

km. Wyczynu tego dokonał argentyński motocyklista na Hondzie Gold Wing GL1100 
z 1980 roku.

Źródło: Scotto, Emilio (2007), The 
Longest Ride: My Ten-Year 500,000 Mile 

Motorcycle Journey, 
MotorBooks/ MBI Publishing Company, 

ISBN 9780760326329

Gdy dalekie podróże motocyklem stały się faktem
H

NOWY 
MODEL

AKCESORIA
GOLD WING / GOLD WING TOUR
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CHROMOWANY STELAŻ KUFRA 
GÓRNEGO
08L70-MKC-M60

Chromowany stalowy stelaż z gumowymi wstawkami do 
zainstalowania na kufrze górnym. Większe możliwości 
przewozowe w świetnym stylu.
Maksymalne obciążenie: 2,3 kg

ZESTAW OŚWIETLENIA KUFRA 
GÓRNEGO

08ESY-MKC-LED21

Zawiera wszystkie elementy wymagane 
do montażu oświetlenia wewnętrznego 

kufra i dodatkowego światła stop, 
jeżeli jest zamontowany kufer 

górny.

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO
08L00-MKC-A00

Odporna na ścieranie, nylonowa torba wewnętrzna 
ułatwia pakowanie oraz chroni rzeczy podczas podróży. 
Zapinana na suwak, posiada wzmocnione uchwyty 

do noszenia, pasek na ramię oraz logo Gold Wing. 
Możliwość rozpięcia suwaków bez wyciągania torby 
z kufra.

BAGAŻ
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DYWANIK KUFRA BOCZNEGO
08P01, 08P02 lub 08P03-MKC-A00

Welurowa, najwyższej jakości wykładzina  
z antypoślizgowym podkładem oraz wyszywanym logo 
Gold Wing.
• Prawa strona (08P02)
• Lewa strona (08P01)
• Lewa strona z wzmacniaczem (08P03)

ORGANIZER KUFRA GÓRNEGO
08L78-MKC-A00

Pomaga utrzymać porządek w kufrze dzięki wygodnym 
schowkom na mniejsze przedmioty.

DYWANIK KUFRA GÓRNEGO
08P04-MKC-L00

Welurowa, najwyższej jakości wykładzina  
z antypoślizgowym podkładem oraz wyszywanym logo 
Gold Wing.

TYLNY BAGAŻNIK
08L70-MKC-C40

Tylny bagażnik do montażu w modelu Gold Wing bez  
a kufra górnego. Czarnemu wykończenie z gumowymi 
wstawkami łączy styl z funkcjonalnością.
Maksymalne obciążenie: 3 kg

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO
08ESY-MKC-L30ZC

Zawiera wszystkie elementy potrzebne do zamontowania 
a kufra górnego. Obszerny kufer o pojemności 50 litrów 
jest dostępny w kolorze Pearl Deep Mud Gray, pasującym 
do nadwozia motocykla.

TORBY WEWNĘTRZNE KUFRÓW 
BOCZNYCH
08L01-MKC-A00

Wygodne, odporne na ścieranie, nylonowe torby 
wewnętrzne ułatwiają pakowanie oraz chronią rzeczy 
podczas podróży. Wzmocnione uchwyty do noszenia oraz 
logo Gold Wing.
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KOMFORT

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

Podgrzewana kanapa z ekskluzywnym wzorem przeszyć 
i wytłoczonym logo Gold Wing. Aksamitne wykończenie 
siedziska i wyższe oparcie kierowcy zapewnia dodatkowe 
oparcie i podnosi komfort użytkowania. Nie pasuje do 
oparcia kierowcy.
Dostępne dwie wersje:
• do modelu z poduszką powietrzną (08R70) 
• do modelu bez poduszki powietrznej (08R76)

OPARCIE KIEROWCY
08R75-MKC-A01

Wysokiej jakości oparcie z wytłoczonym logo Gold Wing. 
W celu ułatwienia dostępu pasażerowi, oparcie można 
pochylić do przodu. Nie można stosować z opcjonalną 
kanapą.

LAMPY PRZECIWMGIELNE LED
08ESY-MKC-FLK18

Dwie regulowane, jasne lampy LED poprawiają 
widoczność podczas jazdy we mgle. Jasność 880 
lumenów i klosze z twardą powłoką. Wodoodporne 
złączki w zestawie.

DEFLEKTORY GÓRNE
08R72-MKC-A01

Zestaw deflektorów poprawia komfort, kierując strumień 
powietrza z dala od górnej części ciała kierowcy,  
a jednocześnie świetnie pasuje do stylistyki motocykla.

DEFLEKTORY DOLNE
08R73-MKC-A01

Zestaw deflektorów poprawia komfort, kierując strumień 
powietrza z dala od nóg kierowcy, a jednocześnie 
świetnie pasuje do stylistyki motocykla.

WYSOKA SZYBA
08R71-MKC-ED1

Wyższa o 225 mm i szersza o 100 mm niż standardowa 
przednia szyba w modelach Gold Wing i Gold Wing Tour. 
Zapewnia lepszą ochronę podczas jazdy.

OPARCIE PASAŻERA
08R70-MKC-A10

Opcjonalne, wysokiej jakości oparcie z wytłoczonym 
logo Gold Wing podnosi komfort podróży pasażera. Tylko 
modele Gold Wing bez kufra górnego.
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DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW DCT
08V70-MKC-A00

Kompletny zestaw umożliwiający zmianę biegów  
w klasyczny sposób: 1 w dół, pozostałe biegi w górę za 
pomocą dźwigni nożnej w modelach ze skrzynią DCT. 
Działa razem z przyciskami zmiany biegów na kierownicy 
z możliwością użycia obu w dowolnym momencie.
Tylko do wersji DCT.

WYSOKIE UCHWYTY PASAŻERA
08R70-MKC-AF0ZA

Dla pasażerów, którzy wolą wyższe uchwyty, do których 
łatwiej sięgnąć. Przewidziano również więcej miejsca na 
haczyki do mocowania przedmiotów. Dotyczy Gold Wing 
DCT/Gold Wing.

SZEROKIE PODNÓŻKI
08R72-MKC-AE0

Para szerokich podnóżków, które poprawiają 
komfort podczas długiej jazdy.

PODŁOKIETNIKI PASAŻERA
08R70-MKC-L00ZB

Większy komfort użytkowania dzięki przedłużonym 
podłokietnikom. Zaprojektowano je tak, by nie 
przeszkadzały w rozchodzeniu się dźwięku z tylnych 
głośników.
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SYSTEM AUDIO I ELEKTRONIKA

ZESTAW TYLNYCH GŁOŚNIKÓW
08ESY-MKC-RR21

Dwa 25-watowe głośniki,które umożliwiają rozbudowę 
systemu audio głośników w modelu bez bagażnika. Tylne 
głośniki są montowane na kufrach bocznych. Sprzęt  
i kable w zestawie.

PRZEŁĄCZNIK AUDIO ORAZ ZESTAW 
MONTAŻOWY
08A70-MKC-L00

Wygodny przełącznik sterowania dźwiękiem, który 
umożliwia pasażerowi regulację głośności oraz zmianę 
źródła i ścieżki.

ZESTAW WZMACNIACZA
08ESY-MKC-AMP21

Zaprojektowany specjalnie dla Twojego motocykla, 
aby zapewnić czystą i wyrazistą muzykę odtwarzaną  
z najwyższą jakością dźwięku.

PRZEWÓD AUX
08A83-MKC-A00

Umożliwia podłączenie cyfrowego urządzenia pamięci 
masowej do systemu audio motocykla. Musi być 
zamontowany wewnątrz kufra lub lewym kufrze 

bocznym.

GNIAZDO ŁADOWANIA 12 V
08U79-MKC-A00

Umożliwia wygodne zasilanie lub ładowanie 
sprzętu elektronicznego (12 V, 2 A).
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POKROWIEC DO MOTOCYKLA BEZ 
KUFRA
08P71-MKC-A10

Wodoodporny materiał o gęstości 300 den, który 
umożliwia wyschnięcie przykrytego motocykla. 
Chroni lakier przed blaknięciem spowodowanym 
promieniowaniem UV. W zestawie torba do 
przechowywania. Dostępny w kolorze czarnym.

POKROWIEC DO MOTOCYKLA Z 
KUFREM
08P71-MKC-A00ZD lub ZE

Wodoodporny materiał o gęstości 300 den, który 
umożliwia wyschnięcie przykrytego motocykla. 
Chroni lakier przed blaknięciem spowodowanym 
promieniowaniem UV. W zestawie torba do 
przechowywania.
Dostępne w dwóch kolorach
• Szary (ZD)
• Czarny (ZB)

CHROMOWANA PODPÓRKA 
BOCZNA
08M70-MKC-A00

Chromowana podpórka boczna dodaje 
stylu motocyklowi.

PODPÓRKA CENTRALNA
08M71-MKC-A00

Podpórka centralna umożliwia bezpieczne postawienie 
motocykla oraz pomaga w codziennej konserwacji.

OSŁONY PRZEDNICH ZACISKÓW
08F73 lub 08F74-MKC-A00

Podnoszą prestiż dodając więcej elegancji. Zwiększony 
przepływ powietrza lepsze chłodzenie przednich 
zacisków.
Dostępne w dwóch kolorach:
• Chrome (08F73)
• Black (08F74)

KONSERWACJASTYL
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GOLD WING GOLD WING TOURER
FULL OPTION COMFORT LUGGAGE LUGGAGE

ZAWARTOŚĆ 08HME-MKC-FO21 08HME-MKC-CO18B 08HME-MKC-LU18A 08HME-MKC-LU21B

Przednie światła przeciwmgielne •
Gniazdo ładowania 12 V •
Przewód AUX •
Wysoka szyba • •
Komplet deflektorów górnych • •
Komplet deflektorów dolnych • •
Opcjonalna kanapa • •
Oparcie pasażera • •
Bagażnik tylny • • •
Dywanik kufra górnego •
Lewy dywanik kufra bocznego • • •
Prawy dywanik kufra bocznego • • •
Torba wewnętrzna kufra górnego •
Organizer kufra górnego •
Torby wewnętrzne kufrów bocznych x2 • • •
Podpórka centralna •
Pokrowiec na motocykl  
(dla wersji bez kufra) •

PAKIETY AKCESORIÓW
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Honda opracowała i wdrożyła wiele innowacyjnych technologii  

w swoich motocyklach, zaprojektowanych z myślą o jak największych 

korzyściach dla użytkowników i otaczającego nas świata.

AIRBAG

PODUSZKA POWIETRZNA
Niespotykana w innych motocyklach poduszka powietrzna 
zamontowana na zbiorniku została zaprojektowana, aby zapewniać 
najwyższy poziom bezpieczeństwa.

UKŁAD ABS
Zmniejsza ciśnienie hamowania, monitorując prędkość koła, aby 
zapobiegać blokowaniu się kół. 

SPRZĘŻONY UKŁAD HAMULCOWY (CBS)
Uruchamia zarówno przedni, jak i tylny hamulec, kiedy wciskany jest 
pedał (lub dźwignia) hamulca, co umożliwia pewne i kontrolowane 
zatrzymanie.

SKRZYNIA BIEGÓW Z PODWÓJNYM SPRZĘGŁEM
Łączy radość z jazdy manualnej skrzyni biegów z wygodą skrzyni 
automatycznej. zapewniając zarówno komfort, jak i sportowe doznania.

EURO

EURO 5
Zgodność z przepisami EURO 5 dotyczącymi emisji szkodliwych 
substancji.

UKŁAD KATALIZATORA SPALIN HONDA 
Układ z czujnikiem tlenu utrzymuje optymalne parametry mieszanki 
paliwowo-powietrznej w celu najskuteczniejszej katalitycznej redukcji 
emitowanych spalin.

IMMOBILIZER – SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY ZAPŁON 
HONDA (HISS)
Motocykl można uruchomić tylko za pomocą oryginalnego 
zakodowanego kluczyka, co skutecznie chroni przed kradzieżą.

UKŁAD KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO FIRMY 
HONDA (HSTC)
Układ kontroli momentu obrotowego firmy Honda (HSTC) wykrywa 
bezpośrednią utratę przyczepności tylnego koła i zmniejsza moment 
obrotowy, aby odzyskać przyczepność opony. Do wyboru jest kilka 
poziomów zależnie od trybu jazdy lub preferencji kierującego.

WSPOMAGANIE RUSZANIA POD GÓRĘ
Po zatrzymaniu na pochyłości dodatkowe naciśnięcie dźwigni hamulca 
utrzymuje ciśnienie hydrauliczne dostarczane do tylnych zacisków 
hamulcowych – by ruszyć z miejsca, wystarczy otworzyć przepustnicę.

KONTROLA UNIESIENIA PRZEDNIEGO KOŁA
Jednostka IMU mierzy kąt pochylenia i uwzględniając prędkość 
przedniego i tylnego koła, dopasowuje wysokość przedniego koła  
w zależności od wybranego poziomu interwencji. Można wybrać 
najniższy (1), średni (2) lub najwyższy (3) poziom kontroli uniesienia 
przedniego koła. Można również całkowicie wyłączyć kontrola 
uniesienia przedniego koła.

TECHNOLGIA 
FIRMY HONDA

SYSTEM STEROWANIA GŁOSEM ZA POMOCĄ 
SMARTFONA
Łączność Bluetooth umożliwia łatwe zarządzanie nawigacją, 
połączeniami, wiadomościami i muzyką podczas jazdy. Dostępne tylko 
dla urządzeń z systemem AndroidTM.

LED
OŚWIETLENIE LED
Jaśniejsze i bardziej energooszczędne niż tradycyjne żarówki, bez 
opóźnienia czasowego i o dłuższej żywotności.

PROGRAMOWANY WTRYSK PALIWA 
Oprogramowanie sterujące układem wtryskowym utrzymuje optymalną 
moc i szybkość reakcji w każdych warunkach.

BIEG WSTECZNY
Parkowanie i wyjeżdżanie Gold Wingiem odbywa się bez wysiłku dzięki 
dodaniu wstecznego biegu.

KLUCZYK INTELIGENTNY
Ta innowacyjna technologia poprawia zarówno wygodę, jak  
i bezpieczeństwo. Jeśli masz przy sobie kluczyk, np. w kieszeni lub  
w torbie, możesz odblokować siedzenie i uruchomić silnik, naciskając 
przycisk.

WYBÓR TRYBU JAZDY
Każdy tryb jazdy dostosowuje parametry motocykla, na przykład: moc, 
poziom hamowania silnikiem, tłumienie zawieszenia, ABS i HSTC.

PROMIENIOWO ZAMONTOWANE ZACISKI
Lepsze przyleganie do tarczy i sztywność. Promieniowo zamontowane 
zaciski są zabezpieczone i podtrzymywane na obu końcach, dzięki 
czemu zaciski są mniej podatne na uginanie, a hamowanie jest 
skuteczniejsze.

ŁADOWANIE USB
Gniazdo USB zostało dyskretnie umieszczone w schowku pod 
siedzeniem. Można podłączyć urządzenie i ładować je bez potrzeby 
stosowania przejściówki.

WYŚWIETLACZ TFT
Pełnokolorowy ekran TFT do sterowania trybami jazdy oraz innymi 
parametrami motocykla. Wyświetla kluczowe informacje, takie jak 
wskaźnik wybranego biegu czy obrotomierz.

WYŚWIETLACZ LCD
Ostre i wyraźne informacje oraz lampki ostrzegawcze prezentowane na 
wielofunkcyjnym i czytelnym wyświetlaczu.
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DWUSPRZĘGŁOWA
SKRZYNIA BIEGÓW

GAMA DCT STREET I TOURING

DWA TRYBY AUTOMATYCZNE
S –Sport – Bardziej sportowy styl jazdy.

D – Jazda – Spokojniejsza jazda miejska i autostradowa.

JEDEN TRYB RĘCZNY
MT, z ręczną zmianą biegów

PRZEŁĄCZNIK G*
Poprawia przyczepność tylnego koła w terenie.

* Tylko Africa Twin i X-ADV

WOLNOŚĆ
Jedź bez przejmowania się dźwignią 
sprzęgła i pedałem zmiany biegów, aby 
płynnie i gładko zmieniać biegi.

Używaj trybu automatycznego lub 
ręcznego zależnie od warunków jazdy. 
Unikaj gwałtownych zmian biegów, jak 
profesjonalny motocyklista.

KONTROLA

GOLD WING GOLD WING TOUR REBEL 1100

DCT to zautomatyzowany układ sprzęgła 
i zmiany biegów, który łączy wrażenia 
bezpośredniego przyspieszenia manualnej 
skrzyni biegów z łatwością obsługi skrzyni 

automatycznej. DCT pozwala kierującemu skoncentrować 
się na przyspieszaniu, skręcaniu i hamowaniu, a nie 
na zmianie biegów. Dzięki temu ma większą kontrolę  
i pewność prowadzenia. Technologia DCT przenosi radość 
z jazdy i kontroli nad motocyklem na wyższy poziom.
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Soichiro Honda powiedział:

„Istnieją cechy, które otwierają  
drogę do sukcesu. 

Odwaga, wytrwałość, wyobraźnia  
i determinacja w realizacji marzeń”.

Filozofia Hondy i jego marzenia o lepszym świecie dla ludzi 
zainspirowały takie innowacyjne konstrukcje, jak ASIMO, 

HondaJet, NSX czy legendarny Africa Twin. Marzenia 
mają moc. Popychają nas do osiągnięć, odkrywania 

nowych pomysłów, technologii i sposobów rozwiązywania 
problemów. Potrzeba niezależnego myślenia i śmiałości, aby 
realizować marzenia. Potrzeba również pasji i innowacji, aby 

pielęgnować marzenia i przekształcać je w rzeczywistość 
współczesnego świata.

MARZENIA
NAPRAWDĘ

SIĘ SPEŁNIAJĄ
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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, włącz-
nie 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 postę-
powanie 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.


