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HONDA TAKA,  
JAK CHCESZ

SPIS TREŚCI

03 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 31 X-ADV

09 CRF1000L AFRICA TWIN 37 NC750X

17 CROSSTOURER VFR1200X 45 CB500X

23 CROSSRUNNER VFR800X

(*) Pięcioletnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnych akcesoriów, zakupionych łącznie z motocyklem oraz z wykupionym 3-letnim 
programem Gwarancja Honda PLUS dla motocykli. Zapytaj dealera Hondy o szczegóły.

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.
Spytaj u dealera Hondy. Twój motocykl Honda Adventure może być dokładnie taki, jak chcesz.
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AKCESORIA
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 

KLUCZOWE CECHY

G
Mode

PGM-FI HECS3 G-MODE HISS

DCT (OPCJA) OŚWIETLENIE LED PLRS HSTC

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 z reklamami firmy Rothmans.

Honda NXR 750 Paris-Dakar
H

70 99kW przy  
7500 obr./min

Nm przy  
6000 obr./min

mm

Moc maksymalna Maks. moment obr. Prześwit
270
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BAGAŻ

CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

Torby wewnętrzne do kufrów bocznych
08L76-MJP-G51
Zestaw czarnych toreb wewnętrznych dopasowanych do kształtów kufrów 
bocznych. Dwie pojemne torby z dodatkowymi kieszeniami przednimi  
i regulowanymi paskami na ramię. Czerwone, gumowe przywieszki suwaków  
z logo Honda można łatwo przesuwać nawet w rękawicach. 

Torba na bak
08L77-MJP-G51

Mała torba zaprojektowana do zbiornika Africa Twin.  
Dwie magnetyczne klapy oraz dwa odpinane paski. W zestawie 

arkusz folii ochronnej na zbiornik oraz elementy niezbędne  
podczas montażu. Pojemność 3 litry. 

KOMFORT

Zestaw lamp przeciwmgielnych
08ESY-MKK-FL18

Para regulowanych przednich świateł przeciwmgielnych LED 
i wszystkie elementy wymagane do ich montażu. Podnoszą 
widoczność podczas pochmurnych dni, w nocy lub podczas 
jazdy we mgle.  

Komfortowe podnóżki pasażera
08R71-MJP-G50
Wykonane z aluminium pokrytego gumą, szersze 
podnóżki redukują przenoszenie drgań.

Zestaw kufrów bocznych
08ESY-MJP-PCOM16
Zestaw kufrów bocznych z systemem pojedynczego kluczyka, zapewniającym 
dostęp do kufrów za pomocą kluczyka od motocykla. W lewym kufrze mieści się 
pełny kask motocyklowy. 
Pojemności – lewy: 40 litrów; prawy: 30 litrów. 
Wymiary – prawy: 470 x 270 x 420 mm; lewy: 470 x 300 x 420 mm.  
2x wkładka zamka i 2x obudowa zamka w zestawie.

Średnie siedzenie /  
Niskie siedzenie
08R71-MKK-D20ZD,  
08R72-MKK-D20ZB 
lub 08R70-MKK-DW0ZC
Standardowa wysokość siedzenia  
w modelu Africa Twin Adventure 
Sport to 920 mm lub 900 mm,  
zależnie od wybranego pierwszego 
lub drugiego położenia 
montażowego. Można obniżyć 
pozycję za kierownicą wybierając 
jedno z dwóch niebieskich siedzeń:
Średnie siedzenie  
(08R71-MKK-D20ZD): 
890 mm / 870 mm
Niskie siedzenie 
(08R72-MKK-D20ZB): 
860 mm / 840 mm
W kolorze szarym dostępne jest 
tylko niskie siedzenie 
(08R70-MKK-DW0ZC)

Zestaw deflektorów bocznych
08R70-MKK-D20
Dodatkowe deflektory zapewniają lepszy przepływ 
powietrza wokół motocykla oraz poprawiają komfort 
kierowcy. 

Zestaw deflektorów czołowych
08R71-MKK-D00
Zestaw osłon (prawa i lewa) montowanych na owiewce 
czołowej. Zapewniają dodatkową ochronę kierowcy. 
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CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS TOURING DCT TOURING MT ADVENTURE* TRAVEL*
ZAWARTOŚĆ 08HME-MKK-TO18L2D 08HME-MKK-TO18L2M 08HME-MKK-AD18L2 08HME-MKK-TR18L2

Zestaw kufrów bocznych • • • •
Torby wewnętrzne do kufrów bocznych • • • •
Torba na bak • • • •
Zestaw lamp przeciwmgielnych • • • -
Zestaw deflektorów bocznych • • - -
Zestaw deflektorów czołowych • • - -
Dźwignia zmiany biegów (DCT) • - - -
Zestaw Quick Shifter - • - -
Podpórka centralna • • • •
Komfortowe podnóżki pasażera • • - -

PAKIETY AKCESORIÓW

Doskonała kombinacja 
  świetnych akcesoriów 
 w atrakcyjnych cenach.
H

OSIĄGI I WYGLĄD

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Podstawka centralna 
08M70-MKK-D20

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

Zestaw alarmu Averto
08ESY-MJP-ALARM

Ten niewielki moduł alarmowy z 8 ustawieniami 
czułości zawiera syrenę o mocy 118 dB i czujniki 
reagujące na wstrząsy i ruchy. Bateria podtrzymująca 
i tryb uśpienia (niski pobór prądu) eliminują ryzyko 
rozładowania akumulatora. Pozwala na wymianę 
nakładki tylnego siedzenia bez włączania alarmu. 
Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do 
montażu alarmu Averto. 

Dźwignia zmiany biegów DCT 
08U70-MJP-G80
Kompletny zestaw umożliwiający zmianę biegów  
w klasyczny sposób: 1 w dół, pozostałe biegi w górę 
za pomocą dźwigni w modelach ze skrzynią DCT. 

System działa równolegle z przyciskami zmiany 
biegów na kierownicy, dając kierowcy możliwość 
wyboru sposobu zmiany biegów. 
Tylko dla wersji DCT.
 

Naklejki na koła
08F70-MJP-F50ZA, D lub J
Łatwy w montażu 3-częściowy zestaw 
naklejek koła dostępny w trzech 
kolorach: 
- Rally (F50ZA) 
- Standard (F50ZB) 
- Tricolor (F50ZJ) 

* Pasuje do wersji DCT lub MT

Zestaw Quick Shifter
08U70-MKK-D00

Zestaw 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 dla wersji MT 

Pearl Glare White TricolourDigital Silver Metallic

Ładowarka Honda Optimate TM 290
08M51-LIT-601

Wysokowydajna ładowarka diagnostyczna oraz tester do akumulatorów 
litowych  (LiFePO4 / LFP). Idealna do ładowania i sezonowej 
konserwacji akumulatora o pojemności od 2 do 100 Ah. Sterowanie 
mikroprocesorowe. W pełni uszczelniona. Długość przewodów: 2 m 
(kabel wejściowy i wyjściowy) Mocowanie do ściany w zestawie.
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AKCESORIA
CRF1000L AFRICA TWIN

KLUCZOWE CECHY

G
Mode

PGM-FI HECS3 G-MODE HISS

DCT OŚWIETLENIE LED PLRS HSTC

TRUE ADVENTURE

W 2017 roku Africa Twin pobiła rekord wysokości osiągniętej przez motocykl dwucylindrowy.  
Po pięciodniowej aklimatyzacji zespół 5 kierowców wjechał na motocyklach 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, 
piasku oraz odcinkami przez lodowe kieszenie zwane „penitentes”. Po raz kolejny dowiedziono zalet 
Africa Twin jako najlepszego motocykla terenowego w swojej klasie.

Africa Twin dociera jeszcze wyżej
H

70 98kW przy  
7500 obr./min

Nm przy  
6000 obr./min

mm

Moc maksymalna Maks. moment obr. Prześwit
250
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BAGAŻ

CRF1000L AFRICA TWIN

Torby wewnętrzne do kufrów bocznych
08L76-MJP-G51

Czarne torby do kufrów bocznych z wodoodpornego 
materiału z odblaskowym logo Honda na przedzie. 
Regulowany pas na ramię i uchwyty do przenoszenia.    

Torba na bak
08L77-MJP-G51

Mała torba 
zaprojektowana 
do zbiornika 
Africa Twin. 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.  

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. 

Zestaw kufra górnego 35L
08ESY-MKK-TBCOM18

Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści kask do jazdy terenowej. 
Dopasowane specjalnie do kufra górnego oparcie z pianki poliuretanowej poprawia komfort jazdy  
pasażera. System pojedynczego kluczyka pozwala na otwierane kufra przy użyciu kluczyka od motocykla. 
Stelaż wymagany do zamontowanie kufra górnego jest w zestawie wraz z hakami  
do zabezpieczenia bagażu. 

Oparcie pasażera do kufra 35L
08F00-MJP-G50

Dopasowane do kufra górnego 35L
oparcie wykonane z pianki poliuretanowej
zwiększa wygodę pasażera. 

Łatwy montaż bez potrzeby wiercenia 
otworów.

Stelażu kufra górnego
08L70-MKK-D00

Stelaż kufra górnego z hakami 
zabezpieczającymi bagaż. 
Wymagany do montażu kufra centralnego 
35L.

Zestaw lamp przeciwmgielnych
08ESY-MJP-FLK16
Zestaw 2 dodatkowych lamp przednich LED ze wszystkimi elementami 
wymaganymi do montażu. Podnoszą widoczność podczas pochmurnych dni, 
w nocy lub podczas jazdy we mgle. 

Zestaw zawiera orurowanie boczne Honda. Jeżeli motocykl jest już 
wyposażony w ten element,, można zamówić wersję Adventure Sport pakietu 
(08ESY-MKK-FL18). 

Zestaw deflektorów
08ESY-MJP-DEF

Zestaw czterech deflektorów (2x górne, 2x 
dolne), które zapewniają lepszy przepływ 
powietrza wokół motocykla oraz poprawiają 
komfort kierowcy. 

Gniazdo akcesoriów 12 V
08U71-MKK-D00
Umożliwia wygodne zasilanie lub ładowanie 
sprzętu elektronicznego (12 V, 2 A). 

Komfortowe 
podnóżki pasażera
08R71-MJP-G50

Komfortowe podnóżki 
pasażera wykonane  
z aluminium pokrytego 
gumą są szersze od 
standardowych dla 
większego komfortu. 

Podgrzewane manetki
08ESY-MKK-HGB
Cienkie i w pełni zintegrowane z innym elementami 
sterującymi, podgrzewane manetki są sterowane 
pięciopozycyjnym przełącznikiem po lewej stronie. 
W komplecie zestaw montażowy i specjalny klej do 
manetek Honda. 

Przyciemniona szyba
08R75-MJP-G50ZB

Szyba o takich samych wymiarach jak standardowa, 
ale przyciemniona. 

Wysoka szyba
08R70-MJP-G50

Wyższa szyba daje lepszą ochronę przed wiatrem. Wyższa 
o 85 mm i szersza o 30 mm w porównaniu z wersją 
standardową. 

Zestaw kufrów bocznych 
08ESY-MJP-PCOM16

Zestaw kufrów bocznych z systemem 
pojedynczego kluczyka, zapewniającym 
dostęp do kufrów za pomocą kluczyka 
od motocykla. W lewym kufrze mieści się 
mieści się pełny kask motocyklowy. 

Pojemności – lewy: 40 litrów;  
prawy: 30 litrów. 
Wymiary – prawy: 470 x 270 x 420 mm; 
lewy: 470 x 300 x 420 mm.  

2x wkładka zamka i 2x obudowa zamka 
w zestawie. 

Zestaw deflektorów czołowych
08R71-MKK-D00
Zestaw osłon (prawa i lewa) montowanych na 
owiewce czołowej. Zapewniają dodatkową 
ochronę kierowcy. 

Wysokie siedzenie
08R00-MJP-F50ZA (CZERWONE)

08R00-MJP-G50ZA (NIEBIESKIE)

08R00-MJP-G50ZB (CZARNE)

Pozwala na podwyższenie 
siedzenia o 30 mm w 
porównaniu ze standardowym, 
czyli ustawienia wysokości 
siedzenia 880 mm lub 900 mm. 

Niskie siedzenie
08R01-MJP-F50ZA (CZERWONE)
08R01-MJP-G50ZA (NIEBIESKIE)
08R01-MJP-G50ZB (CZARNE)

Pozwala na obniżenie siedzenia 
o 30 mm w porównaniu ze 
standardowym, czyli ustawienia 
wysokości siedzenia 820 mm  
lub 840 mm. 

KOMFORT
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OSIĄGI I WYGLĄD

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Zestaw płyty ochronnej silnika
08P70-MKK-D00

Wykonana ze stali nierdzewnej, masywna płyta osłaniająca od 
spodu silnik motocykla. W skład zestawu wchodzi orurowanie 
boczne, które pełni funkcję uchwytu montażowego dla płyty.
Zestaw jest standardowym wyposażeniem wersji Adventure 
Sport. Dzięki temu Africa Twin będzie gotowa na każdą 
przygodę.

Orurowanie boczne
08P71-MJP-G50

Srebrne orurowanie boczne chroni owiewki motocykla  
i umożliwia zamontowanie lamp przeciwmgielnych LED. 

Dźwignia zmiany biegów DCT 
08U70-MJP-G80
Kompletny zestaw umożliwiający zmianę biegów  
w klasyczny sposób: 1 w dół, pozostałe biegi w górę 
za pomocą dźwigni w modelach ze skrzynią DCT. 

System działa równolegle z przyciskami zmiany 
biegów na kierownicy, dając kierowcy możliwość 
wyboru sposobu zmiany biegów. 
Tylko dla wersji DCT.

Naklejki na koła
08F70-MJP-F50ZA, D lub J
Łatwy w montażu trzyczęściowy 
zestaw naklejek koła. Dostępny  
w trzech kolorach:
- Rally (F50ZA)
- Standard (F50ZB)
- Tricolor (F50ZJ)
 

Zestaw Quick Shifter
08U70-MKK-D00

Zestaw 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 dla 
wersji MT 

Podstawka centralna 
08M70-MKK-D20

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

Zestaw alarmu Averto
08ESY-MJP-ALARM

Ten niewielki moduł alarmowy z 8 ustawieniami 
czułości zawiera syrenę o mocy 118 dB i czujniki 
reagujące na wstrząsy i ruchy. Bateria podtrzymująca 
i tryb uśpienia (niski pobór prądu) eliminują ryzyko 
rozładowania akumulatora. Pozwala na wymianę 
nakładki tylnego siedzenia bez włączania alarmu. 
Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do 
montażu alarmu Averto. 

OCHRONA

CRF1000L AFRICA TWIN

Osłony ramy
08P73-MJP-G51 / 08P74-MJP-G51

Osłony wykonane ze wzmocnionego plastiku chronią ramę przed uszkodzeniami 
i zadrapaniami. Dostępne w dwóch kolorach:
- Biały (08P73)
- Czarny (08P74)

Osłona silnika
08P77-MJP-G51

Duża osłona dolna wykonana ze wzmocnionego plastiku zapewnia 
dodatkową ochronę silnika i ramy.

Ładowarka Honda Optimate TM 290 
08M51-LIT-601

Wysokowydajna ładowarka diagnostyczna oraz 
tester do akumulatorów litowych  (LiFePO4 / LFP). 
Idealna do ładowania akumulatorów o pojemności 
od 2 do 100 Ah oraz ich sezonowego utrzymania.
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PAKIETY AKCESORIÓW
PAKIETY / WERSJA MT TOURING MT ADVENTURE 

(Z OSŁONĄ SILNIKA)
 ADVENTURE* TRAVEL* COMFORT MT

ZAWARTOŚĆ 08HME-MKK-TO18L1M 08HME-MKK-AD18SK 08HME-MKK-AD18L1 08HME-MKK-TR18 08HME-MKK-CO18L1M

Zestaw kufra górnego 35L • • • • -
Zestaw kufrów bocznych • • • • -
Torba wewnętrzna kufra 
górnego 35L • • • • -
Torby wewnętrzne do kufrów 
bocznych • • • • -
Torba na bak • • • • -
Zestaw lamp przeciwmgielnych • • • - •
Orurowanie boczne • • • - •
Zestaw płyty ochronnej silnika - • - -
Wysoka szyba • • • • -
Podgrzewane manetki • • • - •
Zestaw deflektorów • - - - -
Zestaw deflektorów czołowych • - - - -
Dźwignia zmiany biegów (DCT) - - - - -
Zestaw Quick Shifter • - - - •
Komfortowe podnóżki pasażera • - - - -
Gniazdo akcesoriów 12 V • • • - •
Podstawka centralna • • • • -

PAKIETY / WERSJA DCT TOURING DCT ADVENTURE
(Z OSŁONĄ SILNIKA)

 ADVENTURE* TRAVEL* COMFORT DCT

ZAWARTOŚĆ 08HME-MKK-TO18L1D 08HME-MKK-AD18SK 08HME-MKK-AD18L1 08HME-MKK-TR18 08HME-MKK-CO18L1D

Zestaw kufra górnego 35L • • • • -
Zestaw kufrów bocznych • • • • -
Torba wewnętrzna kufra 
górnego 35L • • • • -
Torby wewnętrzne do kufrów 
bocznych • • • • -
Torba na bak • • • • -
Zestaw lamp przeciwmgielnych • • • - •
Orurowanie boczne • • • - •
Zestaw płyty ochronnej silnika - • - -
Wysoka szyba • • • • -
Podgrzewane manetki • • • - •
Zestaw deflektorów • - - - -
Zestaw deflektorów czołowych • - - - -
Dźwignia zmiany biegów (DCT) • - - - •
Zestaw Quick Shifter - - - - -
Komfortowe podnóżki pasażera • - - - -
Gniazdo akcesoriów 12 V • • • - •
Podstawka centralna • • • • -

Victory Red (CRF Rally Red)Glint Wave Blue Metallic Mat Ballistic Black Metallic

PAKIETY AKCESORIÓW

* Pasuje do wersji DCT lub MT * Pasuje do wersji DCT i MT

1514

AKCESORIA 
ADVENTURE 
KATALOG 2019



AKCESORIA
CROSSTOURER VFR1200X

Na blogach internetowych wciąż pojawiają się nowe relacje 
ludzi, którzy wyruszyli w podróż do Japonii na Crosstourerze. Od 
Ameryki Południowej po Włochy można bez trudu znaleźć wielu 
właścicieli tego modelu, którzy pewnego dnia wsiadają na swoje 
używane na co dzień VFR1200X, aby odbyć wyprawę życia.

Motocykl dla globtrotera!
H

95 850kW
przy 7750 obr./min

mm

Moc maksymalna Wysokość siedzenia

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC DCT
(OPCJA)

DCT  
3 poziomy 
trybu S
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CROSSTOURER VFR1200X

Siatka mocująca bagaż
08L63-KAZ-011

Praktyczna siatka przytrzymująca 
bagaż na tylnym siedzeniu.

Torba wewnętrzna do kufra górnego lub bocznego
08L09-MGH-641

Czarna torba wewnętrzna pasująca do kufra górnego lub bocznego. Czarne suwaki i czarne logo Honda Wing 
oraz regulowany pas na ramię i uchwyt do przenoszenia bagażu.

Kufer górny 39L
08L71-MGH-N01

Kufer górny o pojemności 39 litrów może pomieścić jeden 
pełny kask i wiele innych rzeczy. Łatwo demontowalny.  
W kolorze aluminium.

Wymaga następujących elementów:
- Stelaż kufra górnego (08Z70-MGH-640)
- Wkładka zamka (08M70-MJE-D03)

Stelaż kufra górnego
08Z70-MGH-J20 

Wymagany do montażu kufra górnego. Wyposażony  
w specjalny system płynnego równoważenia ładunku, który 
minimalizuje wpływ obciążenia na prowadzenie motocykla.

Kufry boczne
08L70-MGH-N01

Zestaw specjalnie zaprojektowanych, prostokątnych, idealnie dopasowanych kufrów 
w kolorze aluminium o pojemnościach 35 (prawy) oraz 39 (lewy) litrów. Lewy kufer 

może pomieścić większość pełnych kasków. Bezpośredni montaż do motocykla 
z wykorzystaniem fabrycznych punktów montażowych, bez potrzeby stosowania 

wspornika lub stelaża. Otwierane za pomocą kluczyka od motocykla. Do każdego 
kufra wymagana jest wkładka zamka (sprzedawana oddzielnie). 

KOMFORTBAGAŻ

OCHRONA

Podgrzewane manetki kierownicy
08T72-MGH-N13

Pięciostopniowa regulacja grzania. 
Wiązka przewodów poprowadzona pod 
owiewką dla łatwiejszego podłączenia. 
Funkcja automatycznego ogrzewania 
włączana przez przytrzymanie 
przełącznika przez 2 sekundy. 

Zestaw deflektorów bocznych
08R70-MGH-J20

Prawy i lewy deflektor z czarnego 
poliuretanu osłaniają kierowcę  
i podnóżki przed zawirowaniami 
powietrza. 

Niskie siedzenie
77200-MGH-N20MA

Obniżone o 20 mm w stosunku  
do standardowego siedzenia. 

Zestaw montażowy lamp przeciwmgielnych
08V70-MGH-J21

Wymagany do zamontowania lamp przeciwmgielnych LED. 

Wspornik alarmu i lamp przeciwmgielnych
08Z73-MGH-640

Wymagany do zamontowania alarmu i przednich 
świateł przeciwmgielnych. 

Lampy przeciwmgielne LED
08V72-MGS-D30

Para regulowanych przednich świateł przeciwmgielnych LED niezastąpionych  
w mgliste dni i noce. Wymagają zestawu montażowego(08V70-MKA-D80), 

orurowania bocznego (08P71-MKA-D80) i zestawu przekaźników (08A70-MGS-D30).

Tank pad 
08P70-MGH-J20

Samoprzylepna osłona chroni zbiornik paliwa przed 
zarysowaniami lakieru. 

Osłona zbiornika paliwa
08P61-MJM-800A

Imitacja włókna węglowego. 

Orurowanie boczne 
08P71-MGH-J20

Zestaw dekoracyjnego orurowania wykonanego z anodyzowanego 
aluminium podkreśla terenowy wygląd motocykla. 
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OSIĄGI I WYGLĄD

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Dźwignia zmiany biegów (DCT)
08U70-MGH-J20
Nożna dźwignia zmiany biegów ride-by-wire  
z możliwością regulacji. Motocykl jest fabrycznie 
przygotowany mechanicznie i elektrycznie do jej 
łatwego zamontowania. 

Podstawka centralna 
08M70-MGH-642

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

Tłumik Akrapovič
08F88-MGH-916

Poprawa osiągów, wyjątkowe brzmienie oraz świetny 
wygląd. Tytanowy, sześciokątny, stożkowy tłumik 
z laserowo wygrawerowanym logo Akrapović oraz 
karbonową końcówką. Tłumik dostarczany z elementami 
niezbędnymi podczas montażu.
Homologacja drowoga, spełnia normę emisji hałasu 
ECE R41-02.

Zestaw alarmu Averto
08E72-MGH-640

Niewielki moduł alarmowy z syrenę o głośności 
118 dB i baterią podtrzymującą. Niski pobór 
prądu w trybie uśpienia chroni akumulator przed 
wyładowaniem. Czujniki reagujące na ruch  
i wstrząsy z 8 poziomami czułości.

Przełącznik magnetyczny alarmu 
08E70-MCS-G40

Pozwala na wymianę nakładki tylnego 
siedzenia bez włączania alarmu. 

Blokada U-lock 123/217 
08M53-MEE-800

Blokada U-lock zamykana na kluczyk. 

Pokrowiec do stosowania na zewnątrz 
(obejmuje kufry)
08P34-MCH-000 
Wodoodporny, oddychający materiał, 
który umożliwia wyschnięcie przykrytego 
motocykla oraz chroni lakier przed 
wyblaknięciem od promieni UV. Regulowana 
linka zabezpiecza pokrowiec przed 
trzepotaniem na wietrze. Dwa otwory 
z przodu u dołu umożliwiają łatwe 
zamocowanie blokady U-lock. Przykrywa 
kufer górny i kufry boczne 

PAKIET ADVENTURE* TOURING SPORT DCT 
ZAWARTOŚĆ 08HME-MGH-AD16 08HME-MGH-TO16 08HME-MGH-SP17 08HME-MGH-DCT16

Kufer górny 39L • • • -
Kufry boczne • • - -
Torba wewnętrzna • - - -
Lampy przeciwmgielne LED • - - -
Orurowanie boczne • - - •
Podgrzewane manetki kierownicy • • - -
Zestaw deflektorów bocznych • - - •
Dźwignia zmiany biegów (DCT) - - - •
Tłumik Akrapovič - - • -
Tank pad • - - -
Podstawka centralna • • • -

PAKIETY AKCESORIÓW

Pearl Glare White Candy Prominence Red Candy Prominence Red
Graphite Black

* Pasuje do wszystkich modeli

CROSSTOURER VFR1200X
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NH-436M
MAT GUNPOWDER

BLACK
METALLIC 

NH-B53P
PEARL

GLARE WHITE 

R-305C
CANDY

ARCADIAN RED 

MAT SILVER
METALLIC

(NH-167M-U MAT)

NH-167M-U
IRON NAIL
SILVER

METALLIC-U

NH-142M-U
METEO GRAY
METALLIC-U

NH-463M
DARKNESS BLACK

METALLIC

MAT MEDIUM
SILVER

METALLIC

MAT LIGHT
SILVER

METALLIC

AKCESORIA
CROSSRUNNER VFR800X

Historia Hondy z czterosuwowymi silnikami V4 DOHC zaczęła się 40 lat 
temu. Zaprojektowane, by rzucić wyzwanie maszynom z dwusuwowymi 
silnikami, które zdominowały zawody Road Racing World Championship, 
NR500 zapoczątkował linię motocykli Honda, których geny znajdziemy 
w Crossrunerze: niedościgniona elastyczność, płynność i czysta moc 
dostarczane przez silnik V4.
 

Czego można nie kochać w V4?
H

78 20,8kW przy  
10 250 obr./min

Regulowane
siedzenie

litra

Moc maksymalna 815 – 835 mm Zbiornik paliwa

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC OŚWIETLENIE 
LED

Pierwszy silnik V4 Hondy opracowany w 1978 na zawody  
Road Racing World Championship
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CROSSRUNNER VFR800X

Oparcie pasażera do kufra górnego 35L
08F75-MGE-800

Poduszka oparcia kufra górnego. 

Torba wewnętrzna kufra górnego
08L56-MGE-800A

Czarna torba doskonale dopasowana do kufra 
31L, mieści około 20 litrów bagażu, który można 
zabrać ze sobą. 

Czarne suwaki i czarne logo Honda Wing  
oraz regulowany pas na ramię i uchwyt  
do przenoszenia bagażu. 

BAGAŻ

Kufer górny 45L
08L74-MJN-D01ZA, G lub R

Dopasowany kolorystycznie do lakieru 
motocykla kufer górny o pojemności  
45 litrów może pomieścić dwa pełne kaski  
i wiele innych rzeczy. Łatwo demontowalny. 
(NH-B53P - Pearl Glare White). 

Dostępne kolory:
- Candy Prominence Red (D01ZA)
- Pearl Glare White (D01ZG)
- Matt Balistic Black Metallic (D01ZR)

Do montażu wymagane są następujące 
elementy:
- Obudowa zamka (08M71-MJE-D01)
- Stelaż kufra górnego (08L70-MJM-D60ZA)
- Mocowanie kufra górnego (08L74-MJM-D10)

Kufer górny 31L
08L71-MJM-D00ZC, F lub G

Dopasowany kolorystycznie do lakieru motocykla 
kufer górny o pojemności 31 litrów może 
pomieścić jeden pełny kask i wiele innych rzeczy. 
Wyposażony w system szybkiego demontażu, 
podwójne zawiasy i zintegrowane uszczelki. 

Do montażu wymagane są następujące elementy:
- Wkładka zamka (08M70-MJE-D03)
- Obudowa zamka (08M71-MJE-D01)
- Stelaż kufra górnego (08L70-MJM-D60ZA)
- Mocowanie kufra górnego (08L74-MJM-D10)

Torba Deluxe do kufra górnego 45L
08L81-MCW-H60

Wykonana z jasnoszarego nylonu z czarnymi 
suwakami i z czarnym logo Honda Wing na 
przedniej kieszeni. 

Regulowana pojemność od 21 do 33 litrów. 
Przednia kieszeń mieści teczkę rozmiaru A4. 
Regulowany pas na i uchwyty do przenoszenia. 

BAGAŻ

Kufry boczne
08L70-MJM-D10ZC, H lub J

Zestaw dwóch zintegrowanych, aerodynamicznych kufrów o pojemności 29 litrów 
każdy w dopasowanym kolorze. Lewy kufer może pomieścić większość pełnych 
kasków.

Dostępne w trzech kolorach: 
- Pearl Glare White (D10ZC) 
- Candy Prominence Red (D10ZH) 
- Matt Ballistic Black Metallic (D10ZJ). 

Dodatkowo należy zamówić dwie wkładki zamka (08M70-MJE-D02).

Zestaw toreb do kufrów bocznych
08L56-MGE-800B

Dwie modne, czarne torby do kufrów bocznych 
z czarnymi suwakami i czarnym logo Honda 
Wing. Każda o pojemności 18 litrów, wyposażone 
w pasek i uchwyt, idealnie pasują do kufrów 
bocznych 29L.

Wewnętrzne paski do kufrów bocznych
08L45-MGE-800

Elastyczne paski zabezpieczające bagaż przewożony 
w kufrach bocznych. Wyposażone w jedną centralną 
klamrę i cztery haczyki do mocowania. 

Magnetyczna torba na zbiornik
08L56-KAZ-800

Torba z magnesem do łatwego zamocowania 
do zbiornika paliwa. Pojemność 13 litrów, 
swobodnie mieści teczkę/akta rozmiaru A4.  
W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy. 

Stelaż kufra górnego
08L70-MJM-D60ZA

Wymagany do montażu kufra górnego 
31/45L lub kufrów bocznych. 

Zestaw pasków i mata do kufra górnego
08P11-MGE-800

Elastyczne paski zabezpieczające bagaż 
przewożony w kufrze górnym. W zestawie mata 
do umieszczenia na dnie kufra górnego. 

Siatka mocująca bagaż
08L63-KAZ-011

Praktyczna siatka przytrzymująca bagaż na tylnym 
siedzeniu.

Stelaż kufra górnego
08L70-MJM-D60ZA

Wymagany do montażu kufra górnego 31/45L.

Mocowanie kufra górnego
08L74-MJM-D10

Element jest wymagany do instalacji na stelażu kufra górnego, 
aby umożliwić zamocowanie kufra 31/45L.
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CROSSRUNNER VFR800X

Zestaw montażowy lamp przeciwmgielnych
08V70-MJM-D60

Umożliwia zamontowanie przednich świateł przeciwmgielnych LED. 

Lampy przeciwmgielne LED
08V72-MGS-D30

Para regulowanych przednich świateł przeciwmgielnych LED 
niezastąpionych w mgliste dni i noce. Wymagają zestawu montażowego 
(08V70-MKA-D80), orurowania bocznego (08P71-MKA-D80) i zestawu 
przekaźników (08A70-MGS-D30). 

Osłony dłoni
08P70-MJM-D40

Zestaw dwóch osłon dłoni, zapewniających ochronę  
przed deszczem i wiatrem. 

KOMFORT

Gniazdo akcesoriów 12 V
08U70-MJM-D00

Gniazdo 12 V umożliwia ładowanie sprzętu elektronicznego. 
Wiązka elektryczna w zestawie. 

Tankpad (logo HRC)
08P61-KAZ-800B

Samoprzylepny, imitacja włókna węglowego, logo HRC. 
Chroni zbiornik przed zarysowaniami. 

OCHRONA

Orurowanie boczne
08P70-MJM-D60ZA

Wymagane do zamontowanie przednich świateł przeciwmgielnych LED. 

Tylny błotnik
08F70-MJM-D10

Zabezpiecza tylny amortyzator przed błotem, solą  
i innymi zanieczyszczeniami. 

OSIĄGI I WYGLĄD

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Alarm Spyball z zestawem montażowym 
08E50-EWN-800E 
08E70-MJM-D00
System alarmowy reagujący na wstrząsy. Nie 
współpracuje z przełącznikiem magnetycznym. 
Zestaw wymagany do montażu alarmu. 

Blokada U-Lock
08M53-MFL-800

Blokada U-lock zamykana na kluczyk. 

Pokrowiec do stosowania na zewnątrz 
08P34-BC3-801 
Wodoodporny, oddychający materiał, który 
umożliwia wyschnięcie przykrytego motocykla 
oraz chroni lakier przed wyblaknięciem od 
promieni UV. Regulowana linka zabezpiecza 
pokrowiec przed trzepotaniem na wietrze. 
Dwa otwory z przodu u dołu umożliwiają łatwe 
zamocowanie blokady U-lock.
 

Quickshifter
08U70-MJM-D60

Zestaw Quick Shifter ułatwia zmianę biegów oraz 
podnosi komfort jazdy. 

Tytanowy tłumik Akrapović 
08F88-MJM-917

Świetny wygląd i lepsze osiągi. Tytanowy tłumik 
z laserowo wygrawerowanym logo Akrapović. 
Homologacja drogowa. Spełnia wymagania EURO4.

Podstawka centralna 
08U70-MJM-D60

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

Pokrowiec do stosowania na zewnątrz 
(obejmuje kufry)
08P34-MCH-000 
Wodoodporny, oddychający materiał, który 
umożliwia wyschnięcie przykrytego motocykla 
oraz chroni lakier przed wyblaknięciem od 
promieni UV. Regulowana linka zabezpiecza 
pokrowiec przed trzepotaniem na wietrze. 
Dwa otwory z przodu u dołu umożliwiają łatwe 
zamocowanie blokady U-lock. Przykrywa kufer 
górny i kufry boczne.
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PAKIET
ZAWARTOŚĆ

ADVENTURE LUGGAGE

Kufer górny 31L • •
Kufer górny 45L • •
Kufry boczne • • • •
Lampy przeciwmgielne LED • •
Orurowanie boczne • •
Podstawka centralna • • • •
KOLORY Kufer górny 31 litrów Kufer górny 45 litrów Kufer górny 31 litrów Kufer górny 45 litrów

Pearl Glare White 08HME-MJM-AD1531B 08HME-MJM-AD1545B 08HME-MJM-LU1531B 08HME-MJM-LU1545B

Matt Ballistic Black Metallic 08HME-MJM-AD1731A 08HME-MJM-AD1745A 08HME-MJM-LU1731A 08HME-MJM-LU1745A

Candy Prominence Red 08HME-MJM-AD1731B 08HME-MJM-AD1745B 08HME-MJM-LU1731B 08HME-MJM-LU1745C

PAKIETY AKCESORIÓW

Matt Ballistic Black Metallic Pearl Glare White Candy Prominence Red
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AKCESORIA
X-ADV

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 HSTC G-MODE

OŚWIETLENIE LED DCT PLRS KLUCZYK  
INTELIGENTNY

68 Nm przy  
4750 obr./min

Maks. moment obr.

40,3 kW przy  
6250 obr./min

Moc maksymalna
G
Mode

Stworzony na podstawie modelu koncepcyjnego Adventure,pokazany po 
raz pierwszy na targach EICMA 2015, X-ADV jest obecnie klasą dla samego 
siebie. Już ponad 13 000 entuzjastów z całej Europy wybrało styl życia X-ADV, 
zarówno w miejskiej dżungli, jak i na trudno dostępnych bezdrożach.

Gdy motocykl koncepcyjny 
zmienia styl życia
H

3130

AKCESORIA 
ADVENTURE 
KATALOG 2019



X-ADV

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.

Torba Deluxe do kufra górnego 45L
08L81-MCW-H60

Wykonana z jasnoszarego nylonu z czarnymi 
suwakami i z czarnym logo Honda Wing na 
przedniej kieszeni. Regulowana pojemność od 
21 do 33 litrów. Przednia kieszeń mieści teczkę 
rozmiaru A4. Regulowany pas na i uchwyty do 
przenoszenia.
  

BAGAŻ

Zestaw kufra górnego 35L
08ESY-MKH-TB17

35-litrowy kufer górny może pomieścić jeden pełny kask  
i wiele innych rzeczy. Zestaw zawiera system pojedynczego 
kluczyka umożliwiający otwieranie kufra za pomocą 
kluczyka od motocykla oraz oparcie pasażera. 

Do montażu wymagany jest stelaż kufra górnego, który jest 
dostępny w dwóch kolorach.

Stelaż kufra górnego
08L70-MKH-D00ZA - Matte Alpha Silver Metallic
08L70-MKH-D00ZB - Matte Ballistic Black Metallic
Stelaż wymagany do zamontowania kufra górnego 
35L lub 45L.
Wymiary: 235 x 275 x 22,5 mm.
Dostępny w dwóch kolorach.  

Zestaw kufra górnego 45L
08ESY-MKH-TB17ZK - Mat Bullet Silver
08ESY-MKH-TB18ZU - Grand Prix Red
08ESY-MKH-TB18ZV - Mat Pearl Glare White
08ESY-MKH-TB19ZW- Mat Moonstone Silver Metallic
08ESY-MKH-TB19ZX - Mat Armored Green Metallic
Pojemny 45-litrowy kufer górny może pomieścić dwa pełne kaski i wiele innych rzeczy. 
Dostępny w pięciu kolorach dopasowanych do lakierów X-ADV. Zestaw zawiera system 
pojedynczego kluczyka umożliwiający otwieranie kufra za pomocą kluczyka od motocykla.

Do montażu wymagany jest stelaż kufra górnego, który jest dostępny w dwóch kolorach.

Zestaw lamp przeciwmgielnych LED
08ESY-MKH-FLK17

Zestaw 2 dodatkowych lamp LED ze wszystkimi 
elementami wymaganymi do montażu. 
Podnoszą widoczność podczas pochmurnych dni,  
w nocy lub podczas jazdy we mgle. 
Orurowanie przednie zawarte w zestawie.  

Orurowanie ochronne
08P70-MKH-D00

Srebrne orurowanie chroni owiewki 
motocykla i umożliwia zamontowanie 
lamp przeciwmgielnych LED. 

Zestaw deflektorów
08ESY-MKH-DFL17

Zapewniają lepszy przepływ powietrza wokół motocykla  
i poprawiają komfort jazdy na dłuższych trasach.  

Zestaw podgrzewanych manetek
08ESY-MKH-HGA17

Cienkie i w pełni zintegrowane z innym 
elementami sterującymi. Manetki posiadają 
5-stopniową regulację grzania, sterowaną 
przełącznikiem po lewej stronie.
  

Zestaw deflektorów bocznych
08R70-MKH-D00

Para  poliuretanowych deflektorów dopasowanych do owiewek 
motocykla i dodatkowo poprawiających ochronę nóg kierowcy 
przed wiatrem.  

Neoprenowe osłony rąk
08TUC-COV-GRIP
Specjalnie zaprojektowane i dopasowane do wyglądu 
X-ADV, wodoodporne neoprenowe osłony rąk. 
Zapewniają ochronę i podnoszą komfort jazdy podczas 
mroźnych dni.
• Wykonane z wytrzymałego neoprenu
• Miła w dotyku wyściółka wewnętrzna
• Wewnętrzne elastyczne ściągacze, zapewniające 

dodatkową ochronę przez wiatrem
• Dopasowane X-ADV 

Zestaw deflektorów dolnych
08R72-MKH-D00

Dwa poliuretanowe deflektory zapewniające 
lepszą ochroną nóg przed wiatrem.  

KOMFORT

Fartuch ochronny
08TUC-LEG-17
Specjalnie zaprojektowana osłona nóg  
z opatentowanym, nadmuchiwanym 
systemem zapobiegającym trzepotaniu przy 
dużej prędkości. Trzy warstwy, w tym jedna 
doczepiana zimowa podpinka z grubszego, 
którą można zdjąć w sezonie letnim.
• Antyzadrapaniowe neoprenowe wkładki 

poprawiające przyczepność do nadwozia  
i zapobiegające otarciom

• Pierścień przeciwkradzieżowy
• Duża kieszeń
• Pokrowiec na siedzenie
• Odblaskowe wykończenie i detale   
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X-ADV

Aluminiowe podnóżki
08R80-MJP-G51 (srebrne) 
08R81-MJP-G51 (czerwone) 
08R83-MJP-G51 (czarne)
Zaprojektowany przez firmę RIZOMA zestaw dwóch wytrzymałych podnóżków, 
które znacząco poprawią Twoją pozycję podczas jazdy w terenie.
Wymaga uchwytów sprzedawanych oddzielnie.

Zestaw podstopnic
08F70-MKH-D00

Zestaw paneli podłogowych (prawy i lewy) z logo X-ADV. 
  

Zestaw uchwytów podnóżków
08R80-MKH-D00

Zastaw dwóch uchwytów umożliwiających montaż podnóżków Rizoma 
zaprojektowanych dla X-ADV. 

OSIĄGI I WYGLĄD

BEZPIECZEŃSTWO

Tłumik Termignoni
08F99-MKH-900

Konstrukcja ze stali nierdzewnej.  Homologacja drogowa.  
Tytanowa obudowa oraz końcówka z włókna węglowego.
 

Tłumik Akrapovič
08F88-MKH-900

Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Tytanowa obudowa oraz końcówka  
i osłona z włókna węglowego. Homologacja drogowa.
 

Alarm Averto
08E70-MGH-640

Kompaktowy moduł alarmu z syreną 118 dB 
z czujnikiem ruchu i wstrząsów, 8 ustawień 
czułości. Bateria podtrzymująca i tryb 
uśpienia (niski pobór prądu) eliminują ryzyko 
rozładowania akumulatora. 
Wymaga następujących elementów: 
- Zestaw mocowania alarmu (08E70-MKH-D20)* 
- Przełącznik magnetyczny alarmu  
(08E70-MCS-G40)* 
* Sprzedawane oddzielnie

Zestaw mocowania alarmu
08E70-MKH-D20

Elementy i przewody niezbędne  
do zamontowania alarmu Averto.

   

Przełącznik magnetyczny alarmu
08E70-MCS-G40

Pozwala na wymianę nakładki tylnego 
siedzenia bez włączania alarmu.

   

Alarm Spyball
08E50-EWN-800E

System alarmowy reagujący  
na wstrząsy. Nie współpracuje  

z przełącznikiem magnetycznym. 
Wymaga zestawu montażowego 

(08E70-MKH-D20).
  

Blokada U-Lock
08M53-MFL-800

Blokada przeciwkradzieżowa typu 
U-Lock: 105 x 245 mm

  

PAKIET
ZAWARTOŚĆ

TOURING TRAVEL CITY  
08HME-MKH-CITY17

COMFORT 
08HME-MKH-CO17

Zestaw kufra górnego 35L • •
Zestaw kufra górnego 45L • •
Torba wewnętrzna kufra górnego 35L •
Torba Deluxe do kufra górnego 45L •
Zestaw lamp przeciwmgielnych LED • • • • •
Orurowanie przednie • • • • • •
Zestaw podgrzewanych manetek • • • • • •
Zestaw deflektorów bocznych • •
Zestaw deflektorów dolnych • • •
KOLORY Kufer górny 35 litrów Kufer górny 45 litrów Kufer górny 35 litrów Kufer górny 45 litrów

Srebrny stelaż kufra (NH-B73M) 08HME-MKH-TOZA - 08HME-MKH-TR17ZA -

Czarny stelaż kufra (NH-A86M) 08HME-MKH-TOZB - 08HME-MKH-TR17ZB -

Matt Armored Green Metallic
z czarnym stelażem kufra (G-208)

- 08HME-MKH-TO19ZX - 08HME-MKH-TR19ZX

Matt Moonstone Metallic Silver 
Metallic ze srebrnym stelażem kufra 
(NH-378C)

- 08HME-MKH-TO19ZW - 08HME-MKH-TR19ZW

Mat Bullet Silver ze srebrnym  
stelażem kufra (NH-389M)

- 08HME-MKH-TO17ZK - 08HME-MKH-TR17ZK

Mat Pearl Glare White z czarnym 
stelażem kufra (NH-B54P) - 08HME-MKH-TO18ZV - 08HME-MKH-TR18ZV

Grand Prix Red z czarnym stelażem 
kufra (R-380) - 08HME-MKH-TO18ZU - 08HME-MKH-TR18ZU

PAKIETY AKCESORIÓW

Mat Armored Green Metallic Mat Moonstone Silver Metallic Grand Prix Red Mat Bullet Silver Mat Pearl Glare White
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AKCESORIA
NC750X

745 1cm3

2-cylindrowy rzędowy
Silnik Schowek na kask

3,5 l/100 km

Zużycie paliwa

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 HISS SDBV

DCT (OPCJA) OŚWIETLENIE LED PLRS HSTC

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 zmniejszonych 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 i wygoda korzystania  
z automatycznej.

Czy naprawdę potrzebujesz sprzęgła,  
by cieszyć się jazdą?
H

3736

AKCESORIA 
ADVENTURE 
KATALOG 2019



NC750X

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 do kufra górnego 39L
08L39-RTB-INNER

Czarna nylonowa torba wewnętrzna z eleganckim 
nadrukiem, czerwonymi kolorowymi zamkami  
i logo Honda. W przedniej kieszeni można zmieścić 
dokumenty formatu A4. Regulowany pas na  
i uchwyty do przenoszenia. 

Kufer górny 39L
08L39-MKA-RTBA, C, E lub G

Pakiet zawiera kufer górny o pojemności 39 litrów 
z oparciem, wszystkie elementy niezbędne do 
zamontowania oraz pokrywę dopasowaną do lakieru 
NC750X. W zestawie jest system pojedynczego 
kluczyka umożliwiający otwieranie kufra za pomocą 
kluczyka od motocykla. Dostępne kolory:
- Czarny (RTBA)
- Biały (RTBC)
- Czerwony (RTBE)
- Srebrny (RTBG) 

Zestaw kufra górnego 45L
08ESY-MKA-TB45

Pojemny 45-litrowy kufer górny może 
pomieścić dwa pełne kaski i wiele innych 
rzeczy. 

Zestaw zawiera system pojedynczego 
kluczyka umożliwiający otwieranie kufra 
za pomocą kluczyka od motocykla oraz 
solidny przykręcany stelaż. 

Pokrywa z panelami w kolorze matowego 
aluminium.

Uwaga: w zestawie brak oparcia dla 
pasażera.

Zestaw kufra górnego 30L
08L30-MKA-RTBWK

Pakiet zawiera kufer górny o pojemności 30 litrów 
z oparciem oraz wszystkie elementy niezbędne 
do zamontowania. W zestawie jest system 
pojedynczego kluczyka umożliwiający otwieranie 
kufra za pomocą kluczyka zapłonowego 
motocykla. 

Oparcie do kufra 45L
08P60-MBT-801

Oparcie pasażera montowane na kufrze.

Torba Deluxe do kufra górnego 45L
08L81-MCW-H60

Wykonana z jasnoszarego nylonu z czarnymi suwakami 
i z czarnym logo Honda Wing na przedniej kieszeni. 
Regulowana pojemność od 21 do 33 litrów. Przednia 
kieszeń mieści teczkę rozmiaru A4. Regulowany pas na 
ramię i uchwyty do przenoszenia.
  

Zestaw kufra górnego 48L
08L48-MKA-RTBA, C, E lub G

Pojemny 48-litrowy kufer górny może pomieścić dwa pełne kaski  
i wiele innych rzeczy. 
Zestaw zawiera kufer górny, oparcie pasażera, stelaż kufra oraz 
system pojedynczego kluczyka umożliwiający otwieranie kufra  
za pomocą kluczyka zapłonowego motocykla. Dostępne kolory:
- Czarny (RTBA)
- Biały (RTBC)
- Czerwony (RTBE)
- Srebrny (RTBG)

Kufry boczne 29L
08ESY-MKA-P29

Specjalnie zaprojektowane, aerodynamiczne i dopasowane 
do sylwetki NC750X, 29-litrowe kufry boczne można otwierać 
kluczykiem od motocykla. W zestawie ozdobne panele  
w kolorze matowego aluminium.  
Wymagają sprzedawanego oddzielnie stelaża kufra górnego 
(08L70-MKA-D80).
 

Torby wewnętrzne do kufrów bocznych
08L79-MGS-J30

Zestaw dwóch mocnych nylonowych toreb wewnętrznych do kufrów 
bocznych. Pojemność 16 litrów każda. Wyposażone w pasek i uchwyt 
do łatwego przenoszenia bagażu. Na przedniej kieszeni wyhaftowane 
czarne logo Honda Wing. 

Stelaż kufra górnego (do kufrów 35L 
i 45L)
08L70-MKA-D80

Stelaż kufra górnego. Wymagany do 
zamontowania kufra górnego o pojemności  
35 bądź 45 litrów albo kufrów bocznych.  
Nie pasuje do kufrów górnych o pojemnościach 
39 i 48 litrów.

Stelaż kufra górnego (do kufrów 39L 
i 48L)
08L00-MKA-RTB

Stelaż kufra górnego. Wymagany do 
zamontowania kufra górnego o pojemności 
39 bądź 48 litrów albo kufrów bocznych.  
Nie pasuje do kufrów górnych  
o pojemnościach 35 i 45 litrów.

BAGAŻ BAGAŻ

Torba wewnętrzna kufra górnego 48L
08L48-RTB-INNER

Czarna nylonowa torba wewnętrzna z eleganckim 
nadrukiem, czerwonymi kolorowymi zamkami 
i logo Honda. W przedniej kieszeni można 
zmieścić dokumenty formatu A4. Wyposażona 
w regulowany pas na ramię i uchwyt do 
przenoszenia.
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Zestaw podgrzewanych manetek
08ESY-MKA-DCT16 (DCT)
08ESY-MKA-MT16 (MT)

Ultracienkie podgrzewane manetki z regulacją zapewniają maksymalny 
poziom komfortu. Pięciostopniowa regulacja grzania. Dla większej wygody 
zastosowano specjalne rozmieszczenie powierzchni grzewczej tak, by 
ogrzewała miejsca najbardziej narażone na chłód. Zintegrowany obwód 
zabezpieczający przed rozładowaniem akumulatora. W zestawie specjalny klej 
do montażu manetek odporny na ciepło.

Wymaga następujących elementów:
- Zestaw przekaźników (08A70-MGS-D30)
- Wiązka elektryczna (08A70-MJL-D30)

KOMFORT

Orurowanie bczne
08L70-MKA-D80

Orurowanie przednie chroniące owiewkę motocykla 
i umożliwiające zamontowanie świateł 
przeciwmgielnych LED.

Zestaw lamp przeciwmgielnych LED
08ESY-MKA-FOG
Zestaw 2 dodatkowych lamp przednich LED do 
zamontowania na orurowaniu przednim (w zestawie). 
Podnoszą widoczność podczas pochmurnych dni,  
w nocy lub podczas jazdy we mgle.
Wymaga następujących elementów:
- Zestaw przekaźników (08A70-MGS-D30)
- Wiązka elektryczna (08A70-MJL-D30)

Gniazdo akcesoriów 12 V
08E70-MKA-D80

Gniazdo 12 V umożliwia ładowanie sprzętu 
elektronicznego. 
Wymaga następujących elementów:
- Zestaw przekaźników (08A70-MGS-D30)
- Wiązka elektryczna (08A70-MJL-D30)

Handbary
08P70-MKA-D80

Chronią ręce kierowcy przed 
podmuchami wiatru i deszczem. 

Zestaw przekaźników
08A70-MGS-D30
Wymagany do instalacji niektórych akcesoriów. 

Wiązka elektryczna
08A70-MJL-D30

Wymagana do instalacji niektórych akcesoriów. 

Tytanowy tłumik Akrapović
08F88-MKA-900

Świetny wygląd i lepsze osiągi. Laserowo wygrawerowane logo 
Akrapović. Homologacja drogowa. Spełnia wszystkie normy emisji 
hałasu.  

Dźwignia zmiany biegów (DCT)
08U70-MGS-D51

Nożna dźwignia zmiany biegów ride-by-wire z możliwością regulacji. 
Zestaw elementów mechanicznych i elektronicznych do łatwej 
instalacji.

OSIĄGI I WYGLĄD

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Podstawka centralna 
08M70-MGS-D30

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

Blokada U-lock 123/217 
08M53-MEE-800

Blokada U-lock zamykana na kluczyk. 

NC750X
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Matt Ballistic Black Metallic Candy Chromosphere Red Glint Wave Blue Metallic Matt Pearl Glare White

PAKIET TRAVEL ADVENTURE * COMFORT LUGGAGE * TOURING
ZAWARTOŚĆ 08HME-MKA-TR16DCT 08HME-MKA-TR16MT 08HME-MKA-AD16 08HME-MKA-CO16DCT 08HME-MKA-CO16MT 08HME-MKA-LU16 08HME-MKA-TO16DCT 08HME-MKA-TO16MT

Zestaw kufra górnego 45L • • • • • •
Kufry boczne 29L • • • • • •
Zestaw lamp  
przeciwmgielnych LED • • •
Orurowanie przednie • • • • •
Handbary • • • • •
Podgrzewane manetki 
kierownicy (DCT) • • •
Podgrzewane manetki 
kierownicy (MT) • • •
Gniazdo akcesoriów 12 V • • • •
Podstawka centralna • • • • • • •

PAKIETY AKCESORIÓW

* Pasuje do wersji DCT lub MT
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AKCESORIA
CB500X

471 17,5cm3

2-cylindrowy 
rzędowySilnik Zbiornik paliwa

810 mm

Wysokość siedzenia

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 ABS HISS

PLRS EURO 4 OŚWIETLENIE 
LED

litra

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 startujących w wyścigach MotoGP.
 

Z motocrossu na tory wyścigowe MotoGP
H
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BAGAŻ

Stelaż kufra górnego
08L71-MGZ-D80ZA
Solidny stelaż kufra z uchwytami dla pasażera.

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.

Kufer górny 35L 
08ESY-MJX-TBWK
Kufer górny o pojemności 35 litrów. Zestaw zawiera wszystkie elementy  
wymagane do zamontowania oraz system obsługi jednym kluczykiem.

Torba na bak
08ESY-MKP-TKB19B
Mała torba zaprojektowana do zbiornika CB500X. Dwie 
magnetyczne klapy oraz dwa odpinane paski. W zestawie 
znajduje się arkusz folii ochronnej na zbiornik oraz elementy 
niezbędne do bezpiecznego montażu. Pojemność: 3 litry.

Siatka mocująca bagaż
08L63-KAZ-011
Praktyczna siatka przytrzymująca bagaż na tylnym siedzeniu.

CB500X

Zestaw lamp przeciwmgielnych
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

Ultracienkie podgrzewane manetki (360°) z trzystopiową regulacją, 
zapewniają maksymalny poziom komfortu i pasują do stylu motocykla. 
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.

Gniazdo 12 V
08U70-MKP-D80

Gniazdo 12 V umożliwia ładowanie sprzętu elektronicznego.

Przyciemniona szyba
08R70-MKP-J80

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

KOMFORT

Handbary
08P70-MJW-J80

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

Zestaw deflektorów
08R71-MKP-J80

Para deflektorów chroniących nogi przed wiatrem.
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Orurowanie boczne
08P72-MKP-J80ZA

Zapewnia dodatkową ochronę i umożliwia zamontowanie lamp 
przeciwmgielnych LED.

Tank pad
08P70-MGH-J20

Chroni zbiornik przed zarysowaniami. 

OCHRONA

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Podstawka centralna 
08M70-MKP-J80

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

Ładowarka Honda Optimate 3
08M51-EWA-601E
Dostosowana do wszystkich typów 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V  
o pojemności od 3 do 50 Ah. Skuteczna  
w przypadku silnie rozładowanych akumulatorów 
(nawet 2 V). Zabezpieczona przed przegrzaniem. 
Pełna ochrona elektroniki motocykla.

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. 

CB500X

Mat Gunpowder Black Metallic Pearl Metalloid White Grand Prix Red

PAKIET COMFORT
08HME-MKP-CX19

Handbary •
Deflektory •
Podgrzewane manetki •
Gniazdo akcesoriów 12 V •

PAKIETY AKCESORIÓW
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MARZENIA SIĘ 
SPEŁNIAJĄ

Soichiro Honda powiedział:  
„Mamy tylko jedną przyszłość, która powstanie 

z naszych marzeń, jeśli tylko odważymy się 
przełamać schematy”.

 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 

pasjiinnowacji, aby pielęgnować 
marzenia i przekształcać je  

w rzeczywistość współczesnego świata.
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Gdziekolwiek się znajdziesz
H



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.


