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ADVENTURE 2022 
KATALOG AKCESORIÓW



SPRAW, BY 
TWOJA  
HONDA  
BYŁA 
NAPRAWDĘ 
TWOJA
Czy jest coś lepszego niż Oryginalne Akcesoria Hondy, 

co sprawi, że Twoja Honda będzie naprawdę Twoja?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni bagażowej, 

większego komfortu, wytrzymałych zabezpieczeń, 

wyższych osiągów lub po prostu chciałbyś dodać 

elementy poprawiające wygląd motocykla, mamy 

wszystko, czego sobie życzysz. 

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 klasy 

Adventure może być dokładnie taki, jak chcesz.

SPIS TREŚCI

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

CRF1100L AFRICA TWIN

X-ADV 750

NC750X

CB500X

CRF300L / RALLY
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16

28

36

44

52

(*) Pięcioletnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnych akcesoriów, zakupionych podczas zakupu motocykla oraz z wykupionym 
programem gwarancja Honda PLUS dla motocykli w Europie. Zapytaj dealera Hondy o szczegółowe informacje.
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AKCESORIA
CRF1100L AFRICA TWIN

ADVENTURE
SPORTS

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

04

Model NXR750 zdominował rajd Paryż-
Dakar w  latach 1986-1989, wygrywając 

go cztery lata z rzędu.
W tych latach 22-dniowy wyścig roz-

poczynał się w  Paryżu, a  kończył 
w  Dakarze, w  Senegalu i  prowa-

dził przez prawie 15 000 km afry-
kańskiej pustyni.

Właśnie na takim motocyklu 
z  charakterystycznym malo-

waniem Rothmans, Gilles 
Lalay wygrał Rajd Paryż-

Dakar w 1989 r. 
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TORBY WEWNETRZNE  
DO KUFRÓW ALUMINIOWYCH
08L82-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do alu-
miniowego kufra górnego. Wodoodporna, wyposażona 
w  paski torba, może być również mocowana bezpo-
średnio do motocykla. Torba posiada również pasek na 
ramię ułatwiający jej przenoszenie.
08L84-MKS-E00 

Zestaw 2 Toreb wewnętrznych zaprojektowanych spe-
cjalnie do prawego lub lewego aluminiowego kufra 
bocznego. Takie same parametry jak w przypadku tor-
by wewnętrznej do kufra centralnego.

ZESTAW PLASTIKOWYCH  
KUFRÓW BOCZNYCH
08L71-MKS-E00

Zestaw 2 kufrów bocznych, zaprojektowany do montażu 
bez wsporników, dzięki bardzo wytrzymałej konstrukcji 
nadaje się do turystyki przygodowej. Kufer boczny po 
prawej stronie ma pojemność 30 litrów. Kufer montowany 
po lewej stronie ma pojemność 40 litrów i mieści pełnowy-
miarowy kask. Oba kufry boczne są wyposażone w zamki 
i systemem jednego kluczyka Hondy.
Dostępne również w  stylistyce Africa Twin (patrz 
Design na stronie 10).
Maksymalne obciążenie: 6 kg dla każdej strony
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ZESTAW PLASTIKOWEGO KUFRA 
GÓRNEGO 58L
08ESY-MKS-LGPL

Dzięki dużej pojemności 58 litrów, kufer może pomieścić 
dwa pełnowymiarowe kaski. Wyposażony jest w  opar-
cie, system zamka typu wave otwieranego kluczykiem 
motocykla Honda i mocowanie, które pasuje do standar-
dowego bagażnika tylnego Adventure Sports.
Maksymalne obciążenie: 6 kg
Dostępne również w  stylistyce Africa Twin (patrz roz-
dział Design na stronie 10).

TORBY WEWNĘTRZNE  
DO KUFRÓW PLASTIKOWYCH
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do pla-
stikowego kufra górnego 58 l. Wodoodporna, wypo-
sażona w paski torba, może być również mocowana 
bezpośrednio do motocykla. Torba posiada też pasek 
na ramię ułatwiający jej przenoszenie.
08L83-MKS-E00 

Torba wewnętrzna do prawego lub lewego plastikowe-
go kufra bocznego.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKS-LG35
Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści jeden kask.
System jednego kluczyka Hondy umożliwia zamykanie 
kufra centralnego za pomocą kluczyka zapłonu.
Mocowanie kufra górnego i system inteligentnego klu-
czyka w komplecie.

ZESTAW ALUMINIOWEGO  
KUFRA GÓRNEGO 42L

08ESY-MKS-LGALU

Wykonany z mocnego i lekkiego aluminium kufer 
o pojemności 42 l może pomieścić jeden pełno-

wymiarowy kask i wiele dodatkowych drobia-
zgów. Wyposażony jest w  oparcie i  zamek 

typu Wave. Można go zamontować bez-
pośrednio na tylnym bagażniku moto-

cykla Africa Twin Adventure Sports.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

ZESTAW ALUMINIOWYCH  
KUFRÓW BOCZNYCH
08ESY-MKS-PNALU

Wykonany z mocnego i lekkiego aluminium zestaw składa 
się z 2 kufrów bocznych: 33-litrowego po prawej i 37-litro-
wego po lewej stronie. W zestawie pasującym do do tyl-
nego bagażnika motocykla Africa Twin Adventure Sports 
znajdują się aluminiowe wsporniki i  system zamka typu 
wave otwieranego kluczykiem motocykla Honda.
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów bocznych: 10 kg

BAGAŻ
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TORBA NA ZBIORNIK 4,5L
08L85-MKS-E00

Dzięki przezroczystej kieszeni wodoodporna torba na 
zbiornik jest doskonałym rozwiązaniem do przechowywa-
nia smartfona i  podłączenia go do portu USB motocykla 
(w zależności od specyfikacji smartfona - zestaw nie zawiera 
przewodu do podłączenia smartfona). Klamra blokowana 
jednym ruchem ręki i magnes gwarantują, że torba na zbior-
nik jest stabilnie przymocowana do motocykla.
• Pojemność: 4,5 litra
• Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

TORBA NA ZBIORNIK 3L
08L89-MKS-E00

Lekka, kompaktowa torba na zbiornik posiada przezro-
czystą kieszeń i jest idealna do przechowywania małych 
przedmiotów osobistych. Torba na zbiornik jest niezauwa-
żalna podczas prowadzenia motocykla, a dzięki klamrze 
zapinanej i  odpinanej jednym ruchem ręki i  magnesowi 
jest pewnie przymocowana do motocykla.
W zestawie znajduje się pokrowiec przeciwdeszczowy.
• Pojemność: 3 litra
• Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

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

Torba z czarnego nylonu z wyszytym srebrnym logo 
Hondy na górze, z czerwonymi zamkami błyskawiczny-
mi. Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt 
do przenoszenia.

BAGAŻ KOMFORT

KOMPLET OSŁON GÓRNYCH
08R73-MKS-E20

Osłony zaprojektowane specjalnie dla modeli 
Adventure Sport poprawiają komfort jazdy, zmniejsza-
jąc ilość powietrza opływającego wokół ramion i bar-
ków kierowcy. Na osłonach umieszczono logo CRF.

ZESTAW PRZEDNICH ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKS-FL20
Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED (11 W) ze wszyst-
kimi niezbędnymi elementami do montażu na przednim 
orurowaniu bocznym (nie wchodzi w  skład zestawu). 
Reflektory poprawiają oświetlenie drogi i  czynią moto-
cykl lepiej widocznym dla otaczającego ruchu drogo-
wego. Reflektory włączane są bezpośrednio za pomocą 
przełącznika na kierownicy, a  ich załączenie sygnalizo-
wane jest na ekranie TFT odpowiednią ikonką.

KOMPLET OWIEWEK
08R71-MKS-E20

Owiewki poprawiają komfort jazdy, zmniejszając ilość 
powietrza wokół talii i kolan kierowcy, a jednocześnie 
kontrolują ilość powietrza przepływającego przez 
chłodnicę.

PODWYŻSZONE SIEDZENIE
08R70-MKS-E20ZB lub E20ZC

Wysokie siedzenie podwyższa pozycję kierowcy 
o 25 mm. W zależności od wybranej pozycji wysokość 
siedzenia wynosi 875 lub 895 mm.
Siedzenia są dopasowane kolorystycznie do motocykla:
• Siedzenie tójkolorowe iczarne (E20ZB)
• Siedzenie czerwone (E20ZC)

KOMPLET PODNÓŻKÓW PASAŻERA
08R71-MJP-G50

Podnóżki pasażera Deluxe wykonane są z  aluminium 
i pokryte gumą.
Są one szersze niż standardowe podnóżki, dzięki cze-
mu zwiększają komfort jazdy.

OBNIŻONE SIEDZENIE
08R73-MKS-E00ZA, E00ZB lub E00ZC

Obniżone siedzenie pozwala kierowcy zająć pozycję 
o  25 mm niższą, niż standardowa. W  zależności od 
wybranej pozycji, wysokość siedzenia wynosi 825 lub 
845 mm. 
Siedzenia są dopasowane kolorystycznie do motocykla:
• Siedzenie czerwone (E00ZA)
• Siedzenie trójkolorowe (E00ZB)
• Siedzenie czarne (E00ZC)
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IMPORTANT
Después de instalar los adhesivos, aplicar un poco de calor con un secador si la temperatura ambiente está por debajo de los 21 Cº. El adhesivo alcanza su máxima adherencia en 48 horas. Si es posible, 
déjelo al sol para obtener un mejor resultado.
After installation, heat the surface gently with a hair dryer if the ambient air temperature is below 21 degrees. The adhesive reaches full strength in 48h. If possible, let it stand in the sun for better results.
Après l'installation, chauffez délicatement la surface avec un sèche-cheveux si la température de l'air ambiant est inférieure à 21 degrés. L'adhésif atteint sa pleine force en 48h. Si possible, 
laissez-le reposer au soleil pour de meilleurs résultats.

UTILIZACIÓN
La colocación del adhesivo es sencilla y antes de empezar, debe tener las superfícies bien limpias. Para ello, puede utilizar alcohol. Debe retirar una punta 
del soporte del adhesivo y presentarlo en la moto. Una vez posicionado correctamente, puede retirar el papel soporte, despacio y aplicando suavemente 
con la mano para eliminar el aire.

USE:
The placing/laying of the sticker is simple and before starting surfaces must be clean. For this use alcohol. Remove the end of the base of the sticker 
and display it on the surface. Once the sticker is correctly located you can remove slowly and gently the paper base, applying it with the hand to remove 
air.

UTILISATION
Le collage de l’adhésif est simple, mais avant de commencer, assurez-vous que la surface soit bien propre. Pour cela vous pouvez utiliser de 
l’alcool. Retirez une pointe du support de l’adhésif et présentez-le sur la moto. Une fois positionné correctement, vous pouvez retirer le papier du 
support, lentement et en l’appliquant délicatement avec la main pour éviter les bulles d’air. 

48h 48h

El Kit Adhesivos consta de las piezas en este manual expresadas.
Stickers kit includes parts specified above.
Le kit adhésifs comprend les pièces spécifiées ci-dessous.

COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR DOWN
FR FORK STICKER PROTECTOR
FR FENDER, STICKER C PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER L PROTECTOR 

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

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

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

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

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

L-SIDE CENTER R-SIDE

23

1

22

15

16

13

5

11

3

17

14

12

22

4

10

2

24
26

28

25
27

29

18

20

6

8

7

9

19

21

NAKLEJKI BOCZNE NA ZBIORNIK
08R75-MKS-E20

Wzmocnione osłony z  logo CRF zostały specjalnie 
zaprojektowane tak, aby pasowały do kształtu boków 
zbiornika. Osłony chronią lakier przed zarysowaniami 
i zapewniają kierowcy lepsze panowanie nad motocy-
klem w pozycji stojącej.

KOMPLET NAKLEJEK 
OCHRONNYCH
08ZAR-LOD-004CFSP

Komplet naklejek konturowych chroniących 
elementy nadwozia i silnika.

ZESTAW ORUROWANIA BOCZNEGO
08ESY-MKS-L2FR
Orurowanie wzmacnia wyprawowy wygląd motocykla 
i zapewnia lepszą ochronę części nadwoziowych.
Wykonane ze stali nierdzewnej i wykończone elektroli-
tycznym polerowaniem, jest odporne na korozję i łatwe 
do utrzymania w czystości (elementy mocujące znajdu-
ją się w zestawie).

OSŁONY CHŁODNICY
08F71-MKS-E00

Wykonane ze stali nierdzewnej i  opatrzone logo CRF 
wzmacniają wyprawowy wizerunek motocykla Africa 
Twin. Siatkowa konstrukcja pozwala na ochronę chłod-
nic przed odłamkami kamieni, bez pogarszania wydaj-
ności chłodzenia.

ZESTAW ORUROWANIA SILNIKA 
08ESY-MKS-ENG
Osłona zapewnia lepszą ochronę silnika i  podwozia 
motocykla. Wykonana ze stali nierdzewnej i  wykoń-
czona elektropolerowaniem, jest odporna na korozję 
i łatwa do utrzymania w czystości (elementy mocujące 
znajdują się w zestawie).

OCHRONA
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PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKS-E00

Podstawka umożliwiają bezpieczne parkowanie na różnych 
rodzajach podłoża i ułatwia czynności obsługowe.

OSIĄGI I DESIGN

KOMPLET PODNÓŻKÓW  
TERENOWYCH
08R79-MKS-E00

Dzięki agresywnemu kształtowi kolców i  powierzch-
ni o  57% większej od standardowych podnóżków, 
poprawiają panowanie nad motocyklem podczas jazdy 
terenowej.

QUICK SHIFTER
08U70-MLG-E00

Quick shifter umożliwia szybkie zmiany przełożeń 
w  górę i  w  dół bez konieczności używania sprzęgła, 
redukując zmęczenie kierowcy podczas długodystan-
sowej jazdy turystycznej.
Posiada funkcję AUTO-BLIP umożliwiającą płynne i bły-
skawiczne redukcje przełożeń. 
(Tylko wersje z przekładnią manualną)

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F70-MKS-E20ZE lub E20ZD

Paski na obręcze dostępne są w dwóch kolorach pasu-
jących do różnych wersji Adventure Sports, poprawiają 
wygląd i zapewniają dodatkową ochronę obręczy.
Zestaw zawiera po 2 elementy dla każdego koła.
Dostępne wersje:
• Wersja trójkolorowa (E20ZD)
• Wersja czarna (E20ZE)

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

Dodaj wigoru wyglądowi swojego kufra górnemu, 
korzystając z ekskluzywnego zestawu naklejek zapro-
jektowanego dla Africa Twin.
Można zamówić kufer górny 58 l z  już zainstalowany-
mi naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer części: 
08MHF-LOD-001GTOP).

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

Grafiką w  stylu ożywiającym wygląd kufra centralnego, 
możesz także ozdobić kufry boczne motocykla Africa Twin.
Można zamówić kufry boczne z  już zainstalowanymi 
naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer części: 
08MHF-LOD-002GPAN).

DŹWIGNIA TRADYCYJNEJ  
ZMIANY BIEGÓW DCT
08U70-MKS-E50

Dźwignia umożliwia kierowcy zmianę biegów za pomocą 
lewej stopy w tradycyjnym schemacie 1 w dół - 5 w górę.
Działa ona równolegle z  przyciskami zmiany biegów 
na kierownicy, dzięki czemu kierowca może w  każdej 
chwili skorzystać z jednego z tych systemów.
(Tylko dla wersji z przekładnią DCT)
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SUPER PACK  
ALU*

SUPER PACK  
PLASTIC*

TRAVEL PACK  
ALU*

TRAVEL PACK  
PLASTIC*

DODATKI 08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

Aluminiowy kufer górny  
– 42 litry z mocowaniem • •
Komplet kufrów bocznych  
aluminiowych ze stelażami • •
Torba wewnętrzna do kufra górnego • •
Torby wewnętrzne do aluminiowych  
kufrów bocznych • •
58-litrowy plastikowy kufer górny  
z oparciem i mocowaniem • •
Zestaw plastikowych kufrów bocznych • •
Torba wewnętrzna do kufra  
górnego 58 l • •
Torby wewnętrzne do plastikowych  
kufrów bocznych • •
Torba na zbiornik – 4,5 l • • • •
Zestaw przednich świateł  
przeciwmgielnych LED • •
Zestaw owiewek • • • •
Zestaw osłon górnych • • • •
Osłony chłodnicy • •
Orurowanie boczne z mocowaniem • • • •
Osłona silnika z mocowaniem • •
Podstawka centralna • • • •

PAKIETY AKCESORIÓW

 

* Kompatybilne z przekładniami DCT lub MT
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AKCESORIA
CRF1100L

AFRICA  
TWIN

Honda Africa Twin zdobywa kolejne szczytyH
W  2017 roku model Africa Twin pobił rekord 

największej wysokości nad poziomem morza, 
na jaką był w stanie wjechać dwucylindrowy 

motocykl.
Po 5 dniach aklimatyzacji pięcioosobowa 
ekipa wspinała się na motocyklach Africa 

Twin po zboczach najwyższego czyn-
nego wulkanu na świecie, Nevado 

Ojos del Salado, położonego między 
Argentyną i Chile. 

Docierając na wysokość 5 965 m 
n.p.m., międzynarodowy zespół 
pokonał trasę w ciągu 24 godzin, korzystając z maszyn Africa Twin wyposażo-

nych w układ wydechowy Termignoni, zmodyfikowane końcowe koła prze-
kładni łańcuchowej, nowe opony Metzeler MC360TM oraz szereg oryginal-

nych akcesoriów Hondy. Trasa wiodła przy temperaturach spadających 
do minus 5 stopni Celsjusza przez zniszczony asfalt, żwir, błoto, piasek 

i wreszcie odcinki lodowych kieszeni zwanych "penitentes", co po raz 
kolejny podkreśliło zalety Africa Twin jako najlepszego motocykla tere-
nowego w swojej klasie.  

CZY WIESZ, ŻE?
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ZESTAW ALUMINIOWYCH KUFRÓW 
BOCZNYCH
08ESY-MKS-PNALU

Wykonany z  mocnego i  lekkiego aluminium zestaw 
składa się z 2 kufrów bocznych: 33-litrowego po prawej 
i 37-litrowego po lewej stronie. W zestawie znajdują się 
aluminiowe wsporniki i  zamki kompatybilne z  syste-
mem pojedyńczego kluczyka Hondy. Wsporniki pasują 
bezpośrednio do standardowego tylnego bagażnika 
motocykla Africa Twin.
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów bocznych: 10 kg

ZESTAW PLASTIKOWEGO  
KUFRA GÓRNEGO 58L
08ESY-MKS-LGPL

Dzięki dużej pojemności 58 litrów, plastikowy kufer 
górny może pomieścić dwa pełnowymiarowe kaski 
i wiele dodatkowych drobiazgów. Specjalny zamek blo-
kuje i otwiera pokrywę bez użycia klucza. Mocowanie 
kufra centralnego, oparcie i  system jednego kluczyka 
w komplecie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

ZESTAW PLASTIKOWYCH KUFRÓW 
BOCZNYCH
08L71-MKS-E00

Zestaw 2 kufrów bocznych, zaprojektowany do montażu bez 
wsporników, dzięki bardzo wytrzymałej konstrukcji nadaje 
się do turystyki przygodowej. Kufer boczny po prawej stro-
nie ma pojemność 30 litrów. Kufer boczny po lewej stronie, 
dzięki pojemności sięgającej 40 l, mieści jeden pełnowymia-
rowy kask. Oba kufry boczne są wyposażone w zamki i sys-
temem pojedyńczego kluczyka Hondy.
Maksymalne obciążenie: 6 kg dla każdej strony

TORBA WEWNĘTRZNA DO 
PLASTIKOWEGO KUFRA BOCZNEGO
08L83-MKS-E00

Torba zaprojektowana specjalnie do prawego lub 
lewego plastikowego kufra bocznego. Takie same 
parametry jak w przypadku torby wewnętrznej do pla-
stikowego kufra górnego.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKS-LG35

Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści jeden kask. 
System jednego kluczyka Hondy umożliwia zamyka-
nie kufra centralnego za pomocą kluczyka zapłonu. 
Mocowanie kufra centralnego i  system jednego klu-
czyka w  komplecie (bagażnik tylny sprzedawany jest 
osobno).

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

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do pla-
stikowego kufra górnego 58 l. Wodoodporna, wypo-
sażona w  paski torba, może być również mocowana 
bezpośrednio do motocykla. Torba posiada również 
pasek na ramię ułatwiający jej przenoszenie.

LUGGAGE

ZESTAW ALUMINIOWEGO  
KUFRA GÓRNEGO 42L

08ESY-MKS-LGALU

Wykonany z  mocnego i  lekkiego aluminium top box 
o  pojemności 42 l może pomieścić jeden pełnowymia-
rowy kask. W standardowym wyposażeniu znajduje się 

oparcie i współpraca z systemem jednego kluczyka.
W zestawie znajduje się podstawa kufra. 

Maksymalne obciążenie: 6 kg

BAGAŻ
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TORBA NA ZBIORNIK – 4,5L
08L85-MKS-E00

Przy pojemności 4,5 l, wodoodporna torba nadaje się 
do wygodnego przechowywania najbardziej niezbęd-
nych przedmiotów. Przezroczysta kieszeń na górze 
pozwala na umieszczenie tam mapy. Klamra blokowa-
na jednym ruchem ręki i  magnes gwarantują, że tor-
bę na zbiornik można łatwo przymocować oraz zdjąć 
z motocykla.
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

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

Torba z  czarnego nylonu z  wyszytym srebrnym logo 
Hondy na górze, z czerwonymi zamkami błyskawiczny-
mi. Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt 
do przenoszenia.

TORBA NA ZBIORNIK 3L
08L89-MKS-E00

Torba na zbiornik o  pojemności 3 litrów wyposażona 
w  przezroczystą kieszeń, doskonale nadaje się do 
przechowywania małych przedmiotów osobistych. 
Torba na zbiornik jest niezauważalna podczas prowa-
dzenia motocykla, a  dzięki klamrze zapinanej i  odpi-
nanej jednym ruchem ręki i  magnesowi jest pewnie 
przymocowana do motocykla. W  zestawie pokrowiec 
przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

OCHRONA

ZESTAW ORUROWANIA BOCZNEGO
08ESY-MKS-L1FR

Orurowanie wzmacnia wyprawowy wygląd motocykla 
i zapewnia lepszą ochronę części nadwozia. Wykonane 
ze stali nierdzewnej i  wykończone elektrolitycznym 
polerowaniem, jest odporne na korozję i  łatwe do 
utrzymania w czystości. Można go użyć do zamontowa-
nia przednich świateł przeciwmgielnych LED (sprzeda-
wanych oddzielnie).

OSŁONA SILNIKA Z MOCOWANIEM
08ESY-MKS-ENG

Osłona zapewnia lepszą ochronę silnika i  podwozia 
motocykla. Wykonana ze stali nierdzewnej i  wykoń-
czona elektropolerowaniem, jest odporna na korozję 
i łatwa do utrzymania w czystości. 
(Zestaw zawiera element mocujące)

OSŁONY CHŁODNICY
08F71-MKS-E00

Wykonane ze stali nierdzewnej i  opatrzone logo CRF 
wzmacniają wyprawowy wizerunek motocykla Africa 
Twin. Siatkowa konstrukcja pozwala na ochronę chłod-
nic przed odłamkami kamieni, bez pogarszania wydaj-
ności chłodzenia.

NAKLEJKI BOCZNE NA ZBIORNIK
08R81-MKS-E00

Wzmocnione naklejki zostały specjalnie zaprojekto-
wane tak, aby pasowały do kształtu boków zbiornika. 
Osłony chronią lakier przed zarysowaniami i zapewnia-
ją kierowcy lepsze panowanie nad motocyklem w pozy-
cji stojącej.

PRZEDŁUŻENIE OSŁON DŁONI
08P72-MKS-E00ZC lub E00ZD

Przedłużenia ochraniaczy dłoni poprawiają komfort 
i ochronę rąk.
Dostępne wersje:
• Wersja trójkolorowa lub czarna: E00ZC
• Wersja czerwona: E00ZD

KOMPLET NAKLEJEK OCHRONNYCH
08ZAR-LOD-003CFSP 
Zestaw naklejek konturowych chroniących elementy 
nadwozia i silnika.

IMPORTANT
Después de instalar los adhesivos, aplicar un poco de calor con un secador si la temperatura ambiente está por debajo de los 21 Cº. El adhesivo alcanza su máxima adherencia en 48 horas. Si es posible, 
déjelo al sol para obtener un mejor resultado.
After installation, heat the surface gently with a hair dryer if the ambient air temperature is below 21 degrees. The adhesive reaches full strength in 48h. If possible, let it stand in the sun for better results.
Après l'installation, chauffez délicatement la surface avec un sèche-cheveux si la température de l'air ambiant est inférieure à 21 degrés. L'adhésif atteint sa pleine force en 48h. Si possible, 
laissez-le reposer au soleil pour de meilleurs résultats.

UTILIZACIÓN
La colocación del adhesivo es sencilla y antes de empezar, debe tener las superfícies bien limpias. Para ello, puede utilizar alcohol. Debe retirar una punta 
del soporte del adhesivo y presentarlo en la moto. Una vez posicionado correctamente, puede retirar el papel soporte, despacio y aplicando suavemente 
con la mano para eliminar el aire.

USE:
The placing/laying of the sticker is simple and before starting surfaces must be clean. For this use alcohol. Remove the end of the base of the sticker 
and display it on the surface. Once the sticker is correctly located you can remove slowly and gently the paper base, applying it with the hand to remove 
air.

UTILISATION
Le collage de l’adhésif est simple, mais avant de commencer, assurez-vous que la surface soit bien propre. Pour cela vous pouvez utiliser de 
l’alcool. Retirez une pointe du support de l’adhésif et présentez-le sur la moto. Une fois positionné correctement, vous pouvez retirer le papier du 
support, lentement et en l’appliquant délicatement avec la main pour éviter les bulles d’air. 

48h 48h

El Kit Adhesivos consta de las piezas en este manual expresadas.
Stickers kit includes parts specified above.
Le kit adhésifs comprend les pièces spécifiées ci-dessous.

COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR DOWN
FR FORK STICKER PROTECTOR
FR FENDER, STICKER C PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER L PROTECTOR 

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

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

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

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

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

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

Dodaj wigoru wyglądowi swojego kufra górnego, korzystając z ekskluzywnego zestawu 
naklejek zaprojektowanych dla Africa Twin. Można zamówić kufer górny 58 l z już zain-
stalowanymi naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer części: 08MHF-LOD-001GTOP).

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

Grafiką w  stylu ożywiającym wygląd kufra centralnego możesz także ozdobić kufry 
boczne motocykla Africa Twin. Można zamówić kufry boczne z  już zainstalowanymi 
naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer części: 08MHF-LOD-002GPAN).
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OBNIŻONE SIEDZENIE
08R73-MKS-E00ZA, ZB lub ZC

Obniżone siedzenie pozwala kierowcy zająć pozycję 
o 25 mm niższą, niż standardowa. W zależności od 
wybranej pozycji, wysokość siedzenia wynosi 825 lub 
845 mm.
Dostępne wersje:
• Siedzenie czerwone: E00ZA
• Siedzenie trójkolorowe: E00ZB
• Siedzenie czarne: E00ZC

PODWYŻSZONE SIEDZENIE
08R70-MKS-E20ZB lub E20ZC

Wysokie siedzenie podwyższa pozycję kierowcy 
o  2  mm. W  zależności od wybranej pozycji wysokość 
siedzenia wynosi 875 lub 895 mm.
Dostępne wersje:
• Siedzenie czarne: E20ZB
• Siedzenie czerwone: E20ZC

KOMPLET PODNÓŻKÓW PASAŻERA
08R71-MJP-G50

Podnóżki pasażera Deluxe wykonane są z  aluminium 
i pokryte gumą. Są one szersze niż standardowe pod-
nóżki, dzięki czemu zwiększają komfort jazdy.

KOMFORT

WYSOKA SZYBA
08R76-MKS-E00

Szyba wyższa od standardowej o  175 mm poprawia 
komfort jazdy, zmniejszając przepływ powietrza wokół 
głowy i ramion kierowcy. Zastępuje ona bezpośrednio 
standardową szybę przednią i jest wyposażona w osło-
nę zespołu wskaźników.

KOMPLET OSŁON GÓRNYCH
08R78-MKS-E00

Osłony zwiększają komfort jazdy, zmniejszając nacisk 
strumienia powietrza na ramiona i barki.

KOMPLET OWIEWEK
08R72-MKS-E00

Owiewki zwiększają komfort jazdy ograniczając ruch 
powietrza wokół talii i kolan kierowcy oraz rozprowa-
dzając ciepłe powietrze emitowane przez chłodnicę.

ZESTAW ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKS-FL20

Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED (11 W) ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu na 
przednim orurowaniu (nie wchodzi w  skład zestawu). 
Poprawiają pole widzenia motocyklisty i  sprawią, że 
jest bardziej zauważalny w  ruchu drogowym. Po włą-
czeniu świateł przełącznikiem w kierownicy, na ekranie 
TFT pojawia się potwierdzająca to sygnalizacja.

PODGRZEWANE MANETKI
08T72-MKS-E01

Na ekranie TFT wyświetlanych jest 5 poziomów tempe-
ratury smukłych, ogrzewanych manetek. Po wyłącze-
niu zapłonu zapamiętywane jest ostatnie ustawienie. 
Wbudowane zabezpieczenie chroni akumulator przed 
rozładowaniem.

GNIAZDO 12V
08U70-MKS-E00

Zasilanie lub ładowanie urządzeń elektrycznych za 
pomocą wygodnego gniazda 12V, zainstalowanego na 
panelu sterowania.
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KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F70-MKS-E00ZD lub E40ZA

Paski poprawiają wygląd obręczy kół i zapewniają im dodatkową ochronę. 
Zestaw zawiera po 2 elementy dla każdego koła.
Dostępne wersje:
• Wersja trójkolorowa: E20ZD
• Wersja czarna: E20ZE

PRZYCIEMNIANA PRZEDNIA SZYBA
08R70-MKS-E00

Dodaj nieco surowości przedniej części motocykla Africa Twin instalując przyciemnianą 
szybę, która bezpośrednio zastępuje szybę standardową (ma ten sam kształt).

KOMPLET PODNÓŻKÓW 
TERENOWYCH
08R79-MKS-E00

Dzięki agresywnemu kształtowi kolców i  powierzch-
ni o  57% większej od standardowych podnóżków, 
poprawiają panowanie nad motocyklem podczas jazdy 
terenowej.

DŹWIGNIA TRADYCYJNEJ ZMIANY 
BIEGÓW DCT
08U70-MKS-E50

Dźwignia umożliwia kierowcy zmianę biegów za pomo-
cą lewej stopy w  tradycyjnym schemacie 1 w  dół - 5 
w  górę. Działa ona równolegle z  przyciskami zmiany 
biegów na kierownicy, dzięki czemu kierowca może 
w każdej chwili skorzystać z jednego z tych systemów.
(Tylko dla wersji z przekładnią DCT)

QUICK SHIFTER
08U70-MLG-E00

Quick shifter umożliwia szybkie zmiany przełożeń 
w górę i w dół bez konieczności używania sprzęgła, czy 
zmiany otwarcia przepustnicy. System działa zarówno 
przy zmianie biegów w górę, jak i w dół, maksymalizu-
jąc przyjemność z jazdy.
(Tylko wersje z przekładnią manualną)

OSIĄGI I DESIGN

PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKS-E00

Podpórka główna umożliwia bezpieczne parkowanie na różnych 
rodzajach podłoża i ułatwia czynności obsługowe.
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PAKIETY AKCESORIÓW
OFF-ROAD DCT OFF-ROAD MT SUPER PACK 

ALU
SUPER PACK 

PLASTIC ELECTRIC TRAVEL PACK 
ALU

TRAVEL PACK 
PLASTIC

DODATKI
Numery części  
- patrz poniżej 08HME-MKS-L1ALU22 08HME-MKS-L1PL22 08HME-MKS-EL20 08HME-MKS-L1TRA22 08HME-MKS-L1PLTP

Osłony chłodnicy • •
Naklejki boczne na zbiornik • •
Orurowanie boczne 
z mocowaniem • • • • • •
Osłona silnika z mocowaniem • •
Komplet podnóżków terenowych • •
Pedał tradycyjnej zmiany  
biegów DCT •
Quick Shifter •
Przyciemniona szyba przednia • •
Komplet naklejek na felgi
(w dopasowanych kolorach) • •
Osłony dźwigni i dłoni 
(w dopasowanych kolorach) • •
Aluminiowy kufer górny 42 litry 
z mocowaniem • •
Komplet kufrów bocznych 
aluminiowych ze wspornikami • •
Torba wewnętrzna  
do kufra górnego • •
Torby wewnętrzne do  
aluminiowych kufrów bocznych • •
58-litrowy plastikowy kufer górny 
z oparciem i mocowaniem • •
Zestaw plastikowych kufrów 
bocznych • •
Torba wewnętrzna  
do kufra górnego 58L • •
Torby wewnętrzne do  
plastikowych kufrów bocznych • •
Torba na zbiornik 4,5 litra • • • •
Światła przeciwmgielne LED  
z mocowaniem • • •
Podgrzewane manetki  
z mocowaniem • • •
Gniazdo 12 V • • •
Wysoka szyba • •
Komplet owiewek • •
Komplet osłon górnych • •
Podstawka centralna • • • •
Wersje czerwone 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1R22

Wersje czarne 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1B22

Wersje trójkolorowe 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1T22
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AKCESORIA
X-ADV

H
Podczas Gibraltar Race 2019, motocyklowego rajdu terenowego rozgrywanego na trasie 7 ty-

sięcy kilometrów, sięgającej od Morza Bałtyckiego do Oceanu Atlantyckiego, Renato Zocchi 
na Hondzie X-ADV wywalczył zwycięstwo w klasie 2. Co więcej, włoski kierowca uplasował 

się na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej, pokonując konkurentów startujących 
na specjalnie skonstruowanych motocyklach 

terenowych i adventure tourerach. 
Oczywiście jego X-ADV został przygotowa-

ny do imprezy otrzymując powiększony 
skok zawieszenia kół i większy prześwit, 

ale Zocchi pozostawił progi na stopy 
i  przejechał rajd wersją DCT korzy-

stając z  trybu jazdy Gravel. Kolejny 
dowód, że bez względu na to, 

gdzie się wybierasz, X-ADV jest 
tym twardzielem, który Cię tam 

zawiezie! 

CZY WIESZ, ŻE?
Jeszcze solidniejszy, niz przypuszczasz!
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BAGAŻ

ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH
08ESY-MKT-PNA

Zestaw 2 kufrów bocznych o pojemności 26 l z prawej 
strony i 33 l z lewej strony. Hondowski system jednego 
kluczyka umożliwia otwieranie i  zamykanie kufrów za 
pomocą kluczyka skutera. Bagażnik tylny i panele alu-
miniowe sprzedawane są oddzielnie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg dla każdej strony

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 50L
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do kufra 
górnego 50 l. Wodoodporna, wyposażona w  paski 
torba, może być również mocowana bezpośrednio do 
Twojego X-ADV. Torba posiada pasek na ramię ułatwia-
jący jej przenoszenie.

ALUMINIOWY PANEL  
NA KUFER GÓRNY
08L83-MKT-D00

Nadaj ostateczny rys swojemu kufrowi górnemu 
o  pojemności 50 litrów dzięki aluminiowemu pane-
lowi dekoracyjnemu (kufer górny jest sprzedawany 
oddzielnie).

TORBA NA KONSOLĘ
08L79-MKT-D00

Czarna torba na konsolę o pojemności 9 litrów, idealnie 
dopasowana do przestrzeni między kolanami kierowcy, 
świetnie nadaje się do przewożenia codziennych dro-
biazgów. Z  przodu znajduje się szczelina, przez którą 
można przeprowadzić przewody smartfona. W  zesta-
wie pokrowiec przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 2 kg

PANELE ALUMINIOWE  
NA KUFRY BOCZNE
08L80-MKT-D00

Nadaj ostateczny rys swoim kufrom bocznym dzięki 
aluminiowym panelom (kufry boczne nie wchodzą 
w skład zestawu).

TORBY WEWNĘTRZNE  
DO KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Komplet 2 toreb wewnętrznych dopasowanych do 
kształtu nowego wzoru kufrów bocznych. Torby 
wewnętrzne dostępne w  kolorze czarnym z  dyskret-
nie umieszczonym znaczkiem Hondy, wyposażone są 
w pasek na ramię ułatwiający noszenie.

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

Torba wewnętrzna kufra centralnego o pojemności 25 
l jest łatwa do przenoszenia dzięki paskowi na ramię.
Na torbie umieszczono logo Hondy.

BAGAŻNIK TYLNY
08L74-MKT-D00ZC

Tylny bagażnik z uchwytami, które zwiększają pewność 
siebie pasażera, a  kierowcy ułatwiają prowadzenie 
skutera. Odpowiedni do wszystkich rozmiarów kufrów 
centralnych.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 50L 
(SMART KEY)
08ESY-MKT-STB50

Kufer górny 50 l z systemem SMART KEY umożliwiają-
cym otwieranie pokrywy bez konieczności wyjmowania 
kluczyka z kieszeni. Można w nim zmieścić dwa kaski. 
Wbudowany zamek z kluczykiem może służyć do zamy-
kania pokrywy nawet po zdjęciu bagażnika z uchwytu. 
W zestawie oparcie poprawiające komfort pasażera.
W zestawie tylny bagażnik i aluminiowy panel.
Maksymalne obciążenie: 6 kg
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OSŁONA DŹWIGNI 
PARKINGOWEJ 
08F72-MKT-D00
Osłona idealnie dopasowana 
do aluminiowej dźwigni nada 
kokpitowi X-ADV szczegól- n y 
wygląd.

KOMFORT

ZESTAW ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKT-FL21

Dwa dodatkowe światła LED zwiększą Twoją widocz-
ność i sprawią, że będziesz bardziej zauważalny w ota-
czającym Cię ruchu drogowym. Po włączeniu świateł 
przełącznikiem po lewej stronie kierownicy, na ekra-
nie TFT pojawia się potwierdzająca to ikonka. Montaż 
na bocznym przednim orurowaniu (sprzedawanym 
oddzielnie).

BOCZNE ORUROWANIE OCHRONNE
08P70-MKH-D00

Zestaw srebrnych rur bocznych, które chronią nadwo-
zie i stanowią mocowanie dla przednich świateł prze-
ciwmgielnych (sprzedawanych oddzielnie).

KOMPLET DOLNYCH OWIEWEK
08R71-MKT-D00

Zestaw owiewek wyposażony w  logo X-ADV poprawia 
komfort, ograniczając przepływ powietrza wokół talii i ud.

KOMPLET PODNÓŻKÓW KIEROWCY
08R72-MKT-D00

Popraw panowanie nad sytuacją podczas jazdy w tere-
nie i  nadaj swojemu X-ADV niepowtarzalnego, przy-
godowego wyglądu dzięki zestawowi aluminiowych 
podnóżków dla kierowcy.

PODGRZEWANE MANETKI
08T71-MKT-D00

Na ekranie TFT wyświetlanych jest 5 poziomów tempe-
ratury smukłych, ogrzewanych manetek. Po wyłącze-
niu zapłonu zapamiętywane jest ostatnie ustawienie.
Wbudowane zabezpieczenie chroni akumulator przed 
rozładowaniem.

PRZEDŁUŻENIE OSŁON DŁONI
08P72-MKS-E00ZC
Przedłużenia dopasowane do standardowych osłon 
kierują przepływ powietrza wokół dłoni, zapewniając 
dodatkowy komfort i ochronę.

MOCOWANIE KIEROWNICY  
(LOGO X-ADV)
08F71-MKT-D00
Aluminiowa nakładka na kierownicę z logo X-ADV pod-
kreśla ekskluzywny charakter Twojego skutera.

DŹWIGNIA PARKINGOWA
08F70-MKT-D00
Dzięki anodyzowanej czerni i logo Honda, ta aluminio-
wa dźwignia postojowa sprawi, że Twój X-ADV będzie 
wyglądał wyjątkowo.

KOMPLET PANELI BOCZNYCH
08F75-MKT-D00

Osłony ze stali nierdzewnej chroniące elementy nad-
wozia przed uszkodzeniami i wzmacniające ekskluzyw-
ny charakter X-ADV.

PANELE PROGOWE
08F70-MKH-D00

Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w nakład-
ki antypoślizgowe i opatrzone logo X-ADV, panele pro-
gowe dodadzą klasy Twojemu X-ADV.
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PAKIETY AKCESORIÓW

TRAVEL STYLE ADVENTURE
CZARNY

DODATKI 08HME-MKT-TRA22 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB

Kufer górny 50 l otwierany elektronicznie  
z wewnętrzną torbą •
Aluminiowy panel na kufer górny •
Oparcie siedzenia na kufer górny •
Zestaw kufrów bocznych otwieranych kluczykiem •
Panele aluminiowe na kufry boczne •
Tylny bagażnik •
Stelaże do montażu kufrów bocznych •
Torba na konsolę •
Torby wewnętrzne do kufrów bocznych •
Podgrzewane manetki •
Mocowanie kierownicy (logo X-ADV) •
Dźwignia parkingowa •
Osłona dźwigni parkingowej •
Panele boczne •
Panele progowe •
Osłony dłoni kierowcy (czarne) •
Boczne orurowanie ochronne •
Światła przeciwmgielne LED  
z mocowaniami •
Komplet dolnych owiewek •
Komplet podnóżków kierowcy •
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Dwusprzęgłowa skrzynia biegów zadebiutowała w motocyklach na całym świecie w 2010 roku 
w modelu Honda VFR 1200. Przekładnia DCT, obecnie już trzeciej generacji, została zmniej-

szona, by pasować do motocykli o średniej pojemności skokowej, całkowicie różni się od 
przekładni pasowych stosowanych 

w większości skuterów. Pod względem 
konstrukcyjnym przypomina ona kon-

wencjonalną 6-biegową skrzynię 
biegów, ale ze zmianą przełożeń 

sterowaną elektronicznie.  
Zachowaj radość jazdy z manu-

alną skrzynią biegów, a  jed-
nocześnie ciesz się komfor-

tem jazdy z  przekładnią 
automatyczną! 

AKCESORIA
NC750X

Czy naprawde potrzebujesz dzwigni zmiany biegów, 
aby cieszyc sie jazda?H

AKCESORIA
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BAGAŻ

BAGAŻNIK TYLNY
08L70-MKW-D00ZB

Bagażnik tylny jest niezbędny przy montowaniu wszyst-
kich oryginalnych kufrów bagażowych Hondy zaprojek-
towanych specjalnie dla NC750X. Bagażnik posiada 
2 uchwyty, które zwiększają pewność siebie pasażera, 
a kierowcy ułatwiają prowadzenie motocykla.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

ALUMINIOWY PANEL NA KUFER GÓRNY
08L83-MKT-D00

Nadaj ostateczny rys swojemu kufrowi centralnemu 
o pojemności 50 litrów dzięki aluminiowemu panelowi 
(kufer górny sprzedawany jest oddzielnie).

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 50L
08L81-MKS-E00
Wykonana z  wytrzymałego materiału, duża, wodood-
porna torba, wyposażona w 2 paski na ramię i uchwyt 
do przenoszenia. Dzięki odblaskowemu oznakowaniu 
i  logo Hondy, dużą wewnętrzną torbę można w  razie 
potrzeby przypiąć bezpośrednio do motocykla.
Informacje o torbie wewnętrznej o pojemności 25 litrów 
znajdują się na str. 31.

GUMOWA NAKŁADKA  
NA KUFER GÓRNY 50L
08L85-MKT-D00

Nakładka zaprojektowana specjalnie na kufer górny 
50 l, a będąca oparciem dla pasażera, zwiększa kom-
fort jazdy na miejscu za kierowcą.
Łatwy montaż bez wiercenia otworów.

KUFER GÓRNY 50L
08L73-MKT-D00

Kufer górny o  pojemności 50 l, w  którym zmieszczą 
się dwa kaski. Wbudowany zamek z kluczykiem może 
służyć do zamykania pokrywy nawet po zdjęciu kufra 
z bagażnika. Kufer wymaga montażu na tylnym bagaż-
niku i na gumowej podkładce pod kufer górny (elemen-
ty sprzedawane oddzielnie).
Maksymalne obciążenie: 6 kg

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKT-TB35OK
Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści jeden kask.
System jednego kluczyka Hondy umożliwia zamykanie 
kufra centralnego za pomocą kluczyka zapłonu.
Maksymalne obciążenie: 6 kg. Bagażnik tylny sprzeda-
wany jest oddzielnie.
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BAGAŻ

OPARCIE NA KUFER GÓRNY
08F00-MJP-G50

Oparcie, zaprojektowane specjalnie do zamontowa-
nia na kufrze centralnym 35 l, poprawia komfort jazdy 
pasażera. Łatwy montaż bez wiercenia otworów. (Kufer 
górny sprzedawany jest oddzielnie).

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 35L

08L75-MJP-G51

Torba z  czarnego nylonu z  wyszy-
tym srebrnym logo Hondy na 

górze, z  czerwonymi zamkami 
błyskawicznymi. 

Elastyczna tylna torba 
15 – 25  l. Wyposażona 

w  regulowany pasek 
na ramię i  uchwyty do 
przenoszenia.

ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH
08ESY-MKW-PNA

Zestaw 2 kufrów bocznych dopasowanych do styli-
styki motocykla NC750X. Hondowski system jednego 
kluczyka umożliwia otwieranie i  zamykanie kufrów 
za pomocą kluczyka motocykla. Wsporniki dostępne 
w  tym zestawie umożliwiają montaż kufrów bocznych 
do tylnego bagażnika (sprzedawanego oddzielnie).

PANELE ALUMINIOWE  
NA KUFRY BOCZNE
08L80-MKT-D00

Zestaw paneli dekoracyjnych z aluminium nada Twoim 
kufrom bocznym ekskluzywny wygląd.
(Kufry boczne sprzedawane oddzielnie).

KOMFORT

PODGRZEWANE MANETKI
08T70-MKW-D00

Wyjątkowo smukłe ogrzewane manetki, z inteligentnym 
rozkładem mocy ogrzewania i 5-stopniowym regulato-
rem podnoszą komfort jazdy. Wbudowane zabezpie-
czenie chroni akumulator przed rozładowaniem.
Po wyłączeniu zapłonu zapamiętywane jest ostatnie 
ustawienie.

KOMPLET DOLNYCH OWIEWEK (DCT)
08R70-MKW-D10

Zestaw owiewek poprawia komfort jazdy, zmniejszając 
ciśnienie powietrza odczuwane przez kierowcę i ogra-
niczając ochlapywanie wodą.
Dostępny jest także zestaw dla motocykli z przekładnią 
MT (08R71-MKW-D00)

BOCZNE ORUROWANIE OCHRONNE
08P71-MKW-D00

Przednie orurowanie boczne zmniejsza ryzyko uszko-
dzenia elementów zewnętrznych i  nadaje Twojemu 
NC750X twardego, przygodowego wyglądu.
Orurowanie jest potrzebne przy montażu przednich 
świateł przeciwmgielnych (sprzedawanych oddzielnie).

ZESTAW ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKW-FL21

Dwa dodatkowe światła LED zwiększą Twoją widocz-
ność i sprawią, że będziesz bardziej zauważalny w ota-
czającym Cię ruchu drogowym.
Montaż na bocznym przednim orurowaniu (sprzedawa-
nym oddzielnie).

ŁADOWARKA USB
08E73-MKW-D00

Ładowarka USB z  gniazdem typu C umieszczona 
wygodnie w schowku zapewnia moc 15 W i umożliwia 
zasilanie urządzeń elektronicznych.

WYSOKA SZYBA
08R70-MKW-D00

Wysoka szyba jest o  77 mm wyższa od standardowej 
szyby i zmniejsza ciśnienie powietrza odczuwane przez 
kierowcę wokół głowy i  ramion. Wykonana z  wytrzy-
małego, przezroczystego poliwęglanu, może być mon-
towana bezpośrednio w miejsce standardowej szyby.

TORBY WEWNĘTRZNE  
DO KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Zestaw 2 toreb wewnętrznych dopasowanych kształ-
tem do nowego wzoru kufrów bocznych. Torby 
wewnętrzne dostępne w  kolorze czarnym z  dyskret-
nie umieszczonym znaczkiem Hondy, wyposażone są 
w pasek na ramię ułatwiający noszenie.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIETY TRAVEL URBAN ADVENTURE

DCT MT

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

Kufer górny 50 litrów 
z kluczykiem • •
Aluminiowy panel  
na kufer górny • •
Oparcie siedzenia  
na kufer górny • •
Zestaw kufrów bocznych 
otwieranych kluczykiem •
Panele aluminiowe  
na kufry boczne •
Stelaż do montażu  
kufrów bocznych •
Tylny bagażnik • •
Wysoka szyba • •
Podgrzewane manetki • •
Światła przeciwmgielne LED • •
Boczne orurowanie • •
Ładowarka USB • •
Owiewki dolne (DCT) •
Owiewki dolne 
(skrz. manualna) •
Stopka centralna • •

STOPKA CENTRALNA
08M70-MKW-D00

Ułatwia czyszczenie, prace przy tylnym kole i umożliwia pewniejsze parkowanie.

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

Odporny na próby włamania zamek bębenkowy z blokadą U-Lock.
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AKCESORIA
CB500X

Opatentowany przez Hondę system 
zawieszenia z  pojedynczym tylnym 

amortyzatorem, zaprezentowa-
ny po raz pierwszy entuzjastom 

motocrossu w  1981 roku jest 
stosowany w  wielu modelach 

produkcyjnych, takich jak 
CB500X, a  także w  mode-

lu RC213V startującym 
w MotoGP. 

CZY WIESZ, ŻE?

Prolink: od motocrossu do torów wyscigowych MotoGP H

4544



BAGAŻ

BAGAŻNIK TYLNY
08L71-MGZ-D80ZA

Wytrzymały bagażnik tylny ze zintegrowanymi uchwy-
tami dla pasażera. Nie jest kompatybilny ze wsporni-

kami do mocowania kufrów bocznych.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MJX-TBWK

35-litrowy kufer górny zaprojektowany do obsługi 
za pomocą kluczyka CB500X. Zestaw obejmuje tylny 
bagażnik i podstawę potrzebną do zamontowania kufra 
centralnego na motocyklu.
W  zestawie znajduje się również system zamykania 
pokrywy.

KOMPLETNY ZESTAW BAGAŻOWY
08ESY-MKP-FL21

Planując długie podróże pomyśl o  wyposażeniu 
CB500X w  zestaw zawierający kufer górny o  pojem-
ności 35 litrów, kufry boczne z  ozdobnymi panelami, 
zamki otwierane kluczykiem oraz system mocowania.

ZESTAW TORBY NA ZBIORNIK 3L
08ESY-MKP-TKB19B

Niewielka torba zaprojektowana specjalnie do moco-
wania na zbiorniku CB500X. Torba ma 2 zatrzaski 
magnetyczne i  2 odpinane paski. Zestaw zawiera 
2 komplety śrub z kulistymi łbami, kołnierzami i pod-
kładkami oraz 2 samoprzylepne folie ochronne zabez-
pieczające zbiornik przed zarysowaniem.
Objętość torby: 3 litry.

PLASTIKOWE KUFRY BOCZNE
08L70-MGZ-D80

Zestaw dwóch aerodynamicznie ukształtowanych 
kufrów bocznych, w pełni zintegrowanych z modelem 
CB500X.
Wsporniki i system zamykania pokryw są sprzedawane 
oddzielnie.

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

Torba z  czarnego nylonu z  wyszytym srebrnym logo 
Hondy na przedniej kieszeni. Elastyczna tylna torba  
15 – 25 l. W przedniej kieszeni można zmieścić teczkę 
na dokumenty formatu A4. Wyposażona w regulowany 
pas na ramię i uchwyt do przenoszenia.

ZESTAW TORBY NA TYLNE SIEDZENIE 
08ESY-MKP-SEAT

Prosta i funkcjonalna torba tylna w kształcie specjalnie 
dostosowanym do zwężającego się tylnego siedzenia. 
Łatwy i  stabilny montaż dzięki dołączonemu zesta-
wowi mocującemu. Pojemność 15 litrów, którą można 
powiększyć do 22 litrów. 
W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy.
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KOMFORT

ZESTAW ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKP-FOG19

Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED (11 W) ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu na 
przednim orurowaniu bocznym.
Poprawiają pole widzenia motocyklisty i  sprawią, że 
jest bardziej zauważalny w ruchu drogowym.

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08ESYMKPGHX22

Cienkie, ogrzewane manetki, zapewniające ciepło na 
całym obwodzie. Wyposażone w  3-stopniową regula-
cję mocy ogrzewania i  wbudowane zabezpieczenie 
przed rozładowaniem akumulatora. Zawiera mocowa-
nia i klej odporny na wysoką temperaturę.

GNIAZDO 12V
08U70-MKP-D80

Gniazdo 12V umożliwia zasilanie lub ładowanie urzą-
dzeń elektrycznych z akumulatora motocykla.

OSŁONY DŁONI
08P70-MKP-DQ0

Osłony dźwigni i dłoni kierowcy chronią przed wiatrem 
i deszczem, zwiększając komfort podróżowania. Dzięki 
tym osłonom CB500X nabierze jeszcze wyraźniejsze-
go, wyjątkowego, przygodowego wyglądu.

PRZYCIEMNIONA SZYBA PRZEDNIA
08R70-MKP-J80

Przyciemniona przednia szyba zwiększająca komfort 
i wzmacniająca sportowy wygląd. Rozmiar i kształt są 
identyczne, jak w przypadku standardowej przezroczy-
stej szyby.

KOMPLET OWIEWEK GÓRNYCH
08R71-MKP-J80

Zestaw czarnych owiewek na lewą i prawą stronę chro-
niących nogi przed wiatrem.

BOCZNE ORUROWANIE
08P72-MKP-J80ZA

Orurowanie poprawia ochronę elementów motocykla przed uszkodzeniami i  stanowi 
bazę do mocowania świateł przeciwmgielnych (sprzedawanych oddzielnie).

NAKLEJKA OCHRONNA  
NA ZBIORNIK PALIWA
08P70-MGH-J20

Pomaga chronić zbiornik przed otarciami.

OCHRONA
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PAKIETY AKCESORIÓW

KOMFORT
DODATKI 08HME-MKP-CX22

Osłony dłoni •
Owiewki •
Podgrzewane manetki •
Gniazdo akcesoriów 12V •
Podstawka centralna •

BEZPIECZEŃSTWO

PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKP-J80

Ułatwia czyszczenie, prace przy tylnym kole i  umożli-
wia pewniejsze parkowanie na nierównym podłożu.

ZEWNĘTRZNY POKROWIEC 
OCHRONNY XL
08P34-BC2-801

Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami ultrafio-
letowymi. Wodoodporny i oddychający pokrowiec z tka-
niny, który pozwala wysuszyć przykryty motocykl. Sznur 
do napinania osłony zapobiega trzepotaniu. Dwa otwory 
w dolnej przedniej części pokrowca ułatwiają założenie 
blokady U-lock. Nie nadaje się do motocykla z zamonto-
wanym kufrem centralnym i/lub kuframi bocznymi.
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AKCESORIA
CRF 300 L / RALLY

Oglądając zdjęcia kierowców Hondy ściga-
jących się o zwycięstwo w Rajdzie Dakar, 

łatwo dostrzec bezpośredni związek ich 
CRF450 Rally i Twojego CRF 300. 

Nie jest to tylko kwestia wyglądu, 
ale ostateczny dowód na to, że co 

zostało wypracowane podczas 
najtrudniejszych wyścigów, może 

służyć wszystkim kierowcom. 

H
Rasowy wyglad, to dopiero poczatek
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ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-K1T-TB38

Kufer górny o  pojemności 35 litrów mieści jeden kask. 
System jednego kluczyka Hondy umożliwia zamyka-

nie kufra centralnego za pomocą kluczyka zapło-
nu. Mocowanie kufra centralnego i  tylny bagażnik 

w komplecie. 

OSŁONA SILNIKA
08P70-K1T-E50

Osłona wykonana z aluminium o grubości 4 mm, poprawia ochronę silni-
ka i podwozia motocykla. Jest odporna na korozję i łatwa do utrzymania 

w czystości.
(Tylko dla modelu CRF300L)

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

Torba z  czarnego nylonu z  wyszytym srebrnym logo 
Hondy na górze, z czerwonymi zamkami błyskawiczny-
mi. Elastyczna tylna torba 15 – 25 l.
Wyposażona w regulowany pasek na ramię i uchwyty 
do przenoszenia.
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Honda Motor Europe – Oddział w Polsce 
ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska

www.honda.pl

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.

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.

Honda Motor Europe używa
papieru pochodzącego od
producentów z UE.

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


