SKUTERY

KATALOG AKCESORIÓW
2020
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02

HONDA
TAKA,
JAK
CHCESZ
Jeśli chcesz ulepszyć swój motocykl, nic nie
zastąpi oryginalnych akcesoriów Honda.
Zwiększone
możliwości
przewożenia
bagażu, wyższy komfort, solidna ochrona,
lepsze osiągi lub po prostu atrakcyjniejszy
wygląd – mamy wszystkie rozwiązania.
Skonstruowane z taką samą dbałością
o detale, co pojazdy Honda, objęte 5-letnią
gwarancją (*), nasze akcesoria idealnie
pasują do Twojego AS i zwiększają jego
wartość. Spytaj u dealera Hondy. Twój
skuter Honda może być dokładnie taki, jak
chcesz.

SPIS TREŚCI
X-ADV

03

INTEGRA

09

FORZA 125 / 300

17

SH300

23

SH125 / 150 (NOWOŚĆ)

29

PCX 125

33

VISION 110

39

SUPER CUB

43

(*) Dwuletnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnych akcesoriów.
Specjalne warunki dotyczą akcesoriów opracowanych
z partnerami Honda. Zapytaj dealera Hondy o szczegóły.
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AKCESORIA
X-ADV
KLUCZOWE
CECHY
PGM-FI

HECS3

LED
DIODY
LED

DCT

G

MODE

MOC MAKSYMALNA

MAKS. MOMENT OBR.

ZUŻYCIE PALIWA

40,3

68

3,7

kW przy
6250 obr./min

Nm przy
4750 obr./min

HSTC

G-MODE

PLRS

SMK

l/100 km
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AKCESORIA
X-ADV

BAGAŻ

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 45L

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L

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

08ESY-MKH-TB17

45-litrowy kufer górny mieści dwa pełne kaski i wiele innych rzeczy. Kufer górny jest dostępny w pięciu kolorach
dopasowanych do lakierów X-ADV. Kompleksowe rozwiązanie z systemem jednokluczykowym, umożliwiającym
zamykanie kluczykiem skutera. Wymaga stelaża kufra górnego dostępnego w dwóch kolorach (sprzedawany
oddzielnie)

35-litrowy kufer górny w kolorze aluminium mieści jeden pełny
kask i wiele innych rzeczy. Kompleksowe rozwiązanie z systemem
jednokluczykowym, umożliwiającym zamykanie kluczykiem skutera
i oparciem. Wymaga stelaża kufra górnego dostępnego w dwóch
kolorach (sprzedawany oddzielnie)

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 uchwyt do przenoszenia.
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TORBA WEWNĘTRZNA
KUFRA GÓRNEGO 35L
08L75-MJP-G51

Czarna nylonowa torba z wyhaftowanym srebrnym
logo Honda Wing i czerwonymi suwakami.
Regulowana pojemność od 15 do 25 litrów
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt
do przenoszenia.

STELAŻ KUFRA GÓRNEGO

08L70-MKH-D00ZA - MATTE ALPHA SILVER METALLIC
08L70-MKH-D00ZB - MATTE BALLISTIC BLACK METALLIC

Stelaż wymagany do kufrów górnych 35 i 45 litrów
Wymiary: 235 x 275 x 22,5 mm
Dostępny w dwóch kolorach

KOMFORT

NEOPRENOWE OSŁONY RĄK*
08TUC-COV-GRIP

ZESTAW LAMP
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKH-FLK17

Zestaw dwóch dodatkowych świateł LED z elementami
niezbędnymi do montażu na orurowaniu ochronnym.
Poprawiają widoczność przed skuterem i czynią go lepiej
widocznym dla innych uczestników ruchu.
Orurowanie ochronne w zestawie.

ORUROWANIE OCHRONNE
08P70-MKH-D00

Srebrne orurowanie chroni owiewkę motocykla,
a także zapewnia uchwyty do montażu świateł
przeciwmgielnych LED.

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.

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
• Solidne otwarcie z elastycznym, wiatroodpornym regulatorem
• Dopasowane do oryginalnych osłon dłoni X-ADV

FARTUCH OCHRONNY*
08TUC-LEG-17

ZESTAW DEFLEKTORÓW

ZESTAW DEFLEKTORÓW DOLNYCH (STOPY)

Ukierunkowują przepływ powietrza wokół X-ADV i zwiększają komfort jazdy
podczas dłuższych podróży.

Zestaw dwóch poliuretanowych deflektorów, które zwiększają ochronę przed
wiatrem.

08ESY-MKH-DFL17

ZESTAW DEFLEKTORÓW GÓRNYCH (NOGI)
08R70-MKH-D00

08R72-MKH-D00

Specjalnie zaprojektowana osłona nóg opatentowanym systemem
nadmuchiwania, który zapobiega 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

Zestaw lewych i prawych deflektorów poliuretanowych, dopasowanych do
owiewki. Zwiększają ochronę przed wiatrem wokół nóg kierowcy.
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AKCESORIA
X-ADV

OSIĄGI I WYGLĄD

TŁUMIK AKRAPOVIC (*)
08F88-MKH-900

Dopuszczony do ruchu drogowego tłumik z wlotem ze stali nierdzewnej, obudową z tytanu i
końcówką z włókna węglowego. Zapewnia lepszą reakcję silnika przy niskich obrotach
i atrakcyjniejszy dźwięk wydechu.
• Rura łącząca ze stali nierdzewnej
• Specjalne logo wygrawerowane laserowo
• Nieusuwalna wkładka tłumiąca hałas
• Osłona termiczna z włókna węglowego w komplecie
• Zestaw montażowy

TŁUMIK TERMIGNONI

ZESTAW PODSTOPNIC
08F70-MKH-D00

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

08F99-MKH-900

Wykonany ze stali nierdzewnej, z obudową tłumika wykonaną z tytanu oraz
karbonową końcówką. Dopuszczony do ruchu drogowego.

KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

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
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ZESTAW MOCOWANIA
ALARMU

CZUJNIK MAGNETYCZNY
AVERTO

Zestaw wymagany do instalacji alarmu
przeciwkradzieżowego.

Przełącznik umożliwia zdjęcie poduszki tylnego
siedzenia bez wyłączania alarmu.

08E70-MKH-D20

08E70-MCS-G40

ALARM SPYBALL

BLOKADA U-LOCK

System alarmowy reagujący na wstrząsy.
Ten system nie współpracuje
z przełącznikiem magnetycznym.
Wymaga (08E70-MKH-D20)*
Sprzedawany oddzielnie

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock:
105 x 245mm

08E50-EWN-800E

08M53-MFL-800

PAKIETY AKCESORIÓW
PAKIETY

TOURING

ZAWARTOŚĆ

35-litrowy kufer górny

•

Zestaw kufra górnego 35L
Zestaw kufra górnego 45L
Torba wewnętrzna kufra górnego 35L

•

Orurowanie ochronne
Zestaw podgrzewanych manetek
Zestaw deflektorów górnych (nogi)
Zestaw deflektorów dolnych (stopy)
KOLORY

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Torba Deluxe do kufra górnego 45L
Zestaw lamp przeciwmgielnych LED

TRAVEL

45-litrowy kufer górny

35-litrowy kufer górny

•

•
•
•

•
•
•

45-litrowy kufer górny

35-litrowy kufer górny

45-litrowy kufer górny

08HME-MKH-TOZA

-

08HME-MKH-TR17ZA

-

Czarny bagażnik (NH-A86M)

08HME-MKH-TOZB

-

08HME-MKH-TR17ZB

-

Matt Armored Green Metallic
z czarnym bagażnikiem (G-208)

-

08HME-MKH-TO19ZX

-

08HME-MKH-TR19ZX

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

-

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
bagażnikiem (R-380)

-

08HME-MKH-TO18ZU

-

08HME-MKH-TR18ZU

Grand Prix Red

•
•

•
•
•

•

35-litrowy kufer górny

Mat Moonstone Silver Metallic

COMFORT

•

Srebrny bagażnik (NH-B73M)

Mat Armored Green Metallic

CITY

45-litrowy kufer górny

Mat Bullet Silver

08HME-MKH-CITY17

08HME-MKH-CO17

Mat Pearl Glare White
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AKCESORIA
INTEGRA
KLUCZOWE
CECHY
PGM-FI

HECS3

LED

MOC MAKSYMALNA

KOŁA

ZUŻYCIE PALIWA

40,3

17”

3,5

kW przy
6250 obr./min

DIODY
LED

DCT

HSTC

SDBV

HISS

l/100 km
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AKCESORIA
INTEGRA

BAGAŻ

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 45L

TORBA DELUXE DO KUFRA

08ESY-MKL-TB19ZR / MAT BALLISTIC BLACK METALLIC GÓRNEGO 45L
08ESY-MKL-TB19ZL / MAT ALPHA SILVER METALLIC
08L81-MCW-H60
08ESY-MKL-TB19ZG / PEARL GLARE WHITE
Wykonana z jasnoszarego nylonu z czarnymi suwakami i z czarnym
08ESY-MKL-TB19ZT / CANDY CHROMOSPHERE RED

45-litrowy kufer górny mieści dwa pełne kaski i wiele innych rzeczy.
Pokrywy dostępne w 4 kolorach pasujących do lakieru Twojej
Integry. Kompleksowe rozwiązanie z systemem jednokluczykowym,
umożliwiającym zamykanie kluczykiem skutera.
Podparcie i stelaż kufra w zestawie.

logo Honda na przedniej kieszeni Regulowana pojemność
od 21 do 33 litrów.
Przednia kieszeń swobodnie mieści teczkę A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt do przenoszenia.

KUFER GÓRNY 35L
08L72-MJE-D00ZA

35-litrowy kufer górny. Otwierany kluczykiem skutera.
Wymaga następujących elementów
(sprzedawanych oddzielnie):
- Wkładka zamka (08M70-MJE-D01)
- Obudowa zamka (08M71-MJE-D01)
- Stelaż kufra (08L70-MKA-D80)

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

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda na przedniej
kieszeni
Regulowana pojemność od 15 do 25 litrów.
Przednia kieszeń swobodnie mieści teczkę A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt do przenoszenia.

ZESTAW BOCZNYCH KUFRÓW 29L

PANELE DO KUFRÓW BOCZNYCH 29L TORBY DO KUFRÓW BOCZNYCH

STELAŻ KUFRA GÓRNEGO

08ESY-MKD-PA17

08F70-MJF-A00A7 - BIAŁE
08F70-MJF-A00B3 - SREBRNE
08F70-MJF-A00B5 - CZERWONE
08F70-MJF-A00ZJ - CZARNE

08L79-MGS-J30

08L70-MKA-D80

Zestaw dwóch jasnoszarych, wytrzymałych toreb z nylonu
o pojemności 16 litrów.
Każda z przednią kieszenią ozdobioną logo Honda.
Wyposażone w regulowany pas na ramię i uchwyt do przenoszenia
bagażu.

Wymagany do montażu kufra górnego (35L lub 45L) i/lub kufrów
bocznych.

Zestaw dwóch zintegrowanych, aerodynamicznych kufrów
o pojemności 29 litrów każdy. System zamykania przy użyciu
kluczyka skutera. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne
do montażu i korzystania kufrów bocznych:
- Zestaw kufrów bocznych 29L (08L71-MKA-D80)
- Stelaż kufra (08L70-MKA-D80)
- Stelaż kufrów bocznych (08L71-MJJ-D30)
- Wkładka zamka x 2 (08M70-MJE-D01)
- Obudowa zamka x 2 (08M71-MJE-D01)
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Panele dopasowane do koloru pojazdu.

BAGAŻ

PODGRZEWANE MANETKI

DEFLEKTORY NÓG

Ultracienkie podgrzewane manetki z 5-stopniową regulacją podnoszą komfort jazdy.
Przemyślany sposób ogrzewania zabezpiecza miejsca rąk najbardziej narażone na
wychłodzenie. Zintegrowany obwód zabezpieczający przed rozładowaniem akumulatora.
Dostępny specjalny klej odporny na ciepło.
Wymagają zestawu montażowego (sprzedawany oddzielnie)

Boczne osłony poprawiające osłonę nóg kierującego
przed wiatrem i zimnem.

08T70-MJM-A01

08R70-MJL-D70

ZESTAW MONTAŻOWY PODGRZEWANYCH
MANETEK
08T70-MKA-D70

Zestaw jest wymagany do instalacji podgrzewanych manetek.

OSIĄGI I WYGLĄD

TŁUMIK AKRAPOVIC
08F88-MKA-900

Opis: Tytanowy tłumik z końcówką z włókna węglowego. Nieusuwalna wkładka tłumiąca hałas.
Zestaw montażowy w komplecie. Nie koliduje z kuframi bocznymi i podpórką centralną.
Osiągi: - Moc: +0,6 kW przy 4800 obr./min | Moment obrotowy: +1,2 Nm przy 2900 obr./min |
Masa: -1,0 kg | zatwierdzony w UE
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AKCESORIA
INTEGRA

PAKIETY AKCESORIÓW
INTEGRA

PAKIET TOURING

PAKIET TRAVEL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

08HME-MKA-TO16DB

08HME-MKA-TR16DB

ZAWARTOŚĆ
45-litrowy kufer górny (system otwierania 1 kluczykiem)
Kufry boczne 29 litrów (system otwierania 1 kluczykiem)
Zestaw kufrów bocznych 29L (kolory poniżej)
Stelaż kufra górnego
Wspornik kufrów bocznych
Podgrzewane manetki (wymagają zestawu montażowego
i specjalnego kleju)
KOLORY
Srebrny
Czarny

08HME-MKA-TO19DR

08HME-MKA-TR19DR

Biały

08HME-MKA-TO19DG

08HME-MKA-TR19DG

Czerwony

08HME-MKA-TO18DE

08HME-MKA-TR18DE

Mat Ballistic Black Metallic
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Mat Alpha Silver Metallic

Pearl Glare White

Candy Chromosphere Red

15
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AKCESORIA
FORZA 125 / FORZA 300
KLUCZOWE
CECHY
PGM-FI

HECS3

LED

MOC MAKSYMALNA

SCHOWEK POD SIEDZENIEM

OPONY

18,5

2

MICHELIN™

kW przy
7000 obr./min

kaski integralne

DIODY
LED

ABS

HSTC

EAW

2 KASKI

SMK

CITY GRIP
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AKCESORIA
FORZA 125 / FORZA 300

BAGAŻ

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 45L

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L

08ESY-K40-TB19ZA, ZB, ZC, ZD, ZE LUB ZF

08HME-K40-F30ZA, ZB, ZD, ZE, ZF, ZG LUB ZH

Zestaw kufra górnego 45 litrów z systemem SmartKey, dopasowanego Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści 1 pełny kask lub dwa
kaski otwarte. Łatwe otwieranie i demontaż dzięki systemowi
do koloru skutera. Zestaw zawiera: czarny kufer górny, pokrywa
Quick-Lock. Pokrywa kufra w dopasowanym kolorze (patrz
w wybranym kolorze (patrz poniżej), poduszka oparcia, otwarcie
poniżej). Poduszka oparcia, zamek, komplet kluczyków i stelaż
pokrywy i stelaż kufra.
kufra w zestawie.
Cztery kolory dostępne dla FORZA 300:
Dwa kolory dostępne dla FORZA 300:
Mat Cynos Gray Metallic (TB19ZB) | Mat Pearl Cool White (TB19ZE) |
- Mat Cynos Gray Metallic (F30ZA)
Crescent Blue Metallic (TB19ZF) | Pearl Nightstar Black (TB19ZG)
- Mat Pearl Cool White (F30ZD)
Pięć kolorów dostępnych dla FORZA 125:
Trzy kolory dostępnych dla FORZA 125:
Mat Carnelian Red Metallic (TB19ZA) |
- Mat Cynos Gray Metallic (F30ZA)
Mat Cynos Gray Metallic (TB19ZB) | Black (TB19ZC) |
- Black (F30ZB)
Mat Lucent Silver Metallic (TB19ZD) | Mat Pearl Cool White (TB19ZE)
- Mat Pearl Cool White (F30ZD)

OPARCIE PASAŻERA DO KUFRA 45L
08L76-K40-F70

Wygodne oparcie, które można zamontować
do kufra górnego 45L (sprzedawany oddzielnie).
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TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA
GÓRNEGO 35L

STELAŻ KUFRA GÓRNEGO 35L

08L09-MGS-D30

Wykonany z żywicy stelaż z osprzętem montażowym.
Tylko dla kufra 35L

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda
na przedniej kieszeni Regulowana pojemność od 15 do
25 litrów Przednia kieszeń swobodnie mieści teczkę A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt do
przenoszenia.

08L70-K40-F00

KOMFORT, BEZPIECZEŃSTWO
I KONSERWACJA

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08ESY-K40-HG19

Ultracienkie podgrzewane manetki z 5-stopniową regulacją grzania, podnoszą komfort jazdy.
Przemyślany sposób ogrzewania zabezpiecza miejsca rąk najbardziej narażone na wychłodzenie.
Zintegrowany obwód zabezpieczający przed rozładowaniem akumulatora. Zestaw zawiera
wszystkie elementy niezbędne do zamontowania podgrzewanych manetek (podgrzewane
manetki, zaczepy, klej do manetek odporny na wysoką temperaturę)

BLOKADA U-LOCK 120-340
08M53-KAZ-800

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock.
Mieści się pod siedzeniem.

POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
08P34-BC3-801

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV. Wodoodporny z oddychającej
tkaniny umożliwiającej wyschnięcie mokrego pojazdu. Dodatkowa linka pozwala na
lepsze zamocowanie pokrowca. Dwa otwory wycięte na wysokości przedniego koła
umożliwiają zainstalowanie blokady U-lock.

FORZA 125

Czarny

Mat Cynos Grey Metallic

Mat Pearl Cool White

Mat Lucent Silver Metallic

Pearl Nightstar Black

Mat Pearl Cool White

Crescent Blue Metallic

Mat Carnelian Red Metallic

FORZA 300

Mat Cynos Grey Metallic
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AKCESORIA
SH300
KLUCZOWE
CECHY
PGM-FI

HECS3

LED

MOC MAKSYMALNA

ZUŻYCIE PALIWA

SCHOWEK POD SIEDZENIEM

18,5

3,0

1

kW przy
7500 obr./min

l/100 km

DIODY
LED

ABS

HISS

HSTC

V-MAT

SMK

kask integralny
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AKCESORIA
SH300

BAGAŻ

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-K53-TB19ZA, ZB, ZC, ZF LUB ZG

Pojemność 35 litrów. Mieści 1 pełny kask lub 2 otwarte kaski. Łatwy do zamontowania
i zdemontowania. Poduszka oparcia i stelaż kufra w zestawie. Pokrywa kufra w kolorze
dopasowanym do lakieru SH300i.

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

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda
na przedniej kieszeni Regulowana pojemność od 15 do
25 litrów Przednia kieszeń swobodnie mieści teczkę A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt do
przenoszenia.

KOMFORT

WYŻSZA SZYBA

FARTUCH OCHRONNY

3-częściowy zestaw zaokrąglonych pasków
z poliwęglanu tworzących wysoką szybę
z osłonami rąk.
Wysokość: 46 cm

Czarny impregnowany materiał zapinany na suwaki.
Z podszewką utrzymującą ciepło. Zawiera ochraniacz
na klatkę piersiową oraz pokrowiec na siedzenie.
Dostępny w dwóch rozmiarach:
Standardowy (08T56-KTF-800)
XL (08T56-KTF-800A)

08R70-K53-D00
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08T56-KTF-800/800A

PODGRZEWANE MANETKI
08HGA-KTW-16HG

Uniwersalny zestaw podgrzewanych manetek (08T50-EWA-801) z zestawem montażowym
(08T70-K53-D00). Do instalacji wymagany jest specjalistyczny klej do manetek
(08CRD-HGC-20GMA / sprzedawany oddzielnie).

OSIĄGI I WYGLĄD

TŁUMIK AKRAPOVIC (*)
08F88-K53-900

Opis: Tytanowy tłumik z końcówką z włókna węglowego. Nieusuwalna wkładka tłumiąca hałas.
Zestaw montażowy w komplecie. Nie koliduje z kuframi bocznymi i podpórką centralną.
Osiągi: - Moc: +0,6 kW przy 4800 obr./min | Moment obrotowy: +1,2 Nm przy 2900 obr./min
Masa: -1,0 kg | zatwierdzony w UE

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

ŁADOWARKA HONDA
OPTIMATE 3

ŁADOWARKA HONDA
OPTIMATE 5

POKROWIEC DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ

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). Brak ryzyka przeładowania.
Całkowicie bezpieczna dla elektroniki pojazdu.

Nowa ładowarka Honda Optimate 5 pozwala przywrócić
sprawność akumulatora rozładowanego nawet do 2 V,
a następnie automatycznie naładować go do maksymalnego
poziomu. Pojemność akumulatora: 15-192 Ah.
Zastosowanie: Akumulatory MF/AGM,STD, GEL, EFB.

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV.
Wodoodporny, z oddychającej tkaniny umożliwiającej
wyschnięcie mokrego pojazdu. Dodatkowa linka pozwala
na lepsze zamocowanie pokrowca.
Dwa otwory wycięte na wysokości przedniego koła
umożliwiają zainstalowanie blokady U-lock.
Dostępny w dwóch rozmiarach:
Standardowy (08P34-BC3-801)
XL (08P34-MCH-000): może być używany przy
zamontowanym kufrze górnym i/lub kufrach bocznych.

08M51-EWA-601E

08M51-EWA-801E

08P34-BC3-801 LUB 08P34-MCH-000

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

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock. Można ją schować
pod siedzeniem.
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AKCESORIA
SH300

PAKIETY AKCESORIÓW
SH300

PAKIET TOURING

ZAWARTOŚĆ

•
•
•

Zestaw kufra górnego 35L
Wysoka szyba
Podgrzewane manetki (wymagają zestawu montażowego
i specjalnego kleju)
KOLORY
Pearl Nightstar Black *NH-A86P*

08HME-KTW-TO16B

Pearl Cool White *NH-A16P*

08HME-KTW-TO16C

Mat Cynos Grey Metallic *NH-312M*

08HME-KTW-TO16G

Pearl Splendor Red *R-369P*

08HME-KTW-TO17GL

Lucent Silver Metallic *NH-B87M*

08HME-KTW-TO17GM

Air Force Grey *NH-HII-001*

08HME-KTW-TO18XA

Matt Ruthenium Silver Metallic *NH-B88M*

08HME-KTW-TO18ZN

Mat Cynos Grey Metallic

Pearl Cool white

Pearl Splendor Red

Air Force Gray / Titanium Green
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Pearl Nightstar Black

Lucent Silver Metallic

Mat Ruthenium Silver Metallic
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AKCESORIA
SH125 / SH150
KLUCZOWE
CECHY

LCD

ISS

USB

ABS

HSTC

EURO 5

V-MAT

SMK

EURO

SCHOWEK POD SIEDZENIEM

SILNIK

28 L

4V ESP+ 2,2 l/100 km

1 kask
integralny

ZUŻYCIE PALIWA
(SH150i 2,3 l/100 km)
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AKCESORIA
SH125 / SH150

BAGAŻ

35-LITROWY KUFER GÓRNY SMART KEY

35-LITROWY KUFER GÓRNY

08L72-K53-DH0ZA, ZC, ZD LUB ZN

08L70-K77-D01ZA, ZC, ZD, ZE LUB ZF

Plastikowy kufer górny 35 litrów z oparciem i schowkiem na kask.
Z funkcją elektrycznego otwierania pokrywy – nie trzeba nawet
wyciągać kluczyka z kieszeni.
Dostępny w czterech kolorach dopasowanych do lakierów modeli SH.

Plastikowy kufer górny 35 litrów z oparciem i schowkiem na kask.
Dostępny w czterech kolorach dopasowanych do lakierów modeli SH.

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

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda
na przedniej kieszeni Regulowana pojemność od 15 do
25 litrów Przednia kieszeń swobodnie mieści teczkę A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt
do przenoszenia.

KOMFORT

WYSOKA SZYBA

OSŁONY DŁONI

FARTUCH OCHRONNY

08R70-K0R-D20ZA

08P70-K0R-D20

08T56-KTF-800 LUB 08T56-KTF-800A

Specjalnie zaprojektowana szyba przednia wykonana z trwałego poliwęglanu o grubości 2,5 mm.
Ta elegancka, wytrzymała i elastyczna szyba przednia gwarantuje szerokie pole widzenia
i doskonałą ochronę górnej części ciała kierującego bez uszczerbku dla zwrotności skutera.

Para idealnie dopasowanych osłon dłoni, które chronią przed zimnym powietrzem,
a ich montaż jest dziecinnie prosty dzięki przygotowanym otworom.

Czarny impregnowany materiał zapinany na suwaki. Z podszewką
utrzymującą ciepło. Zawiera ochraniacz na klatkę piersiową oraz
pokrowiec na siedzenie.Dostępny w dwóch rozmiarach:
Standardowy (08T56-KTF-800) | XL (08T56-KTF-800A)
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BEZPIECZEŃSTWO
I KONSERWACJA

ŁADOWARKA HONDA OPTIMATE 3

ŁADOWARKA HONDA OPTIMATE 5

Dostosowana do wszystkich typów akumulatorów kwasowoołowiowych 12 V o pojemności od 3 do 50 Ah. Skuteczna
w przypadku silnie rozładowanych akumulatorów (nawet
2 V). Brak ryzyka przeładowania. Całkowicie bezpieczna dla
elektroniki pojazdu.

Nowa ładowarka Honda Optimate 5 pozwala przywrócić
sprawność akumulatora rozładowanego nawet do 2 V,
a następnie automatycznie naładować go do maksymalnego
poziomu. Pojemność akumulatora: 15-192 Ah.
Zastosowanie: Akumulatory MF/AGM,STD, GEL, EFB.

08M51-EWA-601E

Pearl Splendour Red

08M51-EWA-801E

Silver Metallic

Black Metallic

POKROWIEC DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ
08P34-BC3-801

BLOKADA U-LOCK 105-245
08M53-MBB-800

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock.

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV.
Wodoodporny, z oddychającej tkaniny umożliwiającej
wyschnięcie mokrego skutera pod przykryciem.
Dodatkowa linka pozwala na lepsze zamocowanie
pokrowca. Dwa otwory wycięte na wysokości przedniego
koła umożliwiają zainstalowanie blokady U-Lock.

Pearl Glare White

* Takie same warianty kolorystyczne dla wersji 125 i 150 cm3.
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AKCESORIA
PCX125
KLUCZOWE
CECHY

PGM-FI

HECS3

LED
DIODY
LED

ABS

4

EURO

SCHOWEK POD SIEDZENIEM

ZUŻYCIE PALIWA

UKŁAD HAMULCOWY

1

2,1

ABS

kask integralny

l/100 km

ISS

EURO 4

V-MAT

KASK
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AKCESORIA
PCX125

BAGAŻ

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L

PŁYTA MONTAŻOWA KUFRA GÓRNEGO

08ESY-K96-TB18

08L71-K35-J01

Kufer górny o pojemności 35 litrów może pomieścić jeden pełny kask i wiele innych rzeczy.
Pokrywa w kolorze Mat Cynos Grey. Łatwy do zamontowania i zdemontowania.
Zestaw obejmuje kufer górny 35L, stelaż montażowy i wkładkę zamka.

Element wykonany z żywicy umożliwia montaż kufra górnego 35L.

KOMFORT

WYSOKA SZYBA

PODGRZEWANE MANETKI

FARTUCH OCHRONNY

Opracowana do PCX 125. Podkreśla sportowy wygląd, który
uzupełnia stylizację skutera. Wymiary: 566 x 466 x 4 mm.
W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne
do montażu.

Podgrzewane manetki podnoszą komfort jady w chłodne dni. Włącznik znajduje się na prawej manetce.
Zestaw zawiera elementy montażowe oraz wiązki przewodów.

Czarny impregnowany materiał zapinany na
suwaki. Z podszewką utrzymującą ciepło. Zawiera
ochraniacz na klatkę piersiową oraz pokrowiec
na siedzenie.

08R70-K96-T00
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08T70-K96-J00

08T56-KRJ-800

PAKIETY AKCESORIÓW
PCX125

PAKIET TOURING

ZAWARTOŚĆ

08HME-K96-TO18

•
•
•

Zestaw kufra górnego 35L
Wysoka szyba
Podgrzewane manetki

Pearl Cool White

Pearl Nightstar Black

Mat Carbonium Gray Metallic

Pearl Splendor Red
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AKCESORIA
VISION 110
KLUCZOWE
CECHY

PGM-FI

HECS3

4

EURO

MOC MAKSYMALNA

ZUŻYCIE PALIWA

MAKS. MOMENT OBR.

6,5

1,8

9

kW przy
7500 obr./min

l/100 km

CBS

EURO 4

ISS

V-MAT

Nm przy
5500 obr./min
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AKCESORIA
VISION 110

BAGAŻ

KUFER GÓRNY 35L
08L71-KZL-861ZA

Kufer górny o pojemności 35 litrów może pomieścić jeden pełny
kask i wiele innych rzeczy. Pokrywa w kolorze Mat Cynos Grey.
Łatwy do zamontowania i zdemontowania. Wkładka zamka i
stelaż sprzedawane oddzielnie.

PŁYTA MONTAŻOWA
KUFRA GÓRNEGO

WKŁADKA ZAMKA
08M71-KZL-840

08L71-MGZ-J01

Wymagana do zamontowania kufra górnego.

Umożliwia otwieranie kufra górnego 35L za pomocą
kluczyka skutera.

KOMFORT

WYSOKA SZYBA

FARTUCH OCHRONNY

Szyba opracowana dla modelu Vision. Zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem i opadami.
Wymiary: 420 x 447 x 2 mm. Osłony dłoni sprzedawane oddzielnie.

Czarny impregnowany materiał zapinany na suwaki. Z podszewką
utrzymującą ciepło. Zawiera ochraniacz na klatkę piersiową oraz
pokrowiec na siedzenie.

08R70-K44-D00

OSŁONY DŁONI
08P70-K44-D00

Zestaw osłon dłoni, które wraz z szybą zapewniają jeszcze lepszą ochronę.
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08T56-KTF-800

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

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda na przedniej
kieszeni. Regulowana pojemność od 15 do 25 litrów Przednia kieszeń
swobodnie mieści teczkę A4. Wyposażona w regulowany pas na ramię
i uchwyt do przenoszenia.

BEZPIECZEŃSTWO
I KONSERWACJA

ALARM HONDA
08E55-KZL-800

Zestaw zawiera alarm z czujnikiem pochylenia, diodę
sygnalizacyjną LED i syrenę 95 dB.

Pearl Cool White

Pearl Nightstar Black

Moondust Silver Metallic

Mat Carbonium Grey Metallic

Pearl Splendor Red
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AKCESORIA
SUPER CUB
KLUCZOWE
CECHY

PGM-FI

SMK

LED
DIODY
LED

ABS

4

EURO
17 in

WHD

SILNIK

MAKS. MOMENT OBR.

MASA W STANIE GOTOWYM DO JAZDY

125

10,4

109

cm3

Nm przy
5000 obr./min

EURO 4

kg

BAGAŻ

STELAŻ KUFRA GÓRNEGO

Pearl Niltava Blue

Pearl Nebula Red

08L70-K0G-910

Chromowany stelaż kufra górnego zwiększa możliwości przewozowe.
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HONDA
TECHNOLOGY

Honda opracowała i wdrożyła wiele innowacyjnych technologii w
swoich motocyklach, zaprojektowanych z myślą o jak największych
korzyściach dla użytkowników i otaczającego nas świata.

UKŁAD ABS

SYSTEM START/STOP

SPRZĘŻONY UKŁAD HAMULCOWY

ŁADOWANIE USB

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

Automatycznie wyłącza silnik po trzech sekundach pracy na obrotach
jałowych i błyskawicznie uruchamia go po przekręceniu manetki
przepustnicy. Zapewnia to niższe zużycie paliwa i poziom emisji.

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

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

SKRZYNIA BIEGÓW Z PODWÓJNYM SPRZĘGŁEM

Łączy radość z jazdy manualnej skrzyni biegów z wygodą skrzyni
automatycznej. zapewniając zarówno komfort, jak i sportowe doznania.

4

EURO

EURO

ŚWIATŁA LED

LED

EURO 4

PROGRAMOWANY WTRYSK PALIWA

EURO 5

PODWÓJNE WYGIĘTE WIDELCE HYDRAULICZNE
SHOWA

Zgodność z przepisami EURO 4 dotyczącymi emisji szkodliwych
substancji.

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

Zgodność z przepisami EURO 4 dotyczącymi emisji szkodliwych
substancji.

Podwójne wygięte widelce hydrauliczne Showa poprawiają komfort
jazdy i prowadzenie, zapewniając proporcjonalne tłumienie odbicia
z mocniejszym tłumieniem dobicia.

UKŁAD KATALIZATORA
SPALIN HONDA

KLUCZYK INTELIGENTNY

IMMOBILIZER – SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY ZAPŁON
HONDA (HISS)

PRZENIESIENIE NAPĘDU V-MATIC

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

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

Zaawansowana trzystopniowa przekładnia pasowa trzystopniowym
zapewnia płynną zmianę przełożeń w szerokim zakresie i jest bardzo
łatwa w obsłudze.

Motocykl można uruchomić tylko za pomocą oryginalnego
zakodowanego kluczyka, co skutecznie chroni przed kradzieżą.

SCHOWEK NA KASK

Obszerny schowek mieszczący dwa pełne kaski.

G

MODE

TRYB G

Uruchomiony przełącznikiem w zestawie wskaźników. tryb G poprawia
przyczepność i kontrolę nad pojazdem poprzez zmniejszenie poślizgu
sprzęgła podczas zmiany biegów.

SCHOWEK NA KASK

ZAWIESZENIE TYLNE PRO-LINK®

ELEKTRYCZNA SZYBA PRZEDNIA

UKŁAD KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO FIRMY
HONDA (HSTC)

Obszerny schowek mieszczący pełny kask motocyklowy.

Układ tylnego zawieszenia typu Monoshock wykorzystuje trójkątny
układ łączników, aby stopniowo zwiększać siłę tłumienia w zakresie
ruchu tylnego wahacza.

Podniesiona daje ochronę przed warunkami pogodowymi, zaś
opuszczona – poczucie wolności.

Układ kontroli momentu obrotowego firmy Honda (HSTC) wykrywa
bezpośrednią utratę przyczepności tylnego koła i zmniejsza moment
obrotowy, aby odzyskać przyczepność opony.

LCD

Czytelne informacje i lampki kontrolne prezentowane na wysokiej
jakości wyświetlaczu LCD.
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Jaśniejsze i bardziej energooszczędne niż tradycyjne żarówki, bez
opóźnienia czasowego i o dłuższej żywotności.

17-CALOWO KOŁO
17 in

Przednie koło o dużej średnicy daje dodatkową stabilność podczas
jazdy po nierównościach lub zniszczonych ulicach miasta, co zapewnia
świetne prowadzenie.

HONDA DCT
DWUSPRZĘGŁOWA
SKRZYNIA BIEGÓW

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

DCT to zautomatyzowany układ sprzęgła
i zmiany biegów, który łączy wrażenia
bezpośredniego
przyspieszenia
manualnej
skrzyni biegów z łatwością obsługi skrzyni
automatycznej. DCT pozwala kierującemu skoncentrować
się na przyspieszaniu, skręcaniu i hamowaniu, a nie na
zmianie biegów. Dzięki temu ma większą kontrolę i pewność
prowadzenia. Technologia DCT przenosi radość z jazdy
i kontroli nad motocyklem na wyższy poziom.

KONTROLA

DWA TRYBY AUTOMATYCZNE
S – Sport – Bardziej sportowy styl jazdy.
D – Jazda – Spokojniejsza jazda miejska i autostradowa.

JEDEN TRYB RĘCZNY

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

MT, z ręczną zmianą biegów

NOWY PRZEŁĄCZNIK G
Poprawia przyczepność tylnego koła w terenie.
Tylko Africa Twin i X-ADV

GAMA DCT

VFR1200X

NC750X

NC750S

AFRICA TWIN
ADVENTURE
SPORTS

AFRICA TWIN

INTEGRA

X-ADV

GL1800 GOLDWING (3. GEN.)
7-BIEGOWA SKRZYNIA DCT
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MARZENIA
NAPRAWDĘ
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 pasji
i innowacji, aby pielęgnować marzenia i przekształcać je
w rzeczywistość współczesnego świata.
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Podane szczegółowe informacje nie odnoszą się do żadnego konkretnego produktu dostarczanego lub oferowanego do sprzedaży. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmieniania parametrów technicznych produktów, włącznie
z kolorem, po uprzednim poinformowaniu lub bez informowania, w takim czasie i w taki sposób, jaki uważają za dogodny. Może to dotyczyć zarówno zmian zasadniczych, jak i drobnych. Podjęto jednak wszelkie starania, aby
szczegółowe dane zawarte w niniejszej broszurze były dokładne. Skonsultuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specyfikacji przedstawionych produktów. Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie
stanowi oferty Firmy skierowanej do jakiejkolwiek osoby. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera na warunkach i przy wykorzystaniu udzielanych przez Dystrybutora lub Dealera standardowych Warunków
sprzedaży i gwarancji, których kopie są udostępniane na żądanie w punkcie sprzedaży. Chociaż czynione są starania w celu zapewnienia dokładności podawanych danych, broszury reklamowe są przygotowywane i drukowane na
kilka miesięcy przed pojawieniem się produktu w sprzedaży, a zatem nie zawsze mogą natychmiast odzwierciedlić zarówno zmian w danych technicznych jak i w pojedynczych wypadkach dostępności szczególnych funkcji. Klientom
zaleca się zawsze omówienie szczegółów danych technicznych z Dealerem, szczególnie gdy wybór produktu jest uzależniony od jednej z reklamowanych funkcji. Aby uzyskać informacje i specyfikacje, należy skontaktować się
z lokalnym sprzedawcą. Należy pamiętać, że podane wartości zużycia paliwa są wynikami uzyskanymi przez firmę Honda w standardowych warunkach testowania zalecanych przez WMTC. Testy są przeprowadzane na hamowni, przy
użyciu standardowej wersji pojazdu z tylko jednym kierującym i bez dodatkowego wyposażenia opcjonalnego. Rzeczywiste zużycie paliwa może się zmieniać w zależności od sposobu jazdy, metod konserwacji pojazdu, warunków
pogodowych, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, zamontowanych akcesoriów, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych czynników. Niniejszym potwierdzasz, że każdy zakup lub transakcja (podlegająca opłacie lub nie)
zostały dokonane świadomie, w oparciu o własną wiedzę i osądy, a nie opinie lub sugestie innych osób.
JAZDA W DOBRYM STYLU – zapoznaj się szczegółowo z instrukcją obsługi. Zapoznaj się dokładnie z zasadami poruszania się skuterem oraz jego możliwościami. Koncentracja pomaga w przewidywaniu. Zwracaj uwagę na
postępowanie innych uczestników ruchu. Hamuj z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawsze należy nosić kask i odpowiedni ubiór oraz jeździć w dobrej formie psychofizycznej, NIGDY pod wpływem alkoholu. Umiejętności i uprzejmość
charakteryzują doświadczonego kierowcę, który jeździ w dobrym stylu. Honda w pełni zgadza się wymogami prawa w zakresie zgodności osłon kasków z normą BS 4110. Osłony, które przepuszczają mniej niż 50% światła widzialnego,
nie mogą być legalnie używane na drodze.

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.
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Honda Motor Europe używa
papieru pochodzącego od
producentów z UE.

