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

SPIS TREŚCI
03

CB1000R

31

CB650R

09

CB1100 RS, CB1100 EX

37

REBEL

17

NC750S

45

CB500F

(*) 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.

2

1

AKCESORIA
STREET
KATALOG 2019

AKCESORIA
CB1000R

KLUCZOWE CECHY

PGM FI

ABS

3 TRYBU JAZDY

EURO 4

107

kW przy
10 500 obr./min

Moc maksymalna

OŚWIETLENIE LED

104

przy
8250 obr./min

Maks. moment obr.

HSTC

212 kg
Masa w stanie
gotowym do jazdy

Motocykl, który zmienił wszystko

H

Po 5 kolejnych tytułach mistrzowskich w World Grand Prix Road Racing Series Honda
postanowiła wycofać się z rywalizacji i wyznaczyła sobie nowy cel: wykorzystanie technologii
wyścigowych do opracowania wydajnych motocykli komercyjnych. Po pierwszych testach
silnika 450 cm3 w styczniu 1969 Honda wprowadziła model CB750 Four. Początkowo
zakładana produkcja 1500 sztuk rocznie szybko stała się wartością miesięczną, która
ostatecznie sięgnęła 3000 sztuk na miesiąc. Przesuwając granice wydajności, niezawodności
i łatwej obsługi motocykli Honda stworzyła nową klasę Superbike. CB1000R to nowoczesne
wcielenie tego samego ducha, który inspiruje inżynierów Hondy od dziesięcioleci.

Dream CB750 FOUR wprowadzony na rynek w lipcu 1969 r.
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CB1000R

BAGAŻ

Torba na tylne siedzenie

08ESY-MKJ-STB18
Prosta i funkcjonalna torba na tylne siedzenie dopasowana do jego
smukłego kształtu. Łatwe i solidne mocowanie przy użyciu zestawu
montażowego:
• Pojemność 15 litrów, z możliwością powiększenia do 22 litrów
• Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy
• Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 355 x 365 x 243

OSIĄGI I WYGLĄD

Torba na bak

08ESY-MKJ-TKB18
Prosta i funkcjonalna torba dopasowana do zbiornika paliwa
CB1000R. Przeźroczysta kieszeń na górnej klapie umożliwia łatwe
przewożenie smartfona. Stabilny uchwyt montażowy nie ogranicza
ruchów kierowcy:
• Pojemność 3 litry
• Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy
• Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

Tytanowy tłumik

08F88-MKJ-900
Atrakcyjny tłumik z ultralekkiego tytanu, zakończony ręcznie
wykonaną karbonową nakładką oraz osłoną termiczną (chroniącą
prawą stopę kierowcy). Unikalne brzmienie wydechu Akrapović
oprócz niesamowitego dźwięku zmniejsza wagę tłumika o ponad
połowę (54% w porównaniu do STD), co zapewnia poprawę
zwrotności motocykla. Prosty montaż „plug-and-play”, posiada
homologację EC i ECE.
Poprawa parametrów:
• Moc: + 1,6 KM przy 10 000 obr./min
• Moment obrotowy: + 1,2 Nm przy 10 000 obr./min
• Masa: - 2.2 kg
Obowiązują specjalne warunki gwarancji. Spytaj u dealera Hondy.

KOMFORT

Quick Shifter*

08U70-MKJ-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.

Nakładka tylnego siedzenia*

08F80-MKJ-D00ZA, C lub D
Dopasowana kolorystycznie nakładka siedzenia jest wyposażona
w wysokiej jakości aluminiowy panel.
Do zamontowania zamiast siedzenia pasażera.
Dostępna w trzech kolorach:
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)
• Graphite Black (D00ZC)
• Sword Silver Metallic (D00ZD)

Osłona zegarów

08R72-MKJ-D00
Wysokiej jakości aluminiowa osłona
zegarów, jeszcze bardziej podkreśla
kultowy wygląd
CB1000R.

Zestaw naklejek na koła

08F74-MKJ-D00ZA
Łatwy w montażu zestaw naklejek
koła. Srebrne, winylowe paski z logo
CB1000.

Gniazdo akcesoriów 12 V

08U72-MKJ-D00
Gniazdo do zamontowania przy zestawie
wskaźników.

Podgrzewane manetki*

08T70-MKJ-D00
Cienkie i w pełni zintegrowane z innym elementami sterującymi.
Pięciostopniowa regulacja grzania przełącznikiem znajdującym się
przy lewej manetce.
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Zestaw Alcantara

08ESY-MKJ-SEAT18
Siedzenie kierowcy i pasażera obszyte luksusowym materiałem
Alcantara, aby podnieść poziom komfortu i stabilność podczas jazdy.

Panele przedniego błotnika*

08F79-MKJ-D00
Wysokiej jakości aluminiowe panele, do zainstalowania na
przednim błotniku CB1000R.

Panele tylnego błotnika*

08F78-MKJ-D00
Wysokiej jakości aluminiowe panele podkreślają kształt
tylnego błotnika nadając mu wygląd Neo Retro.

(*) Akcesoria montowane standardowo w modelu CB1000R+.
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CB1000R

OCHRONA

PAKIETY AKCESORIÓW
CB1000R
ZAWARTOŚĆ
Panele przedniego błotnika
Panele tylnego błotnika
Osłona zegarów
Nakładka tylnego siedzenia

Tank pad NSC

08P71-MKN-D50
Nowy wzór opracowany specjalnie dla Neo
Sport Cafe. Element chroni lakier na zbiorniku
przed zadrapaniami.

Tank pad Honda Wing

08P61-KAZ-800A
Trzyelementowy, samoprzylepny, imitacja
włókna węglowego. Logo Honda Wing.

Pierścień ozdobny wału korbowego
08F75-MKJ-D00
Nylonowy pierścień lewej osłony
silnika z samoprzylepnym podkładem
ułatwiającym montaż.

Pokrowiec do stosowania w garażu

08P70-MKJ-D00
Czarno-szary pokrowiec do stosowania w garażu
specjalnie zaprojektowany dla CB1000R. Pokrowiec
wykonany jest z wytrzymałego materiału
poliestrowego, aby uniknąć zadrapań i kurzu podczas
przechowywania motocykla.

Siedzenie kierowcy z alcantary
Siedzenie pasażera z alcantary
Torba na bak

DESIGN PRO

DESIGN

Kody kolorów podano poniżej

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Torba na tylne siedzenie
Podgrzewane manetki
Quick Shifter
Gniazdo akcesoriów 12 V

TRAVEL

08HME-MKJ-TO18

08HME-MKJ-TR18

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Pierścień ozdobny wału korbowego
Tank pad
Naklejki na koła
Pokrowiec do stosowania w garażu

•

•
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Candy Chromosphere Red

08HME-MKJ-PROZA

08HME-MKJ-DESZA

Graphite Black

08HME-MKJ-PROZC

08HME-MKJ-DESZC

Sword Silver Metallic

08HME-MKJ-PROZD

08HME-MKJ-DESZD

Sword Silver Metallic

Graphite Black
(dostępny również w wersji CB1000R+)

(CB1000R+)

08HME-MKJ-TRL18

TECHNICAL

PROTECTION

08HME-MKJ-EL18

08HME-MKJ-PRT18

•
•
•

•
•
•

KOLORY DOSTĘPNE DLA PAKIETÓW
DESIGN PRO I DESIGN

(dostępny również w wersji CB1000R+)

TRAVEL

TOURING

Candy Chromosphere Red
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AKCESORIA
CB1100 RS I CB1100 EX
KLUCZOWE CECHY

PGM-FI

HECS3

ABS

OŚWIETLENIE LED

SDBV

EURO 4

66

91

kW przy
7500 obr./min

Moc maksymalna

przy
5500 obr./min

Maks. moment obr.

HISS

17 ”
Koła

CB1100 EX „Hedo”: CB pełnoprawny
reprezentant linii Custom

H

8

W 2017 roku Honda wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów przeróbek custom tym
projektem zrealizowanym we współpracy z mediolańskim warsztatem South Garage.
Matowoczarny zbiornik oraz pomalowany na czarno silnik, dociski sprzęgła i koła tworzą
mroczną mieszankę stylów café racer i bobber. Obniżone ramiona kierownicy, radialna
pompa hamulcowa i krótka sekcja tylna to detale typowe dla café racera. Takie smaczki,
jak miniaturowe kierunkowskazy LED, nowy reflektor i skóra siedzenia z wzorem rombu
pasującym do bieżnika opon dodają elegancji jednocześnie zachowując wyrazisty wygląd
oryginalnego modelu CB1100 EX.
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CB1100 RS I CB1100 EX

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

BAGAŻ
Siatka mocująca bagaż

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

Ładowarka Honda Optimate 5

08M51-EWA-801E
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

Zestaw tylnego bagażnika (duży)

08L70-MGC-JB0
Chromowany, wykonany ze stalowych prętów bagażnik
tylny.

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

Pokrowiec stosowany na zewnątrz

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 wycięte na wysokości przedniego koła
umożliwiają zainstalowanie blokady U-lock.

Blokada U-Lock

08M53-MFL-800
Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock.

KOMFORT I OCHRONA
Zestaw podgrzewanych manetek

08ESY-MGC-HG17
Ultracienkie podgrzewane manetki
z trzystopniową regulacją grzania
zapewniają maksymalny poziom
komfortu. Dla większej wygody
zastosowano specjalne rozmieszczenie
powierzchni grzewczej tak. by ogrzewała
miejsca najbardziej narażone na chłód.
Zintegrowany obwód zabezpieczający
akumulator przed rozładowaniem.
Do zestawu należy domówić specjalny
klej do montażu manetek, odporny na
ciepło (08CRD-HGC-20GHE).

Gniazdo akcesoriów 12 V

08U70-MGC-JB0
Umożliwia wygodne ładowanie sprzętu
elektronicznego (12 V, 2 A).
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Orurowanie ochronne silnika

08P70-MGC-JB0 lub JD0
Zapewnia ochronę pokrywy silnika
Dostępne w dwóch kolorach:
• Chrome plating (JB0)
• Mat Ballistic Black Metallic (JD0)

Osłona silnika

08P71-MGC-JB0
Zestaw czarnych crash padów zapewniąjcych
ochronę osłon silnika.
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CB1100 RS I CB1100 EX

PAKIETY AKCESORIÓW
CB1100RS, EX
ZAWARTOŚĆ

TRAVEL

KOMFORT

08HME-MGC-TO117

08HME-MGC-TO217

TOURING
08HME-MGC-TO317

08HME-MGC-TRP17

08HME-MGC-COP17

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Stelaż kufra górnego
Podgrzewane manetki
Gniazdo akcesoriów 12 V
Orurowanie silnika, chrom
Orurowanie silnika, czarne
Osłona silnika, crashpad

CB1100RS

Darkness Black Metallic

12

•

•

CB1100EX

Mat Beta Silver Metallic

Candy Chromosphere Red

13

AKCESORIA
STREET
KATALOG 2019

AKCESORIA
NC750S

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI

HECS3

HISS

HMAS

SKRZYNIA BIEGÓW
Z PODWÓJNYM SPRZĘGŁEM

EURO 4

40,3

kW przy
6250 obr./min

Moc maksymalna

14,1

litrów

Zbiornik paliwa

OŚWIETLENIE LED

28,6 km/l
Zużycie paliwa

Czy naprawdę potrzebujesz lewej
dźwigni, by cieszyć się jazdą?

H

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.
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NC750S

BAGAŻ

KOMFORT

Zestaw kufra górnego 48L (*)

08L48-MKA-RTB, RTBA, C, E lub G
Kufer górny o pojemności 48 litrów z oparciem siedzenia
wraz z elementami niezbędnymi do montażu (podstawa,
stelaż kufra górnego) oraz przystosowania do zamykania
kluczykiem motocykla.
Dostępny w następujących kolorach:
• Carbon Effect (RTB)
• Black (RTBA)
• White (RTBC)
• Red (RTBE)
• Silver (RTBG)

Kufry boczne 29L

08ESY-MKD-PA17
Zestaw obejmuje dwa specjalnie
zaprojektowane, aerodynamiczne
i dopasowane do linii motocykla kufry boczne
29 litrów z systemem pojedynczego kluczyka,
stelaż kufrów wspornik i elementy wymagane
do zamontowania systemu jednego kluczyka.

Kufer górny 35L

08L72-MJE-D00ZA
35-litrowy kufer górny z systemem otwierania jednym
kluczykiem
Do montażu wymagane jest zamówienie
następujących elementów:
- Wkładka zamka x 1 (08M70-MJE-D01)
- Obudowa zamka x 1 (08M71-MJE-D01)
- Stelaż kufra (08L70-MKA-D80)

Torba do kufra górnego 35L

08L09-MGS-D30
Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym
logo Honda 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.

Zestaw kufra górnego 39L (*)

08L39-MKA-RTB, RTBA, C, E lub G
Kufer górny o pojemności 39 litrów z oparciem siedzenia wraz z elementami niezbędnymi
do montażu (podstawa, stelaż kufra górnego) oraz przystosowania do zamykania kluczykiem
motocykla.
Dostępny w następujących kolorach:
• Standard (RTB)
• Black (RTBA)
• White (RTBC)
• Red (RTBE)
• Silver (RTBG)

Torba wewnętrzna (*)

08L39-RTB-INNER / 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.
Dostępna w dwóch rozmiarach:
do kufra górnego 39 litrów (08L39) lub 48 litrów (08L48)

Wysoka szyba

08R72-MGS-D10
Wykonana z poliwęglanu
* Chroni motocyklistę przed wiatrem i zimnem
* Szyba jest o 50 mm wyższa i 40 mm szersza
od elementu montowanego fabrycznie

08L70-MKA-D80
Specjalnie
zaprojektowany dla
NC750S stelaż do
montażu kufra górnego
35 litrów i kufrów
bocznych 29 litrów.
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Wkładka zamka

08M70-MJE-D03
Wkładka zamka do zestawu
pojedynczego kluczyka (wave).
Umożliwia obsługę zamka w
kufrach bocznych lub kufrze
górnym za pomocą kluczyka
motocykla. Do każdego kufra
należy zamówić oddzielny element.

08ESY-MJS-HG17M lub 17DCT
Ultracienkie podgrzewane manetki (360°) z pięciostopniową regulacją grzania 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.
Zestaw przekaźników (08A70-MGSD30) w każdej wersji:
• Manualna skrzynia biegów (HG17M)
• Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem (H17DCT)
Do zestawu należy domówić specjalny klej do montażu manetek, odporny na ciepło
(08CRD-HGC-20GHE).

Torby do kufrów bocznych 29L

08L79-MGS-J30
Zestaw 2 mocnych nylonowych toreb
wewnętrznych do kufrów bocznych.
Pojemność 16 litrów każda, kieszeń z przodu.
Wyposażone w pas na ramię i uchwyt
do przenoszenia. Na przedniej kieszeni
wyhaftowane czarne logo Honda.

Klej do manetek
Stelaż kufra
górnego

Zestaw podgrzewanych manetek

Obudowa zamka

08M71-MJE-D01
Obudowa zamka do zestawu
pojedynczego kluczyka (wave).
Umożliwia obsługę zamka w
kufrach bocznych lub kufrze
górnym za pomocą kluczyka
motocykla. Do każdego kufra
należy zamówić oddzielny
element.

08CRD-HGC-20GHE
Specjalny klej do montażu manetek
odporny na ciepło.

Gniazdo akcesoriów 12 V

08E70-MKA-D80
Gniazdo umożliwia ładowanie sprzętu
elektronicznego.
Może wymagać zamówienia wiązki
elektrycznej (08A70MJLD30) i/lub
zestawu przekaźników (08A70MGSD30)
sprzedawanych oddzielnie. Spytaj dealera
Hondy o te dodatkowe komponenty.

Zestaw przekaźników

08A70-MGS-D30
Wymagany do podłączenia podgrzewanych
manetek, nawigacji i alarmu Averto.

Wiązka elektryczna

08A70-MJL-D30
Wymagana do podłączenia podgrzewanych manetek,
nawigacji i alarmu Averto.

(*) Spytaj dealera Hondy o specjalne warunki gwarancji.
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NC750S

OSIĄGI I WYGLĄD

PAKIETY AKCESORIÓW
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.

NC750S
ZAWARTOŚĆ

TOURING DCT

TOURING MT

TRAVEL

08HME-MKS-TR16DCT

08HME-MKS-TR16S

08HME-MKS-TRA16

•
•
•
•

•
•
•

•
•

35-litrowy kufer górny ze stelażem
Komplet kufrów bocznych 29 litrów ze wspornikiem
Wysoka szyba
Podgrzewane manetki DCT
Podgrzewane manetki MT

•
•

Gniazdo akcesoriów 12 V
Podpórka centralna

Tytanowy tłumik Akrapovič (*)

•
•
•

08F88-MKA-900
Tłumik Akrapović z tytanową obudową i końcówką z włokna
węglowego. Laserowo wygrawerowane logo Akrapović oraz
zamocowana na stałę wkładka tłumiąca (db kiler). Tłumik
dostarczany z obejmą oraz wszystkimi elementami niezbędnymi
podczas montażu.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Blokada U-Lock 123-217

08M53-MEE-800
Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock chowana
pod siedzeniem NC750S.
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Graphite Black / Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

Graphite Black / Pearl Brown

Podpórka centralna

08M70-MGS-D10
Większa stabilność parkowania na różnych
podłożach. Ułatwia czyszczenie i obsługę
tylnego koła.

(*) Obowiązują specjalne warunki gwarancji. Spytaj u dealera Hondy.
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AKCESORIA
CB650R

KLUCZOWE CECHY

PGM FI

HECS3

OŚWIETLENIE LED

EURO 4

67

kW przy
11 000 obr./min

Moc maksymalna

ABS

64

przy
8000 obr./min

Maks. moment obr.

HISS

Boczny
Wydech 4-1

Skąd wzięły się te piękne linie?

H

Jednym ze znaków rozpoznawczych CB650R jest pięknie poprowadzony układ
wydechowy cztery-jeden. Ten piękny koncept stylistyczny pochodzi
z innego kultowego modelu Hondy: CB400F, znanego również jako CB 400
Four. Produkowany w latach 1975 do 1977 CB 400 Four zyskał spory rozgłos
dzięki wyglądowi stylowego café racera. Wytwarzający zaledwie 37 KM (28 kW)
mocy przy 8500 obr./min oraz moment obrotowy 33 Nm przy 7500 obr./min,
czterocylindowy silnik nie czynił z niego pogromcy torów. Jednak pod koniec lat
70. niektóre tuningowane wersje o pojemności 492 cm3 osiągały moc 60 KN
(45 kW) przy 13 000 obr./min.
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CB650R

OSIĄGI I WYGLĄD

Osłona zegarów

08R70-MKN-D50
Wysokiej jakości aluminiowa osłona zegarów
jeszcze bardziej podkreśla kultowy wygląd
CB650R.
Zestaw montażowy sprzedawany jest
oddzielnie (08R74-MKN-D50).

Panele przedniego błotnika

08F73-MKN-D50
Wysokiej jakości aluminiowe panele,
do zainstalowania na przednim błotniku.

KOMFORT

Osłony wlotów powietrza

08F74-MKN-D50
Wysokiej jakości aluminiowe osłony wlotów
powietrza, które podkreślają wyjątkowy
wygląd modelu CB650R. Na osłonach
znajduje się wytłoczone logo CB650R.

Osłony boczne

08F75-MKN-D50
Wysokiej jakości aluminiowe osłony boczne
podkreślające linię motocykla.

Podgrzewane manetki

08ESY-MKN-HG19
Ultracienkie podgrzewane manetki (360°) z trzystopniową regulacją
grzania zapewniają maksymalny poziom komfortu i pasują do stylu
motocykla. Zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed
rozładowaniem oraz przemyślany sposób ogrzewania zabezpieczający
miejsca rąk najbardziej narażone na wyziębienie. W komplecie zestaw
montażowy i klej do manetek odporny na wysoką temperaturę.

Przednia szybka (przyciemniona) 08R71-MKN-D50
Mała i stylowa szybka zwiększa ochronę kierowcy przed deszczem
oraz wiatrem przy wyższych prędkościach.
Wsporniki sprzedawane oddzielnie (08R74-MKN-D50).

Zestaw montażowy do szyby 08R74-MKN-D50
Zestaw z dwoma uchwytami (prawy i lewy), jest niezbędny do
instalacji przedniej szyby lub osłony zegarów.

BAGAŻ

Owiewka dolna

08F71-MKN-D50ZA
Owiewka dolna poprawia wygląd
motocykla. Dostarczana z zestawem
uchwytów montażowych. Dostępne kolory:
Mat Gun Powder Black Metallic.
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Nakładka tylnego siedzenia

08F72-MKN-D50ZB
Nakładka tylnego siedzenie ma oparcie zwiększające
komfort. Dostępna w kolorze Mat Gun Powder Black
Metallic pasującym do wszystkich kolorów CB650R
2019. Aby jeszcze mocniej podkreślić charakter
Neo Sport Cafe, do nakładki można domontować
aluminowe elementy (sprzedawane oddzielnie).

Zestaw aluminiowych paneli do nakładki
siedzenia 08F76-MKN-D50
Aluminiowe elmenty, które poprawiają wygląd
nakładki tylnego siedzenia.

Naklejki na koła

08F84-MFJ-810A lub 820A
Zawiera trzy okrągłe elementy ozdobne, które
doskonale pasują do 17-calowych kół. Komplet
zawiera dodatkowo naklejki z Logo Honda
Racing.
Dostępne w dwóch kolorach:
- White (810A)
- Red (820A)

Zestaw Quick Shifter

08U72-MKN-D50
Zestaw Quick Shifter pozwala na zmianę
biegów bez włączania sprzęgła i zamykania
przepustnicy. System umożliwia zmianę
biegów w górę, zapewniając maksymalną
przyjemność z jazdy.

Torba na bak

08ESY-MKJ-TKB18
Prosta i funkcjonalna torba dopasowana do zbiornika paliwa moduł.
Specjalny, stabilny uchwyt montażowy torby nie ogranicza ruchów
kierowcy. Przeźroczysta kieszeń na górnej klapie umożliwia łatwe
przewożenie smartfona
Pojemność torby: 3 litry
Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

Gniazdo akcesoriów 12 V

08U70-MKN-D50
Montowane pod siedzeniem gniazdo 12 V do zasilania
urządzeń elektrycznych.

OCHRONA

Torba na tylne siedzenie

08ESY-MKJ-STB18
Prosta i funkcjonalna torba na tylne siedzenie
dopasowana do jego smukłego kształtu. Łatwe
i solidne mocowanie przy użyciu zestawu
montażowego (w komplecie).
Pojemność torby: 15 litrów z możliwością
powiększenia do 22 litrów
Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 355 x 365 x 243

Tankpad (logo CB)

08P71-MKN-D50
Tankpad (logo CB). Element chroni lakier na zbiorniku przed
zadrapaniami.
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CB650R

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

PAKIETY AKCESORIÓW
CB650R
ZAWARTOŚĆ
Osłona zegarów
Panele przedniego błotnika
Osłony wlotów powietrza
Osłony boczne
Nakładka siedzenia + płytka

NEO SPORT CAFÉ

SPORT

COMFORT

TRAVEL

08HME-MKN-NSC19

08HME-MKN-SP19

08HME-MKN-CO19A

08ESY-MKJ-BAG18

•
•
•
•

Owiewka dolna

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

Stojak warsztatowy

08M50-MW0-801
Rurowy, stalowy stojak ułatwiający czyszczenie
i konserwację tylnego koła. Umożliwia
podnoszenie motocykla za tylny wahacz.

Pokrowiec stosowany na zewnątrz XL

08P34-BC2-801
Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem
UV. Wodoodporny, z oddychającej tkaniny
umożliwiającej wyschnięcie mokrego
motocykla. Dodatkowa linka pozwala na lepsze
zamocowanie pokrowca. Dwa otwory wycięte
na wysokości przedniego koła umożliwiają
zainstalowanie blokady U-lock. Nie nadaje się do
motocykli z kufrem górnym lub kuframi bocznymi.

Blokada U-Lock

08M53-MFL-800
Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock. Można
ją schować pod siedzeniem kierowcy.
Uwaga: w przypadku zamontowania alarmu
AVERTO, nie ma miejsca na schowanie blokady
U-Lock, zestawu narzędzi i instrukcji obsługi.

Tank pad
Quick Shifter
Podgrzewane manetki
Szyba przednia
Gniazdo akcesoriów 12 V

•
•
•
•

•
•
•

Torba na bak
Torba na tylne siedzenie

Mat Crypton Silver Metallic
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Graphite Black

Mat Jeans Blue Metallic

•
•

Candy Chromosphere Red
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AKCESORIA
REBEL

KLUCZOWE CECHY

PGM FI

HECS3

ABS

EURO 4

471 cm

6000 obr./min
43,2 przy

690 mm

Silnik 2-cylindrowy
rzędowy

Maks. moment obr.

Wysokość siedzenia

3

Nowy buntownik w gamie?

H

Od 2013 roku The Bike Shed London jest wystawą motocyklową,
która jak żadna inna przyczynia się do rozwijania kultury kreatywności
w budowaniu motocykli custom. To właśnie tam Keita Mikura, lider
projektu Rebel, znalazł inspirację, by stworzyć nowy rodzaj maszyny
dla młodych jeźdźców, przygotowanej do dalszych przeróbek. W 2017
koncepcyjny Rebel stał się rzeczywistością, osiągając nowy poziom dzięki
wizji i umiejętnościom dwóch Brytyjczyków: tatuażysty Dana Golda
i konstruktora motocykli custom Russa Browna.
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REBEL

BAGAŻ

PAKIETY AKCESORIÓW
REBEL
ZAWARTOŚĆ
Skórzane sakwy boczne
Stelaż do sakw bocznych
Tylny bagażnik
Osłona zegarów

TRAVEL

KOMFORT

08HME-K87-TP17

08HME-K87-CP17

•
•
•

Gniazdo akcesoriów 12 V

Skórzane sakwy boczne

08L56-MFE-800A
Zestaw dwóch skórzanych sakw bocznych o pojemności 16 litrów każda.
Do montażu wymagany stelaż do sakw bocznych (sprzedawany oddzielnie).

Bagażnik tylny

Stelaż do sakw bocznych
08L71-K87-A00
Solidny stelaż umożliwiający zamontowanie skórzanych
sakw bocznych.

08L70-K87-J00
Wysokiej jakości bagażnik tylny.

KOMFORT I STYL

Millenium Red

Osłona zegarów

Gniazdo akcesoriów 12 V

Tłumik Termignoni

Chroni przed wiatrem i poprawia wygląd motocykla.
W zestawie stelaż montażowy.

Gniazdo 12 V do zasilania urządzeń elektronicznych.
Wiązka przewodów i wspornik w zestawie.

Czarny, lakierowany tłumik ze stali nierdzewnej z końcówką CNC i metalicznym
logo. Poprawiając dźwięk i osiągi ten tłumik sprawi, że Twój Rebel będzie
bardziej agresywny w „miejskiej dżungli”. Obowiązują specjalne warunki
gwarancji. Zapytaj dealera Hondy o szczegóły.

08R72-K87-A00
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08U70-K87-A00

•
•

Graphite Black

Mat Axis Gray Metallic

Pearl Cadet Gray

08F99-MKG-900
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AKCESORIA
CB500F

KLUCZOWE CECHY

PGM FI

HECS3

ABS

SDBV

OŚWIETLENIE LED

EURO 4

35

kW przy
8500 obr./min

Moc maksymalna

43

przy
7000 obr./min

Maks. moment obr.

HISS

785 mm
Wysokość siedzenia

Czy niezawodność musi być nudna?

H
Niejeden egzemplarz CB500 bezawaryjnie pokonał 300 000 km.
Ale często wybierany przez kurierów i szkoły nauki jazdy model jest czymś
o wiele więcej niż pojazdem roboczym. Rozegrane po raz pierwszy w 1996
roku we Francji zawody CB500 Cup szybko zyskały popularność w Europie,
pomagając młodym talentom, takim jak Sebastien Charpentier czy James
Toseland zdobyć uznanie bez olbrzymich nakładów finansowych.
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CB500F

BAGAŻ

STYL I OCHRONA

Torba na bak

08ESY-MKP-TKB19
Prosta i funkcjonalna torba dopasowana do
zbiornika paliwa. Specjalny, stabilny uchwyt
montażowy torby nie ogranicza ruchów kierowcy.
Przeźroczysta kieszeń na górnej klapie umożliwia
łatwe przewożenie smartfona. Torba ma
pojemność 3 litrów i jest wyposażona w pokrowiec
przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

Zestaw kufra górnego 35L

08ESY-MKP-TB19
Zestaw obejmuje kufer górny 35 litrów
i wszystkie elementy niezbędne do
zamontowania (stelaż kufra i podstawa).
System obsługi jednym kluczykiem. Torba
wewnętrzna w zestawie (08L09-MGS-D30).

Torba wewnętrzna do kufra górnego (35L)
08L09-MGS-D30
Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo
Honda Wing na przedniej kieszeni. Regulowana
pojemność od 15 do 25 litrów. Przednia kieszeń
swobodnie mieści dokumenty formatu A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię
i uchwyt do przenoszenia.

KOMFORT

Przednia szybka
(przyciemniona)

8R70-MKP-D40
Przyciemniona przednia szybka
zwiększa ochronę kierowcy przed
deszczem oraz wiatrem przy
wyższych prędkościach. Poprawia
również wygląd motocykla.
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Zestaw podgrzewanych manetek

08ESY-MJF-HG1617
Ultracienkie podgrzewane manetki
(360°) z trzystopniową regulacją grzania
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. Zestaw
montażowy w komplecie. Dostępny
specjalny klej do montażu manetek
odporny na ciepło (sprzedawany
oddzielnie).

Siatka mocująca bagaż

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

Nakładka tylnego siedzenia

08F76-MJW-J00ZC, H, L, M lub R
Specjalnie zaprojektowana nakładka tylnego
siedzenia do zamontowania zamiast tylnego
siedzenia, nadaje bardziej agresywny wygląd.
Dopasowane do kolorystyki motocykli.
Dostępne kolory:
- Mat Gunpowder Black Metallic (J00ZC)
- Candy Energy Orange (J00ZH)
- Pearl Metalloid White (J00ZL)
- Mat Crypton Silver Metallic (J00ZM)
- Grand Prix Red (J00ZR)

Zestaw naklejek na koła

08F72-MKPJ40ZG, J lub H
Zestaw łatwych do zamontowania po obu stronach koła
nakładek, które wzmacniają sportowy styl motocykla.
Dostępne w trzech kolorach:
- Pearl Metalloid White ze srebrnymi akcentami (J40ZG)
- Pearl Metalloid White z pomarańczowymi akcentami (J40ZJ)
- Mat Crypton Silver Metallic (Pearl Metalloid White
z pomarańczowymi akcentami (J40ZH))

Tank pad

Tank pad Honda Wing

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

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

08P61-KYJ-800

08P61-KAZ-800A

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Gniazdo akcesoriów 12 V

08U70-MJW-J00
Umożliwia wygodne zasilanie
urządzeń elektrycznych
ze standardowego gniazda 12 V.
(Pobór prądu do 2 A).

Podpórka centralna

08M70-MKP-J40
Większa stabilność parkowania na różnych podłożach. Ułatwia
czyszczenie i obsługę tylnego koła.

Honda Optimate 3

08M51-EWA-601E
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.

Blokada U-Lock

08M53-MFL-800
Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock. Można ją schować pod siedzeniem
kierowcy. (Uwaga: w przypadku zamontowania alarmu AVERTO, nie ma
miejsca na schowanie blokady U-Lock, zestawu narzędzi i instrukcji obsługi.
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CB500F

PAKIETY AKCESORIÓW
CB500F

PAKIET COMFORT

ZAWARTOŚĆ

08HME-MKP-CF19

Szyba przednia

•

Podgrzewane manetki kierownicy

•

Gniazdo akcesoriów 12 V

•

Nakładka tylnego siedzenia
Mat Gunpowder Black Metallic

PAKIET DESIGN
08HME-MKP-DESZC

08HME-MKP-DESZH

08HME-MKP-DESZL

•

Nakładka tylnego siedzenia
Candy Energy Orange

•

Nakładka tylnego siedzenia
Pearl Metalloid White

•

Nakładka tylnego siedzenia
Grand Prix Red

•

Naklejki na koła
Mat Crypton Silver Metallic

•

Naklejki na koła
Seal Silver Metallic

•
•

Naklejki na koła
Pear Metalloid White

Mat Gunpowder Black
Metallic
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08HME-MKP-DESZR

•

Pearl Metalloid White

Grand Prix Red

Candy Energy Orange
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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
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.

Honda Motor Europe – Oddział w Polsce
ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska
www.honda.pl
Nie wyrzucaj tej publikacji
do kosza. Daj ją innej osobie
lub przekaż do recyklingu.

Honda Motor Europe używa
papieru pochodzącego od
producentów z UE.

