Odzież i Akcesoria

Detale specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do
konkretnego produktu, który jest dostarczany lub sprzedawany przez firmę. Producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji łącznie z kolorami z uprzedzeniem lub
bez uprzedzenia w dogodnym dla siebie czasie. Zmiany te mogą być niewielkie, jak
również znaczące. Honda dołożyła jednak wszelkich starań, aby treści prezentowane w
tym katalogu były prawdziwe. Katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych
i nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż prezentowanych produktów odbywa się za
pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera z uwzględnieniem standardowych Warunków
Sprzedaży i Gwarancji przedstawianych przez Dystrybutora lub Dealera, których kopie
dostępne są na życzenie przy zakupie produktu. Mimo wszelkich starań mających na
celu przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem faktycznym, katalog ten jest
przygotowywany i drukowany kilka miesięcy przed dystrybucją pojazdu i dlatego nie
zawsze uwzględnia zmiany w specyfikacji wyposażeniowej, a w niektórych odosobnionych
przypadkach dostępność poszczególnych elementów wyposażenia. Informacji na
temat dostępności prezentowanych modeli prosimy zasięgać u najbliższego Dealera
Hondy, szczególnie w przypadku wyposażenia opisywanego w niniejszym katalogu.
ZACHOWAJ STYL W CZASIE JAZDY. Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Poznaj swój motocykl i jego możliwości. Nie przeceniaj swoich umiejętności.
Koncentracja pomaga w przewidywaniu sytuacji na drodze. Zachowaj zasadę
ograniczonego zaufania i obserwuj zachowanie innych użytkowników drogi.
Często korzystaj z hamulców. Zanim rozpoczniesz jazdę motocyklem, załóż
kask i odpowiednią odzież ochronną. NIGDY nie prowadź bedąc pod
wpływem alkoholu bądź narkotyków. Dobre maniery na drodze oraz uprzejmość
pozwalają zidentyfikować kulturalnego kierowcę. Honda popiera przepis prawny
mówiący, że wszystkie wizjery w kasku muszą być zgodne z normą BS 4110.
Wizjery, które przepuszczają mniej niż 50% promieni słonecznych nie mogą
być legalnie wykorzystywane przez kierowców poruszających się po drogach
publicznych.
Honda zaopatruje się w papier pochodzący od producentów
z Unii Europejskiej. Proszę nie wyrzucać mnie do kosza, lecz
przekazać mnie znajomym lub poddać procesowi recyklingu.
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KURTKI
Ważąca 2,3 kg kurtka w stylu adventure
ze skóry bydlęcej o grubości 1,0/1,2 mm
chroni przed zimową pogodą. Zintegrowany
system regulacji i powłoka hydrofobowa
przy nadgarstkach i u dołu podszewki
uniemożliwiają przedostanie się wody do
wnętrza w deszczowy dzień.

Kurtka Honda Spidi Adventure Ice
Kod produktu: 08SPDHTRICE
Dostępne rozmiary: M | L | XL | XXL | 3XL
• Kolor: Ice (jasnoniebieski)
• Materiał: wodoodporny, chroniący przed
wiatrem, oddychający
• Z
 dejmowane ochraniacze Force-tech oraz
wodoodporna kieszeń na okulary lub telefon
• Trzy wysokiej jakości warstwy ochronne
• Otwory wentylacyjne
• Waga: 2.3 kg

Kurtka Honda Spidi Adventure Black
Kod produktu: 08SPDHTRBLR
Dostępne rozmiary: M | L | XL | XXL | 3XL
• Kolor: czarny
Materiał: wodoodporny, chroniący przed
wiatrem, oddychający
• Zdejmowane ochraniacze Force-tech oraz
wodoodporna kieszeń na okulary lub telefon
• Trzy wysokiej jakości warstwy ochronne w
jednym
• Otwory wentylacyjne
• Waga: 2.3 kg
•
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Lekkie kurtki zaprojektowane do jazdy w
słoneczne dni zapewnią wyjątkową ochronę
przed wiatrem. A dzięki wytrzymałemu
dziurkowanemu materiałowi kurtka waży
zaledwie 1,7 kg. Dodatkowo wszyte otwory
wentylacyjne chłodzą ciało w ciepłe dni.

Kurtka Honda Spidi Mesh Black
Kod produktu: 08SPDNETBL
Dostępne rozmiary: S | M | L | XL | XXL | 3XL
• Kolor: czarny
• Kieszeń na okulary lub telefon
• Zdejmowane ochraniacze Force-tech
• Otwory wentylacyjne
• Waga: 1.7 kg

Kurtka Honda Spidi Mesh Ice
Kod produktu: 08SPDNETICE
Dostępne rozmiary: S | M | L | XL | XXL | 3XL

•
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• Kolor: Ice (jasnoniebieski)
• Kieszeń na okulary lub telefon
Zdejmowane ochraniacze Force-tech
• Otwory wentylacyjne
• Waga: 1.7 kg
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SPODNIE
Spodnie Honda Adventure zostały stworzone, aby
zapewnić najwyższą ochronę dzięki odporności na
wodę i wiatr oraz zaawansowanemu systemowi
wentylacji. Struktura spodni, ważących jedynie
1,47 kg, zapewnia optymalną ochronę i wytrzymałość,
zachowując wysoką elastyczność i lekkość.

Spodnie Honda Spidi Adventure
Kod produktu: 08SPDPANBLR
Dostępne rozmiary: M | L | XL | XXL | 3XL
•

•

Otwory wentylacyjne i wytrzymałe,
regulowane ochraniacze kolan
Nogawki spodni są regulowane - mogą
zostać idealnie dopasowane do butów
• Waga: 1.47 kg
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KASKI

Honda Arai Tour-X4 White (Biały)

Honda Arai Tour-X4 White (Biały)

Honda Arai Tour-X4 Red (Czerwony)

Honda Arai Tour-X4 Matt Black
(Czarny)

Wytrzymałe i uniwersalne kaski Honda Arai
Tour-X4 zapewniają dobre dopasowanie
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa wszędzie tam,
gdzie zaprowadzi Cię przygoda. Kask
zapewnia wyjątkową wygodę i ochronę
zarówno podczas długodystansowych
wycieczek oraz wypadów terenowych,
jak i codziennej jazdy. Użytkownik może
zdemontować daszek oraz wizjer wedle
własnych preferencji.
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KASKI
Honda Arai Tour-X4 White (Biały)
Kod produktu: 08ARATORX4W
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L | XL | XXL
Honda Arai Tour-X4 Red (Czerwony)
Kod produktu: 08ARATORX4R
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L | XL | XXL
Honda Arai Tour-X4 Matt Black (Czarny)
Kod produktu: 08ARATORX4B
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L | XL | XXL
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RĘKAWICE

Rękawice Honda Spidi Hard BRW

Rękawice Honda Spidi Hard BR

Rękawice Honda Spidi Hard BA
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Rękawice wzmacniane Honda Spidi,
wykonane z wodoodpornego i odpornego na
odkształcenia zamszu, zapewniają świetne
dopasowanie przez cały okres użytkowania.
Starannie zaprojektowane rękawice są
wyposażone we wzmocnione neoprenowe
mankiety, otwory wentylacyjne i wytrzymałe
ochraniacze z włókna węglowego na
zewnętrznej i wewnętrznej części dłoni oraz
po bokach. Ten lekki materiał wysokiej jakości
sprawia, że ważą one zaledwie 0,13 kg.

RĘKAWICE

Lekkie rękawice Honda Spidi ważą
jedynie 0,09 kg, co czyni z nich najlżejszą
formę ochrony dłoni w trasie i w
terenie. Rękawice te stworzono z tego
samego wodoodpornego i odpornego
na odkształcenia zamszu, jaki użyto we
wzmacnianych rękawicach Honda Spidi
— są one jednak bardziej dopasowane i
lżejsze.

Rękawice Honda Spidi Air BRW

Rękawice Honda Spidi Air BR

RĘKAWICE

Honda Spidi Adv Hd Glv BRW
Kod produktu: 08SPDATMBRW
Dostępne rozmiary: S | M | L | XL |
XXL | 3XL

Honda Spidi Adv Ai Glv BRW
Kod produktu: 08SPDMGXBRW
Dostępne rozmiary: M | L | XL | XXL
| 3XL

Honda Spidi Adv Hd Glv BR
Kod produktu: 08SPDATMBLR
Dostępne rozmiary: S | M | L | XL |
XXL | 3XL

Honda Spidi Adv Ai Glv BR
Kod produktu: 08SPDMGXBLR
Dostępne rozmiary: M | L | XL | XXL
| 3XL

Honda Spidi Adv Hd Glv BA
Kod produktu: 08SPDATMBLAN
Dostępne rozmiary: S | M | L | XL |
XXL | 3XL

Honda Spidi Adv Ai Glv BA
Kod produktu: 08SPDMGXBLAN
Dostępne rozmiary: M | L | XL | XXL
| 3XL

Rękawice Honda Spidi Air BA
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BUTY
Buty Honda Alpinestars zostały stworzone,
aby zapewnić wygodę i ochronę zarówno
w terenie, trasie jak i podczas codziennej
jazdy. Nasze buty z certyfikatem CE
są wyposażone w pełną gamę funkcji
ochronnych, z których słynie firma
Alpinestars, i doskonale nadają się do jazdy
w każdym terenie — żwirze, błocie lub
piasku.

Buty Honda Alpinestars Toucan
Kod produktu: 08ALPTOU16
Dostępne rozmiary: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
(rozmiary USA)
•
•
•

1
 00% wodooodporna i oddychająca membrana
GORE-TEX®
Innowacyjny boczny ochraniacz kostki
Wysoki komfort i elastyczność

Buty Honda Alpinestars Webb
Kod produktu: 08ALPWBB
Dostępne rozmiary: 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 (rozmiary EU)

•
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• 100% wodoodporna membrana GORE-TEX®
• Innowacyjny system bocznego zakładania z dużym
zapięciem na rzep
Wzmacniana nakładka chroni górną powierzchnie buta
podczas zmiany biegów
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Bluza Vintage Africa Twin

Bluzka z długim rękawem
Vintage Africa Twin

KOLEKCJA VINTAGE

KOLEKCJA VINTAGE
13

Po ciężkim dniu wskocz w markowe bluzy
i t-shirty z logo Africa Twin. Wykonane ze
100% bawełny oraz wysoką starannością
o szczegóły zapewnią Ci wygodę w czasie
relaksu.

Bluza Vintage Africa
Kod produktu: 08HOVH168
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L | XL | XXL
Bluzka z długim rękawem Vintage Africa
Kod produktu: 08HOVH169
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L | XL | XXL
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KOLEKCJA VINTAGE
AFRICA TWIN
T-shirt Vintage Africa Olive
(Oliwkowy)
Kod produktu: 08HOVT1612
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L |
XL | XXL
T-shirt Vintage Africa Sand
(Piaskowy)
Kod produktu: 08HOVT1611
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L |
XL | XXL

T-shirt Vintage Africa Twin
Olive (Oliwkowy)

T-shirt Vintage Africa White (Biały)
Kod produktu: 08HOVT1610
Dostępne rozmiary: XS | S | M | L |
XL | XXL

T-shirt Vintage Africa Twin
Sand (Piaskowy)

T-shirt Vintage Africa Twin
White (Biały)
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POZWÓL

PRZYGODZIE
ZABRAĆ CIĘ

W NIEZNANE
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AKCESORIA

Zestaw lamp
przeciwmgielnych LED

Zestaw Orurowanie Boczne

Wyższe Siedzenie Kierowcy

Niższe Siedzenie Kierowcy

08P71MJPG50

08HMEMJPFLK16

Srebrne orurowanie boczne chroni
motocykl oraz umożliwia mocowanie lamp
przeciwmgielnych LED.

08R00MJPF50ZA
08R00MJPG50ZA
08R00MJPG50ZB

08R01MJPF50ZA
08R01MJPG50ZA
08R01MJPG50ZB

Zestaw zawiera wszystkie elementy
potrzebne do zamocowania lamp
przeciwmgielnych LED, lampy &
orurowanie boczne.

Africa Twin jest gotowa do trasy. Zanim
wyruszysz, zadbaj o odpowiednie
wyposażenie. Oryginalne akcesoria
Hondy zostały zaprojektowane,
testowane i wyprodukowane zgodnie
z tymi samymi wysokimi standardami,
które Honda stosuje przy produkcji
motocykli. Akcesoria Hondy gwarantują
doskonałe dopasowanie, wykończenie
i funkcjonalność. Zostały stworzone z
myślą o prawdziwej przygodzie.
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R148L Rally
PBA04L Tricolour
NH1L Black

Umożliwia podwyższenie siedzenia o 30
mm w porównaniu do standardowego, co
daje dwie opcje wysokości siedzenia na
poziomie 880 mm lub 900 mm.

Zestaw Kufer Górny 35L

Zestaw Kufrów Bocznych

08HMEMJPTBCOM16

08HMEMJPPCOM16

35L pojemności umożliwia przechowywanie w kufrze górnym większości kasów
(wliczając typowy kask off-roadowy).
System pojedynczego kluczyka pozwala na zamykanie kufra kluczykiem do stacyjki.
Aluminiowa pokrywa współgra z kuframi bocznymi.

Zestaw kufrów bocznych posiada
system pojedynczego kluczyka, który
pozwala na zamykanie kufra kluczykiem
do stacyjki. Lewy kufer boczny zmieści
kask szczękowy.

Wymiary: 395 × 450 × 340 mm
Zestaw zawiera oparcie pleców dla pasażera oraz tylny bagażnik i wszystkie elementy wymagane
do instalacji.

R148L Rally
PBA04L Tricolour
NH1L Black

Umożliwia obniżenie siedzenia o 30 mm
w porównaniu do standardowego, co
daje dwie opcje wysokości siedzenia na
poziomie 820 mm lub 840 mm.

Pojemność - Lewy: 40L & Prawy: 30L.
Wymiary - Prawy: 470 × 270 × 420 mm
& Lewy: 470 × 300 × 420 mm
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Gotowe zestawy dopasowane do Twojego stylu i budżetu.
Szyte na miarę zestawy akcesoriów zwiększają radość z użytkowania
motocykla. Zaprojektowane specjalnie dla Ciebie i Twojej Hondy.
Certyfikowani mechanicy Hondy skonfigurują motocykl zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami.

Wyższa szyba turystyczna

Szyba Przyciemniana

Podpórka Centralna

08R70MJPG50

08R75MJPG50ZB

08M70MJPG50

Poliwęglanowa szyba dostarcza
kierowcy komfortu poprzez redukcję
gwałtownych uderzeń powietrza,
kierując pęd powietrza powyżej kasku
i dookoła ramion. Szyba jest o 85
mm wyższa i o 30 mm szersza niż
standardowa.

Szyba przyciemniana posiada wymiary
standardowej przejrzystej szyby.

Podpórka centralna umożliwia
bezpieczne zaparkowanie motocykla na
zróżnicowanym podłożu i bezpieczne
wykonanie bieżącej obsługi lub serwisu
technicznego.

Górny Deflektor

Komfortowe podnóżki
pasażera

Tłumik marki Akrapovic
dedykowany Africa Twin

Tłumik marki Termignoni
dedykowany Africa Twin

08R71MJPG50

08F88MJP900

08F99MJP900

Podnóżki pasażera są wykonane
z aluminium, posiadają dodatkową
nakładkę gumową i są szersze niż
standardowe dla większego komfortu.

Tłumik z homologacją EC; wlot ze stali
nierdzewnej / tynanowa puszka / wylot ze
stali nierdzewnej.

Tłumik z homologacją EC. Całkowice
wykonany ze stali nierdzewnej z
tytanową puszką.

Doskonały wygląd i zwiększone
osiągi, posiada homologację drogową.
Tłumik z laserowo grawerowanym logo
Akrapovic, spełnia normy poziomu
dźwięku w ruchu ulicznym. Może być
mocowany razem z kuframi bocznymi.

Doskonały wygląd i zwiększone osiągi,
posiada homologację drogową. Tłumik
z laserowo grawerowanym logo Africa
Twin, spełnia normy poziomu dźwięku
w ruchu ulicznym. Może być mocowany
razem z kuframi bocznymi.

08R74MJPG50
Poliuretanowy deflektor został
zaprojektowany w celu zwiększenia
ochrony przez wiatrem i przekierowania
pędu powietrza poza kierowcę.

Dolny Deflektor
08R73MJPG50
Poliuretanowy deflektor został
zaprojektowany w celu przekierowania
gorącego powietrza z chłodnicy zdala od
kierowcy dla zwiększeniu komfortu.
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Zestaw Travel

Zestaw Adventure

Zestaw Touring

08HMEMJPTR16

08HMEMJPAD16

08HMEMJPTO16

Kufer Górny
Kufry Boczne
Oparcie dla pasażera
Tylny bagażnik
Wyższa Szyba
Podpórka Centralna

Kufer Górny
Kufry Boczne
Oparcie dla pasażera
Tylny bagażnik
Wyższa Szyba
Podpórka Centralna
Podgrzewane Manetki
Gniazdo ACC 12V
Przednie Światła
Przeciwmgielne LED
Zestaw Orurowanie
Boczne

Kufer Górny
Kufry Boczne
Oparcie dla pasażera
Tylny bagażnik
Wyższa Szyba
Podpórka Centralna
Podgrzewane Manetki
Gniazdo ACC 12V
Przednie Światła
Przeciwmgielne LED
Zestaw Orurowanie
Boczne
Górny Deflektor
Dolny Deflektor
Komfortowe Podnóżki
Pasażera

Dźwignia nożnej zmiany
biegów

Podgrzewane Manetki

Averto Alarm Zestaw

Zestaw Comfort

08T70MJNA01

08ESYMJPALARM

08HMEMJPCO16

08U70MJPG80

Zestaw podgrzewanych manetek
zwiększa komfort chroniąc dłonie przed
zmarznięciem. Uwaga: do instalacji
podgrzewanych manetek są wymagane
dodatkowe elementy.

Wykrywa wibracje i uruchamia alarm.
Można domówić dodatkowy włącznik
magnetyczny.

Podgrzewane Manetki
Gniazdo ACC 12V
Przednie Światła
Przeciwmgielne LED
Zestaw Orurowanie
Boczne

Gniazdo ACC 12V

U-Lock

Torby na Kufer Górny i Kufry Boczne

08U70MJPG50

08M53MFL800

Umożliwia ładowanie elektrycznych
urządzeń. (max 1A).

Blokada antykradzieżowa U-Lock z
wysoce wytrzymałej stali. Mieści się pod
siedzeniem.

08L75MJPG51 (Kufer Górny)
08L76MJPG51 (Kufry Boczne)

W motocyklach ze skrzynią biegów DCT
umożliwia zmianę biegów w tradycyjny
sposób za pomocą lewej stopy.
Przyciski zmiany biegów zamontowane
w kierownicy będą działać normalnie,
można ich używać równolegle z nożną
zmianą biegów.

(Zdjęcie w celach poglądowych)

(Zdjęcie w celach poglądowych)

Zestaw toreb wykonanych z poliestru z warstwą PU. Wodoodporny materiał.
Logo Hondy na uchwycie suwaka. Pas na ramię. 2 piankowe uchwyty.
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