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ADVENTURE 2022 
KIEGÉSZÍTŐK KATALÓGUSA



TEGYE 
HONDÁJÁT 
IGAZÁN 
EGYEDIVÉ
Hogyan is tehetné Hondáját egyedibbé, 

mint a Honda Eredeti tartozékaival? Mindenre 

van megoldásunk, legyen az plusz tárolási kapa-

citás, nagyobb kényelem, strapabíró védelem, 

nagyobb teljesítmény vagy pusztán egy még 

megnyerőbb külsejű motorkerékpár. Az Eredeti 

Honda kiegészítők ugyanazzal a gondos részle-

tességgel készülnek, mint motorkerékpárja, így 

tökéletesen illeszkednek és emelik értékét. 2 év 

garancia érvényes rájuk. Kérdezze Honda már-

kakereskedőjét! Ő tudja, hogyan teheti Honda 

Adventure motorkerékpárját egészen egyedivé. 
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KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L AFRICA TWIN

ADVENTURE
SPORTS

TUDTA? Honda NXR 750 Paris-Dakar
H

Az NXR750 1986-tól 1989-ig uralta a Paris-
Dakar Rally-t, zsinórban 4 alkalommal 

gyűjtve be a győztesnek járó díjat. Az 
akkor 22 napos verseny Párizsból in-

dult és közel 15000 km afrikai sivata-
got átszelve, a szenegáli Dakarban 

ért véget. Gilles Lalay nyerte az 
1989-es Paris-Dakar Rally-t ösz-

szetéveszthetetlen Rothmans 
dizájnú motorkerékpárján.
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42 LITERES ALUMÍNIUM HÁTSÓ 
DOBOZ SZETT

08ESY-MKS-LGALU

Ez a 42 literes hátsó doboz, mely könnyű ámde 
erős alumíniumból készült, egy zárt sisakot és 

még sok minden mást is képes befogadni. 
Háttámlával és Honda egykulcsos rend-

szerrel.
Közvetlenül az Africa Twin Adventure 

Sports hátsó tartójára rögzíthető.
Maximum terhelhetőség: 6 kg.



BELSŐ TÁSKA AZ ALUMÍNIUM 
DOBOZHOZ
08L82-MKS-E00

Kifejezetten az alumínium hátsó dobozhoz tervezett bel-
ső táska. Mivel vízálló és hevederekkel is rendelkezik, 
közvetlenül a motorkerékpárra is rögzíthető, a vállpán-
toknak köszönhetően pedig bárhova magával viheti.
08L84-MKS-E00 

2 darabos belső táska szett, kifejezetten a jobb és bal 
oldali alumínium oldaldobozokhoz tervezve. A műszaki 
adatai megegyeznek a hátsó doboz belső táskáéval.

MŰANYAG OLDALDOBOZ SZETT 
08L71-MKS-E00

Különleges kialakítással a tartó nélküli felszerelés érde-
kében. Ez a 2 oldaldobozt tartalmazó szett, a rendkívül 
strapabíró héjnak köszönhetően, kifejezetten alkalmas a 
kalandtúrákhoz. A jobb oldali doboz 30 liter kapacitású. 
A bal oldali, 40 literes dobozban pedig egy zárt sisak is 
elfér. Mindkét oldaldoboz biztonsági zárral és Honda egy-
kulcsos rendszerrel rendelkezik. 
Különleges Africa Twin dizájnnal is kapható (lásd a Dizájn 
című részt a 10. oldalon).
Az egyes oldaldobozok max. kapacitása: 6 kg.

58 L-ES MŰANYAG HÁTSÓ DOBOZ 
HÁTTÁMLÁVAL ÉS ALAPTARTÓVAL
08ESY-MKS-LGPL

Óriási, 58 literes tárolókapacitásával ebben a műanyag 
hátsó dobozban két zárt sisakot és sok mást is tárolhat. 
A fedél reteszelése egy speciális zárral történik, a kulcs 
használata nélkül. Háttámlával, egykulcsos rendszerrel 
és egy alaptartóval rendelkezik, melynek segítségével 
a doboz közvetlenül az Adventure Sports hátsó tartójára 
rögzíthető. Maximum terhelhetőség: 6 kg.
Különleges Africa Twin dizájnnal is kapható (lásd a Dizájn 
című részt a 10. oldalon).

BELSŐ TÁSKA A MŰANYAG 
DOBOZHOZ
08L81-MKS-E00

Kifejezetten az 58 literes műanyag hátsó dobozhoz ter-
vezett belső táska. Mivel vízálló és hevederekkel is ren-
delkezik, közvetlenül a motorkerékpárra is rögzíthető, 
a vállpántoknak köszönhetően pedig bárhova magával 
viheti.

08L83-MKS-E00 

Belső táska szett, kifejezetten a jobb, ill. bal oldali oldal-
dobozokhoz tervezve. A műszaki adatai megegyeznek a 
műanyag hátsó doboz belső táskáéval.

EASY 35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
SZETT
08ESY-MKS-LG35
35 literes hátsó doboz, amely egy sisak tárolására alkal-
mas. A Honda egykulcsos rendszerrel a hátsó doboz a 
motorkerékpár kulcsával nyitható és zárható. A szett tar-
talmazza az alaptartót, a kulcsrendszert és a háttámlát.

ALUMÍNIUM OLDALDOBOZ SZETT
08ESY-MKS-PNALU

A szett 2 db, erős és könnyű alumíniumból készült oldal-
dobozból áll. A jobb oldali kapacitása 33, a bal oldalié 
pedig 37 liter.
A szett tartalmazza továbbá a Honda egykulcsos rend-
szert és egy alumínium tartót, hogy a dobozt közvetlenül 
az Africa Twin Adventure Sports hátsó tartójára lehessen 
rögzíteni.
Az egyes oldaldobozok maximális terhelhetősége: 10 kg.

POGGYÁSZ
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4,5 L-ES TANKTÁSKA
08L85-MKS-E00

Átlátszó zsebének köszönhetően ez a vízálló tanktáska 
a tökéletes megoldás okostelefonja tárolására vagy a 
motorkerékpár USB-csatlakozójához való csatlakoztatás-
ra (az okostelefon specifikációtól függően / a szett nem 
tartalmazza a csatlakozókat). A tanktáska stabilan rögzít-
hető a motorkerékpárhoz a gyorszárnak és egy mágnes-
nek köszönhetően.
• Kapacitás: 4,5 liter
• Maximum terhelhetőség: 1,5 kg

3 L-ES TANKTÁSKA
08L89-MKS-E00

Ez a könnyű és kompakt tanktáska szintén rendelkezik 
egy átlátszó zsebbel és ideális a kisebb személyes tár-
gyak tárolására. Egyáltalán nem akadályozza a vezetőt 
a kormányzásban, a gyorszárnak és egy mágnesnek 
köszönhetően pedig stabilan rögzíthető a motorkerék-
párra. Eső elleni védőhuzattal.
• Kapacitás: 3 liter
• Maximum terhelhetőség: 1,5 kg.

BELSŐ TÁSKA A 38 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZHOZ 
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű hímzett Honda szárny 
logóval a tetején és piros cipzárral. Állítható vállpánttal és 
fogantyúval rendelkezik.

POGGYÁSZ
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KÉNYELEM

MARKOLATVÉDŐ SZETT
08R73-MKS-E20

Kifejezetten az Adventure Sport modellekhez tervezték: 
ezeknek a markolatvédőknek köszönhetően csökken a 
menetszél a vezető karjai és vállai körül, ezáltal növelve a 
kényelmet. CRF logóval.

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKS-FL20
2 kiegészítő (11 W-os) LED fényszóró az összes szükséges 
alkatrésszel a (külön kapható) bukócsőre való felszerelés-
hez. A vezető jobban belátja az utat, és őt is könnyebben 
észreveszi a közlekedés többi résztvevője. Közvetlenül a 
kormánykapcsolóról működtethető, és visszajelző lámpa 
jelzi a TFT-képernyőn, ha be van kapcsolva.

LÉGTERELŐ SZETT
08R71-MKS-E20

A légterelő javítja a kényelmet azáltal, hogy lecsökkenti a 
vezető dereka és térdei körüli menetszelet, és szabályoz-
za a hűtő által kibocsátott menetszél útját.

MAGASABB ÜLÉS
08R70-MKS-E20ZB vagy E20ZC

A magas üléssel az ülésmagasság 25 mm-rel növelhető. 
A választott üléspozíciótól függően az ülésmagasság 875 
vagy 895 mm.
Az ülések színe megegyezik a motorkerékpár színével.
• Trikolór és fekete változat (E20ZB)
• Piros változat (E20ZC)

KOMFORT UTASLÁBTARTÓ SZETT
08R71-MJP-G50

Luxus kivitelű utaslábtartók alumíniumból és gumiból. 
Szélesebbek, ezáltal sokkal kényelmesebbek mint a gyári 
lábtartók.

ALACSONYABB ÜLÉS
08R73-MKS-E00ZA, E00ZB vagy E00ZC

Az alacsony üléssel az ülésmagasság 25 mm-rel csök-
kenthető.
A választott üléspozíciótól függően az ülésmagasság 825 
vagy 845 mm.
Az ülések színe megegyezik a motorkerékpár színével. 
• Piros változat (E00ZA)
• Trikolór változat (E00ZB) 
• Fekete változat (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
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OLDALSÓ TANKVÉDŐK
08R75-MKS-E20

CRF logóval díszítve. Ezek a megerősített tankvédők kife-
jezetten a tank oldalainak formájához igazodnak. Óvják 
a tank fényezését a karcolásoktól és sérülésektől, és 
nagyobb kontrollt biztosítanak a vezetőnek, amikor kiáll 
az ülésből.

KERÉKMATRICA SZETT
08ZAR-LOD-004CFSP

Növelje a karosszéria és a motor alkatrészei-
nek védelmét ezekkel a formavágással készült 
matricákkal.

OLDALSÓ BUKÓCSŐ 
RÖGZÍTŐKÉSZLETTEL
08ESY-MKS-L2FR
Miközben még jobban kiemelik az Adventure megjelené-
sét, az oldalsó bukócsövek védelmet nyújtanak a motor-
kerékpár burkolatelemeinek is. Elektrosztatikus festékkel 
bevont rozsdamentes acélból készült, ezáltal ellenáll a 
korróziónak és könnyen tisztán tartható.

HŰTŐRÁCSOK
08F71-MKS-E00

Rozsdamentes acélból készültek, CRF logó díszíti őket, 
és még jobban kihangsúlyozzák az Africa Twin strapabíró 
imázsát. Az eredeti hálós minta kombinálja a hűtőkapa-
citást és a hűtőrácsok kőfelverődések elleni védelmét.

MOTORVÉDŐ-BURKOLAT 
RÖGZÍTŐKÉSZLETTEL 
08ESY-MKS-ENG
A motorvédő-burkolat javítja a motor és a motorkerék-
pár alsó részeinek védelmét. Elektrosztatikus festékkel 
bevont rozsdamentes acélból készült, ezáltal ellenáll a 
korróziónak és könnyen tisztán tartható.

VÉDELEM
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TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

RALLY PEDÁLSZETT
08R79-MKS-E00

Agresszív, tüske alakjukkal és a gyári pedáloknál 57%-kal 
nagyobb felületükkel ezek a Rally pedálok jelentősen 
javítják a motor feletti uralom megőrzését offroad moto-
rozáskor.

GYORSVÁLTÓ
08U70-MLG-E00

Ez a gyorsváltó gyors felfelé és visszaváltásokat tesz 
lehetővé, a kuplung működtetése nélkül, ezáltal kevésbé 
fárasztó a vezető számára egy hosszú utazás.
Az AUTO-BLIP funkció sima és azonnali visszaváltásokat 
tesz lehetővé. 
(Csak kézi kapcsolású sebességváltókhoz.)

KERÉKMATRICA SZETT
08F70-MKS-E20ZE vagy E20ZD

2 különböző színben kapható, amelyek illenek az 
Adventure Sports különböző fényezéseihez. Ez a kerék-
matrica szett sokat dob a motorkerékpár megjelenésén, és 
óvja a keréktárcsa-peremeket is. Mindegyik szett egy-egy 
kerékhez elegendő. 2 darabból áll. Ajánlott kombináció: 
• Trikolór változat (E20ZD) 
• Fekete változat (E20ZE)

58 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
MATRICASZETT
08ZAR-LOD-001GTOP

Hangsúlyozza ki a hátsó doboz dizájnját ezzel az Africa 
Twinhez készült exkluzív matricaszettel.
Az 58 literes hátsó doboz, a képen látható módon, előre 
felmatricázva is kapható (cikksz.: 08MHF-LOD-001GTOP).

MŰANYAG OLDALDOBOZ 
MATRICASZETT
08ZAR-LOD-002GPAN

Hangsúlyozza ki az oldaldobozok dizájnját ezzel az Africa 
Twinhez készült exkluzív matricaszettel.
Az oldaldobozok, a képen látható módon, előre felmatri-
cázva is kaphatók (cikksz.: 08MHF-LOD-002GPAN).

DCT LÁBVÁLTÓ
08U70-MKS-E50

Ez a készlet hagyományos, 1 fokozat le - 5 fokozat fel vál-
tási mintájú sebességváltást tesz lehetővé egy bal oldali 
lábváltó segítségével. A kormánykar váltókapcsolóival 
összhangban működik, így a vezető dönt, hogy éppen 
melyiket használja. (Csak a DCT-modellekhez.)
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KÖZÉPÁLLVÁNY
08M70-MKS-E00

A középállvány sokféle felületen biztosítja a biztonságos parkolást 
és megkönnyíti a hátsó kerék karbantartását.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

* A DCT- és MT-modellekkel is kompatibilis

SUPER CSOMAG  
ALU*

SUPER CSOMAG  
MŰANYAG*

TRAVEL CSOMAG  
ALU*

TRAVEL CSOMAG  
MŰANYAG*

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

42 l-es alumínium hátsó doboz alaptartóval • •
Alumínium oldaldoboz szett rögzítőtartóval • •
Belső táska az alumínium hátsó dobozhoz • •
Alumínium oldaldoboz belső táska szett • •
58 l-es műanyag hátsó doboz háttámlával és 
alaptartóval • •
Műanyag oldaldoboz szett • •
Belső táska az 58 literes hátsó dobozhoz • •
Belső táska a műanyag oldaldobozokhoz • •
4,5 l-es tanktáska • • • •
LED ködfényszóró szett • •
Légterelő szett • • • •
Markolatvédő szett • • • •
Hűtőrácsok • •
Oldalsó bukócső rögzítőkészlettel • • • •
Motorvédő-burkolat rögzítőkészlettel • •
Középállvány • • • •
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KIEGÉSZÍTŐK
CRF1100L

AFRICA  
TWIN

TUDTA? Az Africa Twin még magasabbra törH
2017-ben az Africa Twin megdöntötte a 
kéthengeres motorkerékpárok által elért 

magassági rekordot. 5 nap akklimati-
zálódás után egy 5 pilótából álló csa-

pat felvezette az Africa Twint a világ 
legmagasabb aktív vulkánjának, az 

Argentína és Chile között elhelyez-
kedő Nevado Ojos del Salado-nak 
a lejtőin. A nemzetközi csapat 

24 órán belül érte el az 5965 
méteres tengerszint feletti 

magasságot a Termignoni ki-
pufogódobbal, módosított lánckerekekkel, új Metzeler MC360TM gumiab-

roncsokkal és egy sor Honda eredeti kiegészítővel speciálisan felszerelt 
Africa Twinnel. Útjuk - helyenként mínusz 5 Celsius fokos hőmérsékle-
ten - aszfaltzúzalékos, murvás, kavicsos, saras és homokos útszaka-

szokon, végül pedig a ’penitentes’ névre hallgató jégzárványokon 
keresztül vezetett, újra megerősítve az Africa Twin hírnevét, mint az 

osztályában legjobban teljesítő offroad motorkerékpár.
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42 LITERES ALUMÍNIUM HÁTSÓ DOBOZ 
ALAPTARTÓVAL

08ESY-MKS-LGALU

Ez a 42 literes hátsó doboz, mely könnyű ámde erős alu-
míniumból készült, egy zárt sisakot képes befogadni. 
Alapfelszereltségként háttámlával és egykulcsos rendszer-

rel rendelkezik. A szett tartalmazza az alaptartót is.
Maximum terhelhetőség: 6 kg.
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ALUMÍNIUM OLDALDOBOZ SZETT
08ESY-MKS-PNALU

A szett 2 db, erős és könnyű alumíniumból készült oldal-
dobozból áll. A jobb oldali kapacitása 33, a bal oldalié 
pedig 37 liter.
A szett tartalmazza továbbá a Honda egykulcsos rend-
szert és egy alumínium tartót, hogy a dobozt közvetlenül 
az Africa Twin standard hátsó tartójára lehessen rögzíteni. 
Az egyes oldaldobozok maximális terhelhetősége: 10 kg.

58 L-ES MŰANYAG HÁTSÓ DOBOZ 
HÁTTÁMLÁVAL ÉS ALAPTARTÓVAL
08ESY-MKS-LGPL

58 literes tárolókapacitásával ebben a műanyag hátsó 
dobozban két zárt sisakot és sok mást is tárolhat. Egy 
speciális zárnak köszönhetően a fedél kulcs használata 
nélkül zárható. A szett tartalmazza a hátsódoboz-alaptar-
tót, a háttámlát és az egykulcsos rendszert is.
Maximum terhelhetőség: 6 kg.

MŰANYAG OLDALDOBOZ SZETT
08L71-MKS-E00

Különleges kialakítással a tartó nélküli felszerelés érde-
kében. Ez a 2 oldaldobozt tartalmazó szett, a rendkívül 
strapabíró héjnak köszönhetően, kifejezetten alkalmas a 
kalandtúrákhoz. A jobb oldali doboz 30 liter kapacitású. 
A bal oldali, 40 literes dobozban pedig egy zárt sisak is 
elfér. Mindkét oldaldoboz biztonsági zárral és Honda egy-
kulcsos rendszerrel rendelkezik.
Az egyes oldaldobozok max. kapacitása: 6 kg.

BELSŐ TÁSKA A MŰANYAG 
OLDALDOBOZHOZ
08L83-MKS-E00

Kifejezetten a jobb, ill. bal oldali oldaldobozokhoz ter-
vezve. A műszaki adatai megegyeznek a műanyag hátsó 
doboz belső táskáéval.

EASY 38 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
SZETT
08ESY-MKS-LG35

35 literes hátsó doboz, amely egy sisak tárolására alkal-
mas. A Honda egykulcsos rendszerrel a hátsó doboz a 
motorkerékpár kulcsával nyitható és zárható. A szett tar-
talmazza a hátsódoboz-alaptartót, a kulcsrendszert és a 
háttámlát (a hátsó tartó külön kapható).

BELSŐ TÁSKA AZ 58 LITERES 
MŰANYAG HÁTSÓ DOBOZHOZ
08L81-MKS-E00

Kifejezetten az 58 l-es műanyag hátsó dobozhoz tervezett 
belső táska. Mivel vízálló és hevederekkel is rendelkezik, 
közvetlenül a motorkerékpárra is rögzíthető, a vállpántok-
nak köszönhetően pedig bárhova magával viheti.

POGGYÁSZPOGGYÁSZ
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POGGYÁSZ

4,5 L-ES TANKTÁSKA
08L85-MKS-E00

4,5 literes űrtartalmával ez a vízálló tanktáska kiválóan 
alkalmas a legfontosabb személyes tárgyak tárolására. 
Az átlátszó felső zsebben akár egy térkép is elhelyezhe-
tő. Egyérintéses csatjának és egy mágneses rögzítőnek 
köszönhetően a tanktáskát könnyű le- és felszerelni.
Maximum terhelhetőség: 1,5 kg.

BELSŐ TÁSKA A 38 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZHOZ 
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű hímzett Honda szárny 
logóval a tetején és piros cipzárral. Állítható vállpánttal és 
fogantyúval rendelkezik.

3 L-ES TANKTÁSKA
08L89-MKS-E00

Ez a 3 literes tanktáska egy átlátszó zsebbel rendelke-
zik és ideális a kisebb személyes tárgyak tárolására. 
Egyáltalán nem akadályozza a vezetőt a kormányzásban, 
a gyorszárnak és egy mágnesnek köszönhetően pedig 
stabilan rögzíthető a motorkerékpárra. Eső elleni védő-
huzattal.
Maximum terhelhetőség: 1,5 kg.

58 L-ES HÁTSÓ DOBOZ MATRICASZETT
08ZAR-LOD-001GTOP

Hangsúlyozza ki a hátsó doboz dizájnját ezzel az Africa Twinhez készült exkluzív matrica-
szettel.
Az 58 l-es hátsó doboz, a képen látható módon, előre felmatricázva is kapható (cikksz.: 
08MHF-LOD-001GTOP).

MŰANYAG OLDALDOBOZ MATRICASZETT
08ZAR-LOD-002GPAN

Hangsúlyozza ki az oldaldobozok dizájnját ezzel az Africa Twinhez készült exkluzív matri-
caszettel.
Az oldaldobozok, a képen látható módon, előre felmatricázva is kaphatók (cikksz.: 08MHF-
LOD-002GPAN).
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OLDALSÓ BUKÓCSŐ 
RÖGZÍTŐKÉSZLETTEL
08ESY-MKS-L1FR

Miközben még jobban kiemelik az Adventure megjelené-
sét, az oldalsó bukócsövek védelmet nyújtanak a motor-
kerékpár burkolatelemeinek is. Elektrosztatikus festékkel 
bevont rozsdamentes acélból készült, ezáltal ellenáll a 
korróziónak és könnyen tisztán tartható. A LED-es első 
ködfényszórók (külön kaphatók) is felszerelhetők rá.

MOTORVÉDŐ-BURKOLAT 
RÖGZÍTŐKÉSZLETTEL 
08ESY-MKS-ENG

A motorvédő-burkolat javítja a motor és a motorkerék-
pár alsó részeinek védelmét. Elektrosztatikus festékkel 
bevont rozsdamentes acélból készült, ezáltal ellenáll a 
korróziónak és könnyen tisztán tartható.

HŰTŐRÁCSOK
08F71-MKS-E00

Rozsdamentes acélból készültek, CRF logó díszíti őket, 
és még jobban kihangsúlyozzák az Africa Twin strapabíró 
imázsát. Az eredeti hálós minta kombinálja a hűtőkapa-
citást és a hűtőrácsok kőfelverődések elleni védelmét.

OLDALSÓ TANKVÉDŐK
08R81-MKS-E00

Ezeket a megerősített oldalsó tankvédőket kifejezetten 
a tank formájához tervezték. Óvják a tank fényezését a 
karcolásoktól és sérülésektől.

KÉZVÉDŐ-TOLDAT
08P72-MKS-E00ZC vagy E00ZD

A kézvédő-toldat javítja a kezek komfortját és védelmét.
Ajánlott kombinációk:
• Trikolór vagy fekete modell: E00ZC
• Piros modell: E00ZD

KERÉKMATRICA SZETT
08ZAR-LOD-003CFSP 
Növelje a karosszéria és a motor alkatrészeinek védelmét 
ezekkel a formavágással készült matricákkal.

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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LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MKS-FL20

2 kiegészítő (11 W-os) LED fényszóró az összes szükséges 
alkatrésszel a (külön kapható) bukócsőre való felszerelés-
hez. A vezető jobban belátja az utat, és őt is könnyebben 
észreveszi a közlekedés többi résztvevője. Közvetlenül a 
kormánykapcsolóról működtethető, és visszajelző lámpa 
jelzi a TFT-képernyőn, ha be van kapcsolva.

MARKOLATFŰTÉS 
VEZETÉKKÉSZLETTEL
08T72-MKS-E01

Ezek a vékony markolatfűtések 5 hőmérséklet-fokozatban 
állíthatók. Az aktuális fokozat megjelenik a TFT-kijelzőn. 
A gyújtás lekapcsolásakor az utolsó beállítás rögzül. Egy 
integrált áramkör védi az akkumulátort a lemerüléstől.

12 V CSATLAKOZÓ
08U70-MKS-E00

Ez a csatlakozó, amelyet a műszeregységre kell besze-
relni, ideális az elektromos eszközök töltéséhez vagy 
tápellátásához.
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ALACSONYABB ÜLÉS 
08R73-MKS-E00ZA, ZB vagy ZC

Az alacsony üléssel az ülésmagasság 25 mm-rel csök-
kenthető. A választott üléspozíciótól függően az ülésma-
gasság 825 vagy 845 mm. 
Ajánlott színek: 
• Piros modell: E00ZA
• Trikolór modell: E00ZB
• Fekete modell: E00ZC

MAGASABB ÜLÉS 
08R70-MKS-E20ZB vagy E20ZC

A magas üléssel az ülésmagasság 25 mm-rel növelhető. 
A választott üléspozíciótól függően az ülésmagasság 875 
vagy 895 mm. 
Ajánlott színek: 
• Fekete modell: E20ZB 
• Piros modell: E20ZC

KOMFORT UTASLÁBTARTÓ SZETT
08R71-MJP-G50

Luxus kivitelű utaslábtartók alumíniumból és gumiból. 
Szélesebbek, ezáltal sokkal kényelmesebbek mint a gyá-
ri lábtartók.

MAGAS SZÉLVÉDŐ
08R76-MKS-E00

175 mm-rel magasabb mint a gyári szélvédő. A magas 
szélvédő növeli a vezető kényelmét azáltal, hogy csökken-
ti a légáramlás mértékét a vezető feje és felsőteste körül. 
Helyettesíti a gyári szélvédőt.

MARKOLATVÉDŐ SZETT
08R78-MKS-E00

A markolatvédő szett növeli a vezető kényelmét azáltal, 
hogy csökkenti a légáramlás keltette nyomást a karok és 
a vállak körül.

LÉGTERELŐ SZETT
08R72-MKS-E00

A légterelők javítják a kényelmet azáltal, hogy lecsökken-
tik a vezető dereka és térdei körül a menetszelet, és sza-
bályozzák a hűtő által kibocsátott menetszél útját.
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KERÉKMATRICA SZETT
08F70-MKS-E00ZD vagy E40ZA

A kerékmatricák még szebbé teszik a motorkerékpár megjelenését és némileg óvják 
a keréktárcsa-peremeket. Mindegyik szett egy-egy kerékhez elegendő 2 darabból áll. 
Ajánlott kombináció: 
• Piros vagy fekete változatok esetén: E00ZD 
• Trikolór változat esetén: E40ZA

SÖTÉTÍTETT SZÉLVÉDŐ
08R70-MKS-E00

Tegye még agresszívebbé az Africa Twin orrának megjelenését ezzel a füstszínű szélvédő-
vel (helyettesíti az azonos formájú gyári szélvédőt).

RALLY PEDÁLSZETT
08R79-MKS-E00

Agresszív, tüske alakjukkal és a gyári pedáloknál 57%-kal 
nagyobb felületükkel ezek a Rally pedálok jelentősen 
megkönnyítik a motor feletti uralom megőrzését offroad 
motorozáskor.

DCT LÁBVÁLTÓ 
08U70-MKS-E50

Ez a készlet hagyományos, 1 fokozat le - 5 fokozat fel vál-
tási mintájú sebességváltást tesz lehetővé egy bal oldali 
lábváltó segítségével. A kormánykar váltókapcsolóival 
összhangban működik, így a vezető dönt, hogy éppen 
melyiket használja. 
(Csak a DCT-modellekhez.)

GYORSVÁLTÓ
08U70-MLG-E00

A gyorsváltó lehetővé teszi a vezetőnek, hogy anélkül 
váltson sebességet, hogy működtetnie kellene a kup-
lungkart vagy zárnia kellene a gázt. 
A rendszer segíti a fel- és visszaváltást, ezzel is fokozva a 
motorozás élményét. 
(Csak kézi kapcsolású sebességváltókhoz.)

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN
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KÖZÉPÁLLVÁNY
08M70-MKS-E00

A középállvány sokféle felületen biztosítja a biztonságos parkolást 
és megkönnyíti a hátsó kerék karbantartását.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
OFF-ROAD  

DCT
OFF-ROAD  

MT
SUPER 

CSOMAG ALU

SUPER 
CSOMAG 

MŰANYAG
ELEKTROMOS TRAVEL 

CSOMAG ALU

TRAVEL 
CSOMAG 

MŰANYAG

TARTALOM
A cikkszámokat  

lásd lent 08HME-MKS-L1ALU22 08HME-MKS-L1PL22 08HME-MKS-EL20 08HME-MKS-L1TRA22 08HME-MKS-L1PLTP

Hűtővédő rács • •
Oldalsó tankvédők • •
Oldalsó bukócső rögzítőkészlettel • • • • • •
Motorvédő-burkolat 
rögzítőkészlettel • •
Rally pedálszett • •
DCT lábváltó •
Gyorsváltó •
Színezett szélvédő • •
Kerékmatrica szett 
(hozzáillő színben) • •
Kézvédők  
(hozzáillő színben) • •
42 l-es alumínium hátsó doboz 
alaptartóval • • •
Alumínium oldaldoboz szett 
rögzítőtartóval • •
Belső táska az alumínium hátsó 
dobozhoz • •
Alumínium oldaldoboz belső 
táska szett • •
58 l-es műanyag hátsó doboz 
háttámlával és alaptartóval • •
Műanyag oldaldoboz szett • •
Belső táska az 58 literes hátsó 
dobozhoz • •
Belső táska a műanyag 
oldaldobozhoz • •
4,5 l-es tanktáska • • • •
LED ködfényszóró szett 
vezetékkészlettel • • •
Markolatfűtés vezetékkészlettel • • •
12 V csatlakozó • • •
Magas szélvédő • •
Légterelő szett • •
Markolatvédő szett • •
Középállvány • • • •
Piros változatok 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1R22

Fekete változatok 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1B22

Trikolór változatok 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1T22
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KIEGÉSZÍTŐK
X-ADV

TUDTA? Mindenkinél szívósabb!
H

A 2019-es Gibraltári versenyen Renato Zocchi győzelemre vezette X-ADV-jét a 600-950 köb-
centis motorkerékpárok osztályában. Mindezt ezen a különösen embert próbáló, a Balti-

tengertől az Atlanti-óceánig húzódó, 7000 km-es változatos terepeket magába foglaló 
ralin. A pilóta összetettben a 7. helyen végzett, megelőzve ezzel a kifejezetten a ver-

senyre épített dirt bike-okat és túra motorkerékpárokat. Ugyan az X-ADV-n is végeztek 
módosításokat a versenyre, pl. megnövelték a kerekek függőleges mozgástartomá-

nyát, ill. megemelték a hasmagassá-
got, Zocchi megtartotta a lábtartó-

lemezeket, és a DCT-vel szerelt 
motorkerékpárt murvás útfelület 

(Gravel) módban vezette. 

Ez újabb bizonyítéka annak, 
hogy az X-ADV mindenki-

nél szívósabban dolgo-
zik azon, hogy célba 

érjen.
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OLDALDOBOZ SZETT TARTÓVAL
08ESY-MKT-PNA

A szett 2 db oldaldobozból áll, a jobb oldali kapacitása 
26, a bal oldalié pedig 33 liter. A szettben található Honda 
egykulcsos rendszerrel az oldaldobozok a robogó kulcsá-
val nyithatók és zárhatók.
A hátsó tartó és az alumínium panelek külön kaphatók.
Az egyes oldaldobozok max. kapacitása: 6 kg.

ALUMÍNIUM PANELEK AZ 
OLDALDOBOZOKHOZ
08L80-MKT-D00

Díszítse oldaldobozait ezekkel az alumínium hatású 
panelekkel (az oldaldobozok külön kaphatók).

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA SZETT
08L78-MKT-D00

2 darabos belső táska szett. A táskák illeszkednek az 
új tervezésű oldaldobozok formájához. Fekete színben 
kaphatók, diszkrét Honda felirattal. A táskák, a könnyebb 
hordozhatóság érdekében, vállpánttal rendelkeznek.
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50 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA
08L81-MKS-E00

Kifejezetten az 50 literes hátsó dobozhoz tervezett belső 
táska. Mivel vízálló és hevederekkel is rendelkezik, köz-
vetlenül az X-ADV-re is rögzíthető. A könnyű hordhatóság 
érdekében vállhevederrel rendelkezik.

HÁTSÓ DOBOZ ALUMÍNIUM PANEL
08L83-MKT-D00

Díszítse 50 literes hátsó dobozát ezzel az alumínium 
hatású panellel (a hátsó doboz külön kapható).

KÖZÉPKONZOL TÁSKA
08L79-MKT-D00

Tökéletesen illeszkedik a vezető térdei közötti helyhez. 
Ez a 9 literes középkonzol táska ideális a leglényegesebb 
holmijainak tárolásához. A táska első részén egy nyílás 
áll rendelkezésre az okostelefon-kábelek elvezetéséhez. 
Eső elleni védőhuzattal.
Maximum terhelhetőség: 2 kg.

25 LITERES BELSŐ TÁSKA  
A HÁTSÓ DOBOZHOZ
08L77-MKT-D00

Hátsó doboz belső táska, mely 25 liter tárolókapacitást 
biztosít és vállhevederének köszönhetően könnyen hord-
ható. Honda logóval.

ALUMÍNIUM HÁTSÓ TARTÓ *NH460M*
08L74-MKT-D00ZC

Hátsó tartó fogódzkodókkal, melyek javítják az utaské-
nyelmet és egyszerűbbé teszik a motorkerékpár kezelhe-
tőségét. Bármely méretű hátsó dobozhoz alkalmas.
Maximum terhelhetőség: 10 kg.

50 LITERES SMART HÁTSÓ DOBOZ
08ESY-MKT-STB50

50 literes hátsó doboz, mely SMART fedélnyitó rendszer-
rel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a fedelet a 
kulcs használata nélkül is kinyithassa. A dobozban két 
sisak is elfér. A beépített kulcszárnak köszönhetően a 
hátsó doboz akkor is zárható, amikor nem a hátsó tartón 
van rögzítve. Az utas kényelmét javítandó egy háttámlá-
val is el van látva. A hátsó tartó és az alumínium panel a 
szett részei. 
Maximum terhelhetőség: 6 kg.
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KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT 
VEZETÉKKÉSZLETTEL
08ESY-MKT-FL21

Ez a 2 plusz LED fényszóró jobb látási viszonyokat bizto-
sít, és Ön is könnyebben észrevehető a közlekedés többi 
résztvevője számára. 
Közvetlenül a kormánykapcsolóról működtethető, és visz-
szajelző lámpa jelzi a TFT-képernyőn, ha a fényszórók be 
vannak kapcsolva. 
Az oldalsó bukócsőre (külön kapható) kell felszerelni.

OLDALSÓ BUKÓCSŐ
08P70-MKH-D00

Ezüstszínű oldalsó bukócső készlet, mely óvja a robogó 
karosszériáját és biztosítja a ködfényszórók (külön kap-
hatók) rögzítését.

LÁB LÉGTERELŐ SZETT
08R71-MKT-D00

Az X-ADV logóval ellátott légterelők azáltal javítják a 
motoros kényelmét, hogy csökkentik a dereka és combjai 
körüli légáramlást.

VEZETŐ LÁBTARTÓ SZETT
08R72-MKT-D00

Üljön stabilabban a motorkerékpáron terepmotorozás 
közben, és kölcsönözzön neki túramegjelenést ezekkel 
az alumínium lábtartókkal.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08T71-MKT-D00

5 hőmérséklet-fokozatban állíthatók ezek a vékony marko-
latfűtések. Az aktuális fokozat megjelenik a TFT-kijelzőn. 
A gyújtás lekapcsolásakor az utolsó beállítás rögzül. Egy 
integrált áramkör védi az akkumulátort a lemerüléstől.

KÉZVÉDŐ-HOSSZABBÍTÁS
08P72-MKS-E00ZC
A gyári kézvédőkre szerelve ezek a hosszabbítások 
további légáramlás elleni védelmet és kényelmet nyújta-
nak a vezető kezeinek.
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PARKOLÓFÉK-KAR 
BURKOLAT
08F72-MKT-D00
Ez a burkolat tökéletesen illik 
az alumínium karhoz, és jel-
legzetes megjelenést nyújt 
X-ADV-jének.

ALUMÍNIUM KORMÁNYSZÁR-TARTÓ
08F71-MKT-D00
Az X-ADV logóval ellátott alumínium kormányszár-tartó 
még jobban kihangsúlyozza az X-ADV prémium megje-
lenését.

PARKOLÓFÉK-KAR
08F70-MKT-D00
Ezzel a galvanizált fekete bevonattal ellátott alumínium 
pakolófék-karral X-ADV-je biztosan kitűnik a tömegből.

OLDALSÓ BURKOLATSZETT
08F75-MKT-D00

Rozsdamentes acél burkolatok, melyek a motorkerékpár 
elemeit védik a sérülésektől és kihangsúlyozzák az X-ADV 
prémium megjelenését.

FELLÉPŐ-PANELEK
08F70-MKH-D00

Rozsdamentes acélból készültek és csúszásmentes beté-
tekkel, valamint X-ADV logóval vannak ellátva; ezek a 
fellépő-panelek divatos pluszt nyújtanak az X-ADV-nek.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

TRAVEL STYLE ADVENTURE
FEKETE CSOMAG

TARTALOM 08HME-MKT-TRA22 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB

50 l-es hátsó doboz elektromos  
zárnyitással és belső táskával •
Alumínium panel a hátsó dobozhoz •
Háttámla a hátsó dobozhoz •
Oldaldoboz szett egykulcsos rendszerrel •
Alumínium panelek az oldaldobozokhoz •
Hátsó csomagtartó •
Oldaldoboztartó •
Középkonzol táska •
Belső táska az oldaldobozokhoz •
Markolatfűtés szett •
Kormányszár-tartó •
Parkolófék-kar •
Parkolófék-kar burkolat •
Oldalsó burkolatok •
Fellépő-panelek •
Kézvédő-hosszabbítások, fekete *NH1* •
Oldalsó bukócső •
LED ködfényszóró szett vezetékkészlettel •
Láb légterelő szett •
Vezető lábtartó szett •
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A Duplakuplungos sebességváltó 2010-ben, a Honda VFR 1200-zal debütált a motorke-
rékpárok világában. Jelenleg már a 3. generációnál tart, és a méretét annyira lecsök-

kentették, hogy közepes lökettérfogatú 
motoroknál is alkalmazható legyen. A 

DCT teljesen különbözik a legtöbb 
robogóban alkalmazott hajtószí-

jas sebességváltótól: felépítését 
tekintve egy hagyományos 6 

fokozatú sebességváltó, még-
is, a sebességváltás elektro-

nikusan vezérelt. Élvezze a 
hagyományos sebesség-

váltó nyújtotta szabad-
ságot, és az automata 

nyújtotta kényelmet!

KIEGÉSZÍTŐK
NC750X

Valóban szüksége van a bal oldali karra,  
hogy élvezze a motorozást?H
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POGGYÁSZ

HÁTSÓ TARTÓ *NHC08M*
08L70-MKW-D00ZB

A hátsó tartóra azért van szükség, hogy a kifejezetten az 
NC750X-hez tervezett Honda Eredeti poggyászokat fel 
lehessen szerelni. Az utaskényelem és a motorkerékpár 
könnyebb kezelése érdekében 2 integrált fogantyúval 
rendelkezik.
Maximum terhelhetőség: 10 kg.

HÁTSÓ DOBOZ ALUMÍNIUM PANEL
08L83-MKT-D00

Tegye elegánssá 50 literes hátsó dobozát ezzel az alu-
mínium hatású panellel (a hátsó doboz külön kapható).

BELSŐ TÁSKA AZ 50 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZHOZ
08L81-MKS-E00
Ez a strapabíró szövetből készült, vízálló belső táska 2 
vállpánttal és fogantyúval rendelkezik. 
Ez a nagyméretű belső táska fényvisszaverő betétekkel 
és Honda logóval van ellátva, és szükség esetén közvet-
lenül a motorkerékpárra szíjazható.
A 25 literes belső táskával kapcsolatban lásd a 31. oldalt.

50 LITERES HÁTSÓ DOBOZ GUMI 
HÁTTÁMLA
08L85-MKT-D00

50 literes hátsó dobozhoz illő háttámla az utas kényel-
mének érdekében. Könnyen rögzíthető, felszereléséhez 
nem szükséges átfúrni a dobozt.

50 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L73-MKT-D00

Ebben az 50 literes hátsó dobozban két sisak is elfér. A 
beépített kulcszárnak köszönhetően a hátsó doboz akkor 
is zárható, amikor nem a hátsó tartón van rögzítve. A hát-
só tartóval és a hátsó doboz gumipárnával (külön kapha-
tó) együtt szerelendő fel.
Maximum terhelhetőség: 6 kg.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
EGYKULCSOS RENDSZERREL
08ESY-MKT-TB35OK
35 literes hátsó doboz, amely egy sisak tárolására alkal-
mas. A készletben található Honda egykulcsos rendszer-
rel a hátsó doboz a gyújtáskulccsal nyitható és zárható.
Maximum terhelhetőség: 6 kg.
A hátsó tartó külön kapható.
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POGGYÁSZ

HÁTSÓ DOBOZ HÁTTÁMLA
08F00-MJP-G50

A 35 literes hátsó dobozhoz illő háttámla az utas kényel-
mének érdekében. Könnyen rögzíthető, felszereléséhez 
nem szükséges átfúrni a dobozt. (A hátsó doboz külön 
kapható.)

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
BELSŐ TÁSKA

08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű, hím-
zett Honda szárny logóval a tetején 

és piros cipzárral. 15-ről 25 lite-
resre nyitható. Állítható vállpánt-

tal és fogantyúval rendelkezik.

OLDALDOBOZ SZETT TARTÓVAL
08ESY-MKW-PNA

2 oldaldobozból álló, az NC750X vázkialakításához illő 
szett. A szettben található Honda egykulcsos rendszerrel 
az oldaldobozok a jármű kulcsával nyithatók és zárhatók. 
A készletben található tartóval az oldaldobozok a hátsó 
tartón (külön kapható) rögzíthetők.

ALUMÍNIUM PANELEK AZ 
OLDALDOBOZOKHOZ
08L80-MKT-D00

Prémium megjelenést kölcsönözhet az oldaldobozoknak 
ezzel az alumínium panel szettel. (Az oldaldobozok külön 
kaphatók.)

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA SZETT
08L78-MKT-D00

2 darabos belső táska szett. A táskák illeszkednek az 
új tervezésű oldaldobozok formájához. Fekete színben 
kaphatók, diszkrét Honda felirattal. A táskák, a könnyebb 
hordozhatóság érdekében, vállpánttal rendelkeznek.
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KÉNYELEM

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08T70-MKW-D00

Rendkívül vékony markolatfűtés, a maximális kényelem 
érdekében 5 fűtési fokozattal, amelynek köszönhetően 
intelligensen oszlik el a hő a markolaton. Egy integrált 
áramkör védi az akkumulátort a lemerüléstől. A gyújtás 
lekapcsolásakor beállított fűtési fokozatot megjegyzi a 
rendszer.

LÁBFEJ LÉGTERELŐ SZETT
08R70-MKW-D10

Ez a légterelő szett azáltal javítja a motoros kényelmét, 
hogy csökkenti a lábfejre ható légnyomást, és korlátozza 
a nedvességnek való kitettségét. 
Manuális váltós modellekhez is kapható (08R71-
MKW-D00).

OLDALSÓ BUKÓCSŐ
08P71-MKW-D00

Az oldalsó bukócső segít megóvni a külső burkolatokat 
a sérülésektől, és masszív Adventure megjelenést nyújt 
az NC750X-nek. Az első ködfényszórók (külön kaphatók) 
rögzítéséhez is szükséges.

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT 
VEZETÉKKÉSZLETTEL
08ESY-MKW-FL21

Ez a 2 plusz fényszóró jobb látási viszonyokat biztosít, és 
Ön is könnyebben észrevehető a közlekedés többi részt-
vevője számára.
Az oldalsó bukócsőre (külön kapható) kell felszerelni.

USB-TÖLTŐ
08E73-MKW-D00

A csomagtartóban, könnyen hozzáférhető helyen találha-
tó ez a C-típusú USB-töltő, amely 15 W tápellátást biztosít 
elektronikus eszközeinek. 

MAGAS SZÉLVÉDŐ
08R70-MKW-D00

A magas szélvédő 77 mm-rel magasabb a gyári alap 
szélvédőnél, és csökkenti a vezető fejére és karjaira ható 
légellenállást. Erős, színtelen polikarbonátból készült, és 
közvetlenül a gyári szélvédő helyére szerelhető fel.
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BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

KÖZÉPÁLLVÁNY 
08M70-MKW-D00

Segít a motorkerékpár tisztításában, a hátsó kerék karbantartásában és a biztonságosabb 
parkolásban.

U-ZÁR 123/217 
08M53-MEE-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

CSOMAGOK TRAVEL URBAN ADVENTURE

DCT MT

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

50 literes hátsó doboz  
egykulcsos rendszerrel • •
Alumínium panel a hátsó 
dobozhoz • •
Háttámla a hátsó dobozhoz • •
Oldaldoboz szett egykulcsos 
rendszerrel •
Alumínium panelek az oldaldo-
bozokhoz •
Oldaldoboztartó •
Hátsó csomagtartó • •
Magas szélvédő • •
Markolatfűtés szett • •
LED első ködfényszórók • •
Oldalsó bukócső • •
USB-töltő • •
Lábfej légterelő szett (DCT) •
Lábfej légterelő szett (MT) •
Középállvány • •
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KIEGÉSZÍTŐK
CB500X

A Honda által szabadalmaztatott egy-
csöves hátsó lengéscsillapító rend-

szerrel először 1981-ben találkoztak a 
motokrossz szerelmesei, azóta sok 

szériagyártású modellen, mint pél-
dául a CB500X-en is, alkalmaz-

zuk, csakúgy mint a MotoGP-
ben versenyző RC213V-n.

TUDTA?

Pro-link: a motokrossztól a MotoGP versenypályákig
H
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HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
08L71-MGZ-D80ZA

Masszív hátsó tartó beépített utasülés-kapaszkodókkal.
Nem kompatibilis az oldaldoboztartóval.
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POGGYÁSZ

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MJX-TBWK

35 literes hátsó doboz, melyet a CB500X kulcsával nyit-
hat és zárhat. Ez a szett tartalmazza a doboz felszere-
léséhez szükséges hátsó tartót és az alapot, továbbá a 
kulcsrendszert is.

TELJES POGGYÁSZ SZETT
08ESY-MKP-FL21

Szerelje fel CB500X motorkerékpárját a nagy útra ezzel 
a szettel, amely tartalmazza a 35 literes hátsó dobozt, a 
dizájn panelekkel szerelt oldaldobozokat, a zárakat az 
egykulcsos rendszerhez és a rögzítőrendszert.

TANKTÁSKA SZETT
08ESY-MKP-TKB19B

Kisméretű táska, mely kifejezetten a CB500X tankjá-
hoz készült. A táska két mágneses szárnnyal és két 
levehető pánttal rendelkezik. A készlet tartalmaz 2 db 
csavarból, távtartóból és alátétből álló készletet és 2 
öntapadó védőfóliát, mely védi a tankot a karcolásoktól. 
Űrtartalom: 3 liter.

MŰANYAG OLDALDOBOZ SZETT
08L70-MGZ-D80

Két aerodinamikus kialakítású oldaldobozból álló szett, 
kifejezetten a CB500X dizájnjához tervezve.
A tartó és az egykulcsos rendszer külön kapható.

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA (35 L)
08L09-MGS-D30

Fekete nylon táska ezüst Honda szárny logóval az első 
zseben. 15-ről 25 literesre nyitható. Az első zsebben 
egy A4 méretű mappa is elfér. Állítható vállpánttal és 
fogantyúval rendelkezik.

HÁTSÓÜLÉS-TÁSKA RÖGZÍTŐKKEL
08ESY-MKP-SEAT

Egyszerű és funkcionális hátsóülés-táska, melyet kifeje-
zetten a hátsó ülés elkeskenyedő formájához terveztek. A 
szettben található rögzítőkkel könnyen és stabilan felsze-
relhető. 15 literes űrtartalom, amely 22 literesre nyitható. 
Eső elleni védőhuzattal.
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KÉNYELEM

LED ELSŐ KÖDFÉNYSZÓRÓK
08ESY-MKP-FOG19

2 kiegészítő LED ködfényszóró az összes szükséges 
alkatrésszel a szintén a szettben található oldalsó 
bukócsőre való felszereléshez. A vezető jobban belátja az 
utat, és maga is könnyebben észrevehető a közlekedés 
többi résztvevője számára.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESYMKPGHX22

Vékony markolatfűtés beépített vezérlőegységgel. 
Biztosítja a hőt a markolatok teljes kerületén. A fűtés 
intenzitása 3 fokozatban állítható; az akkumulátort egy 
integrált áramkör védi a lemerüléstől. A csomag tartal-
mazza a speciális hőálló ragasztót és a felszereléshez 
szükséges alkatrészeket.

12 V CSATLAKOZÓ
08U70-MKP-D80

12 V-os elektromos csatlakozóaljzat elektromos eszköze-
inek közvetlenül a motorkerékpáron való működtetésé-
hez vagy töltéséhez.

KÉZVÉDŐ
08P70-MKP-DQ0

A kézvédők óvják a vezető kezeit a széltől és esőtől, 
ezzel is növelve a komfortérzetet. Hozzájárulnak továbbá 
a CB500X túramegjelenéséhez.

FÜSTSZÍNŰ SZÉLVÉDŐ
08R70-MKP-J80

Füstszínű szélvédő a nagyobb kényelem és a sportosabb 
megjelenés érdekében. Mérete és formája megegyezik a 
standard szélvédőével.

LÉGTERELŐKÉSZLET
08R71-MKP-J80

Bal és jobb oldali, fekete színű légterelőkből álló szett, 
mely óvja lábait a széltől.
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OLDALSÓ BUKÓCSŐ
08P72-MKP-J80ZA

Növeli a motorkerékpár karosszériájának védelmét és rögzítést biztosít a (külön kapható) 
első ködfényszóróknak.

TANKVÉDŐ
08P70-MGH-J20

Megvédi a tankot a karcolásoktól.

VÉDELEM
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

COMFORT
TARTALOM 08HME-MKP-CX22

Kézvédő •
Légterelők •
Markolatfűtés szett •
12 V kiegészítő csatlakozó •
Középállvány •

KARBANTARTÁS

KÖZÉPÁLLVÁNY 
08M70-MKP-J80

Megkönnyíti a motorkerékpár tisztítását és a hátsó kerék 
karbantartását, továbbá biztonságosabb parkolást tesz 
lehetővé az egyenetlen felületeken.

XL KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR 
TAKARÓ
08P34-BC2-801

UV-védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző 
anyagból készül, melynek köszönhetően a robogó leta-
kart állapotban is szárad. Az alsó kötéllel rögzíthető a 
takaró. Elöl két furat teszi lehetővé az U-zár könnyű fel-
szerelését. Nem alkalmas felszerelt hátsó és/vagy oldal-
dobozokkal rendelkező motorkerékpárokhoz.
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KIEGÉSZÍTŐK
CRF 300 L/RALLY

A megjelenés az Öné - és még egy kicsivel több is
H

Amikor azt látja, ahogyan a Honda piló-
ták a Dakar Rallyn a győzelemért verse-

nyeznek, könnyű felfedezni a közvet-
len vérvonalat CRF450-ük és az Ön 

CRF300-a között.
Nemcsak megjelenés kérdése, ha-

nem a végső bizonyíték arra, hogy 
abból, amit a legkíméletlenebb 

versenyek során fejlesztenek, 
mindenki csak profitálhat.
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35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ TARTÓVAL
08ESY-K1T-TB38

35 literes hátsó doboz, amely egy sisak tárolására alkalmas. 
A Honda egykulcsos rendszerrel a hátsó doboz a motorke-

rékpár kulcsával nyitható és zárható. A szett tartalmazza 
az alaptartót, a kulcsrendszert és a hátsó tartót.

VÉDŐLEMEZ
08P70-K1T-E50

A védőlemez, amely 4 mm vastag alumíniumból készült, javítja a motor és a 
motorkerékpár alsó részeinek védelmét. Ellenáll a korróziónak és könnyű 

tisztítani.
(Csak a CRF300L-nél alkalmazható.)

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA
08L75-MJP-G51

Fekete nylon táska ezüstszínű, hímzett Honda szárny 
logóval a tetején és piros cipzárral. 15-ről 25 literesre nyit-
ható. Állítható vállpánttal és fogantyúkkal rendelkezik.
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A prospektusban szereplő konkrét részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy szállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a 
specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, értesítés vagy értesítés nélkül, oly módon melyet megfelelőnek ítélnek. Ez kisebb és nagyobb módosításokat 
egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. Kérjük, a 
kiadványban bemutatott termékek pontos műszaki jellemzőiről Honda márkakereskedőjénél érdeklődjön. A prospektus - semmilyen körülmények között - nem 
minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést a kereskedők végzik az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek 
másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztatóanyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben 
bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen 
átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha 
döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik. Kérjük, a további információk és specifikációk tekintetében tájékozódjon márkakereskedőjénél. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott üzemanyag-fogyasztási adatok a Honda által, a WMTC standard tesztkörülményei között végzett mérések eredményei. 
A teszteket a jármű, kiegészítő felszereltségek nélküli, alapváltozatával próbapadon végzik; a járműben csak a vezető ül. Az aktuális üzemanyag-fogyasztás 
a vezetés módjától, a gépjármű műszaki állapotától, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncsnyomástól, a plusz felszereltségektől, a poggyászok 
mennyiségétől, a vezető és az utas tömegétől és egyéb tényezőktől függően ettől eltérhet. A fentiek alapján ezennel elfogadja, hogy bármely vásárlás megtétele, 
vagy bármilyen üzleti tranzakcióba bocsátkozás függetlenül attól, hogy a fizetés megtörtént-e teljes mértékben a saját tapasztalatára vagy döntésére van bízva.

VEZESSEN STÍLUSOSAN Olvassa el alaposan a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg a járművel és annak képességeivel. Az odafigyelés segít a megelőzésben. 
Kövesse figyelemmel a többi közlekedő mozgását. Időben fékezzen. Mindig viseljen bukósisakot és jó állapotú felszerelést, szellemileg és testileg is felkészülten 
vezessen és SOHA NE vezessen alkoholfogyasztás után! A jó vezetési képességekről és udvariasságról ismerszik meg a képzett és stílusos motoros. A Honda 
egyetért azzal a törvénnyel, hogy minden bukósisak plexinek meg kell felelnie a BS 4110 szabványnak. Azon plexiket, melyek a látható fény kevesebb mint 50%-át 

engedik át, tilos közúton használni.
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A Honda felelősséggel szerzi 
be a papírt az EU-ban működő 
gyártóktól.

Kérem, ne dobjon a szemetesbe!
Adjon tovább egy ismerősének 
vagy adjon le újrahasznosításra.


