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TEGYE
HONDÁJÁT
IGAZÁN
EGYEDIVÉ
Hogyan is tehetné Hondáját egyedibbé,
mint a Honda Eredeti tartozékaival? Mindenre van megoldásunk, legyen az plusz tárolási kapacitás, nagyobb kényelem, strapabíró
védelem, nagyobb teljesítmény vagy pusztán egy még megnyerőbb külsejű motorkerékpár. Az Eredeti Honda kiegészítők
ugyanazzal a gondos részletességgel készülnek, mint motorkerékpárja, így tökéletesen illeszkednek és emelik értékét. 2 év
garancia (*) érvényes rájuk. Kérdezze Honda márkakereskedőjét! Ő tudja, hogyan teheti Honda túra motorkerékpárját egészen
egyedivé.

TARTALOM
GOLD WING / GOLD WING TOUR

05

VFR800F

13

(*) a 2 év garancia csak a Honda Eredeti kiegészítőkre vonatkozik. Külön feltételek vonatkoznak a Honda partnerekkel együtt
fejlesztett kiegészítőkre. A részletekről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
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KIEGÉSZÍTŐK
GOLD WING / GOLD WING TOUR
FŐBB FELSZERELTSÉGEK

PGM FI

HSTC

LED
TELJES LED
VILÁGÍTÁS

ABS

SMK

LÉGZSÁK

HSA

RGR

AIRBAG

MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY

MAXIMÁLIS
NYOMATÉK

93

170

kW
5 500 1/min-nél

ÜLÉSMAGASSÁG
Nm
4 500 1/min-nél

745

mm

Amikor a hosszú motoros túrák
valósággá váltak

H

A Honda Gold Wing a motorkerékpár történelem egyik
ikonikus modellje. 1975-ös leleplezése óta a Gold Wing
név az évek során a túramotorozás szinonimájává vált. A
világ leghosszabb, összesen 735 000 km (475000 mérföld)
hosszú motorozását, amely 10 évig tartott és 279 országot
érintett, egy argentin motoros tette meg 1980-as Honda
Gold Wing GL1100-as motorkerékpárján.
Forrás: Scotto, Emilio (2007), The Longest Ride: My Ten-Year 500,000 Mile Motorcycle Journey (A leghosszabb
út: 10 év motorozás 500 000 mérföldön keresztül), MotorBooks/MBI Publishing Company, ISBN 9780760326329

A kezdetekkor a Gold Winget egy folyadék
hűtéses, 999 köbcentis, négyhengeres motor
hajtotta.
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KIEGÉSZÍTŐK
GOLD WING

POGGYÁSZ

HÁTSÓDOBOZ-VILÁGÍTÁS ÉS HÁTSÓ FÉKLÁMPA SZETT
08ESY-MKC-LED18

A csomag tartalmazza az összes, a hátsódoboz-világításhoz és a LED-es féklámpa beszereléséhez szükséges alkatrészt.
- Kiegészítő kábelköteg a hátsódoboz-világításhoz (08E86-MKC-A00)
- Króm csomagtartó (08L70-MKC-C00)
- Hátsó doboz belső világítás szett (08U74-MKC-A00)
- LED féklámpa szett (08U76-MKC-A00)

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L00-MKC-A00

A hátsó doboz praktikus, kopásálló ballisztikus nylonból készült belső táskája
könnyebbé teszi a bepakolást, és óvja a holmiját utazás közben. Jellemzői
a megerősített hordfogantyúk, vállpánt, könnyen hozzáférhető külső cipzár és
Gold Wing logós cipzárfogók.
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KRÓM CSOMAGTARTÓ
08L70-MKC-C00

Króm csomagtartó, mely a Gold Wing hátsó dobozára szerelhető fel. Stílusos és egyben hasznos: a gumibetétes krómozott acél csomagtartó
nagyot dob a motorkerékpár megjelenésén, egyúttal a szállítókapacitását is növeli. A maximális terhelhetősége 2,3 kg.

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA (1 DARAB)
08L01-MKC-A00

Az oldaldoboz praktikus, kopásálló ballisztikus nylonból készült bélése
könnyebbé teszi a bepakolást, és óvja a holmiját utazás közben. Jellemzői
a megerősített hordfogantyúk és a Gold Wing logós cipzárfogók.

POGGYÁSZ

CSOMAGTARTÓ FELSZERELŐ SZETT

HÁTSÓDOBOZ-SZŐNYEG

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ SZETT

08ESY-MKC-ADD18 VAGY 19

08P00-MKC-A00

08L70-MKC-C40

Tartalmazza az összes tartozékot, mely a hátsó doboz felszereléséhez szükséges. 50 literrel növeli a Gold
Wing tárolókapacitását. Két, a motorkerékpár fényezéséhez illő színben kapható:
- Matt Majestic Silver Metallic (ADD18)
- Darkness Black Metallic (ADD19)

Prémium minőségű, plüss hátsódoboz-szőnyeg csúszásmentes
hátoldallal és hímzett Gold Wing logóval.

Hátsó doboz nélküli motorkerékpárra szerelhető fel. Stílusos és egyben
hasznos: a gumibetétes, fekete hátsó tartó remekül kiegészíti a motor
kerékpár megjelenését, egyúttal a szállítókapacitását is növeli. A maximális
terhelhetősége 3 kg.

OLDALDOBOZ-SZŐNYEG

HÁTSÓDOBOZ RENDEZŐ

08P01-MKC-A00 VAGY 08P02-MKC-A00

08L78-MKC-A00

Prémium minőségű, plüss oldaldoboz szőnyeg csúszásmentes hátoldallal
és hímzett Gold Wing logóval. Jobb (08P02) és bal (08P01) oldali egyaránt
kapható.

Praktikus tárolózsebeinek köszönhetően könnyedén rendezheti a hátsó doboz tartalmát.

BAL OLDALDOBOZ SZŐNYEG
(ERŐSÍTŐVEL SZERELT MODELLEKHEZ)
08P03-MKC-A00

Prémium minőségű, plüss oldaldoboz szőnyeg csúszásmentes hátoldallal
és hímzett Gold Wing logóval. Beszerelt erősítő vagy hátsó hangszóró szett
esetén használható.
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KIEGÉSZÍTŐK
GOLD WING

KÉNYELEM

FELSŐ LÉGTERELŐ

08R72-MKC-A01

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT

UTASHÁTTÁMLA SZETT

MAGAS SZÉLVÉDŐ

Jobb látási viszonyokat biztosít, és Ön is könnyebben észrevehető
a közlekedés többi résztvevője számára! Egy pár állítható, éles
fehér fényű LED ködfényszóró. Fényereje 880 lumen, továbbá
megerősített bevonatú lencsékkel és vízálló csatlakozókkal
rendelkezik. A csomag tartalma:
- LED ködfényszóró vezetékkészlet (08V70-MKC-A00)
- LED ködfényszóró szett (08V71-MKC-A00)

A modellhez tervezett, csúcsminőségű háttámla, dombornyomott Gold Wing logóval, utasa kényelme érdekében.
Hátsó doboz nélküli Gold Wing modellekre szerelhető fel.

A standard szélvédőnél magasabb és szélesebb, ezért plusz
védelmet nyújt az időjárással szemben. 225, ill. 100 mm-rel
hosszabb mint a Gold Wing, ill. a Gold Wing Tour szélvédők.

08ESY-MKC-FLK18

08R70-MKC-A10

08R71-MKC-ED1

Poliuretán légterelő, mellyel, a levegőnek a vezetőtől való elterelése
révén, javítható a menetszél elleni védelem. Speciális tervezésével,
mely jól illik a motorkerékpár stílusához, javul a vezető kényelme.

ALSÓ LÉGTERELŐ

08R73-MKC-A00

Poliuretán légterelő, mely eltereli a vezetőről a hűtőből
érkező forró levegőt, ezáltal javítja a menetkomfortot.
Továbbá plusz védelmet nyújt az időjárás ellen.

SZÉLES FELLÉPŐ
08R72-MKC-AE0

Széles fellépő mindkét oldalon a vezető még
nagyobb kényelme érdekében a hosszú utakon.

VEZETŐHÁTTÁMLA SZETT
08R75-MKC-A00

A modellhez tervezett, csúcsminőségű háttámla, dombornyomott
Gold Wing logóval a még nagyobb kényelem érdekében. Az
egyedi tervezés révén előredönthető, hogy az utas könnyebben
foglalhassa el helyét. Nem kompatibilis az egyedi üléssel.
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EGYEDI ÜLÉS

UTASKARTÁMASZ

08R76-MKC-A00 / 08R70-MKC-C00

08R70-MKC-A00ZA

Jellemzője az egyedi tervezésű varrásminta és a
dombornyomott Gold Wing logó. Puha ülésfelületet és a
szokásosnál magasabb vezetőháttámlát biztosít, ezáltal jobb
megtámasztást és nagyobb kényelmet nyújt. Csúcsminőségű,
formaöntött gyári nyereg, fűtéssel. Nem kompatibilis a
vezető háttámlával. Megjegyzés: csak a DCT-modellekhez
kapható egy ülésfoglaltság-érzékelővel ellátott speciális
változat (08R70-MKC-C00).

Ezek a kartámaszok növelik utasai kényelmét, azonban nem
rontják a hátsó hangszórók szabad hangzását.

DCT LÁBVÁLTÓ SZETT*

08U71-MKC-A00

Komplett szett, melynek segítségével a
hagyományos 1 fokozat le – 5 fel kiosztás szerint
válthat a DCT-modelleken is, a bal lábváltókart
használva. A kormánykar váltókapcsolóival
összhangban működik, így Ön dönt, hogy éppen
melyiket használja.
Csak a DCT-modelleknél kapható.

KÉNYELEM

ERŐSÍTŐ ÉS HANGSZÓRÓ SZETT

HÁTSÓ HANGSZÓRÓ SZETT

08A83-MKC-A00

08ESY-MKC-RR18

Négyhüvelykes hangszórók, melyeket kifejezetten a Gold
Winghez terveztek, hogy tiszta és erőteljes hangzást
biztosítsanak a nagyszerű audioélményért utazás közben is.

25 wattos hangszóró pár, mellyel az audiorendszer,
hátsó doboz nélküli motorkerékpárok esetén,
kibővíthető. A hátsó hangszórókat a Gold Wing
oldaldobozaiba kell beszerelni. A szett tartalmazza
a beszereléshez szükséges rögzítőelemeket és
vezetékeket.

UTAS AUDIO-
KAPCSOLÓ ÉS
VEZETÉKKÉSZLET
08A70-MKC-A00

Kényelmes audiovezérlő kapcsoló,
mellyel utasa is módosíthatja a hangerőt,
a forrást és válthat a zeneszámok között.

KIEGÉSZÍTŐ KÁBEL

USB-KÁBEL KÉSZLET

08A87-MKC-A00

08E79-MKC-A00

Ezzel a csatlakozóval töltheti külső eszközeit,
vagy tápellátást biztosíthat nekik, de egy külső
digitális tárat is csatlakoztathat a motorkerékpár
audiorendszeréhez.
A hátsó dobozban vagy a bal oldaldobozban
kell elhelyezni.

Ez a kábel 2.0-ás USB-csatlakozást biztosít
elektronikai eszközeinek. A kényelmes
és biztonságos tárolás érdekében a bal
oldaldobozban kell elhelyezni.

DIZÁJN

ELSŐ FÉKNYEREG-BORÍTÁS

KRÓMOZOTT OLDALTÁMASZ

KERÉKMATRICA SZETT

Ezekkel a stílusos borításokkal különlegesebbé teheti a
motorkerékpárt, és növelheti az első féknyereg hűtését.
2 színben kapható:
- Fekete (08F74-MKC-A00)
- Króm (08F73-MKC-A00).

Krómozott oldaltámasz, mellyel stílusosabbá
teheti motorkerékpárját.

Könnyen felragasztható kerékmatrica szett. Ezüst
színnel és Gold Wing logóval díszített matrica a még
egyedibb megjelenésért. 2 színben kapható:
- Indi Grey Metallic (08F71-MKC-A10ZB)
- Candy Prominence Red (08F71-MKC-A10ZA)

08F74 VAGY 08F73-MKC-A00

08M70-MKC-A00

08F71-MKC-A10ZA VAGY A10ZB

CSOMAGTARTÓ LESZERELŐ SZETT*
08ESY-MKC-DEL18B, 18C VAGY 19D

Mindegyik szett tartalmazza a hátsó doboz helyett felszerelendő, 3 színben elérhető
takaróidomot (08F71-MKC-A00):
- Candy Ardent Red (18B)
- Darkness Black Metallic (18C)
- Pearl Hawkseye Blue (19D)
* Csak a Tour változatokhoz.
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KIEGÉSZÍTŐK
GOLD WING

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

LOPÁSVÉDELMI SZETT
08ESY-MKC-ALARM

8 különböző érzékenységi szintre állítható be; ez a kompakt riasztó 118 dB-es szirénával és
mozgás-, ill. vibrációérzékelővel rendelkezik. A belső tartalék akkumulátor és a kisfogyasztású alvó üzemmód garantálják az akkumulátor lemerülés elleni védelmét.
A csomag tartalma:
- Averto riasztószett (08E70-MGH-640)
- Averto riasztó vezetékkészlet (08E71-MKC-E20).

HONDA OPTIMATE 3

KÖZÉPÁLLVÁNY

Bármely típusú 12 V-os ólomsavas akkumulátorhoz
használható, melynek névleges kapacitása 3-50
Ah. Rendkívül elhanyagolt, akár 2 V töltöttségű
akkumulátorok esetén is hatékony. Nem áll fenn a
túltöltés kockázata. A járműelektronikai rendszerek
védelme biztosított.

A középállvány sokféle felületen biztosítja a biztonságos
parkolást és segít a karbantartásban.

MOTORKERÉKPÁR-TAKARÓ
MOTORKERÉKPÁR-TAKARÓ
HÁTSÓ DOBOZOS MODELLHEZ HÁTSÓ DOBOZ NÉLKÜLI
08P71-MKC-A00ZE VAGY D
MODELLHEZ

RÉSZLEGES MOTORKERÉKPÁRTAKARÓ HÁTSÓ DOBOZOS
MODELLHEZ

HONDA OPTIMATE 5 AKKUMULÁTOR OPTIMALIZÁLÓ
08M51-EWA-801E

Az új Honda Optimate 5 akár 2 V töltöttségű
akkumulátorokat is véd, majd teljesen automatikusan
feltölti és a töltöttséget szinten tartja.
2 változat kapható (EU-piacok vagy Egyesült Királyság)
Akkumulátorkapacitás: 15-192 Ah
Alkalmazható: MF/AGM,STD, GEL, EFB akkumulátorokhoz.

Vízálló, 300-as fonalfinomságú anyagból készült, így a
motorkerékpár letakart állapotban is száradhat, egyúttal
védi a fényezést a káros UV-sugaraktól a kifakulással
szemben. További jellemzők: puha belső bélés, jól
szellőző, Gold Wing logók és szürke zsinóros szegély.
Tárolótáskával.
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08M51-EWA-601E

08P71-MKC-A10

08M71-MKC-A00

08P72-MKC-A00ZD VAGY E

Vízálló, 300-as fonalfinomságú anyagból készült, így a
Puha, könnyű és kompakt, mikroszálas takaró. Jellemzői
motorkerékpár letakart állapotban is száradhat, egyúttal a Gold Wing logók és az integrált tárolótáska. 2 színben
védi a fényezést a káros UV-sugaraktól a kifakulással
kapható (fekete vagy szürke).
szemben. További jellemzők: puha belső bélés, jól
szellőző, Gold Wing logók és szürke zsinóros szegély.
Tárolótáskával.

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
GOLD WING

FULL OPTION
CSOMAG

FULL OPTION
CSOMAG
RIASZTÓVAL

COMFORT
CSOMAG

COMFORT
DELUX CSOMAG

TARTALOM

08HME-MKC-FO18A

08HME-MKC-FO18B

08HME-MKC-CO18A

08HME-MKC-CO18B

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oldaldoboz belső táskák (2 db)
Bal és jobb oldaldoboz szőnyegek
Hátsó csomagtartó

LUGGAGE
CSOMAG

(HÁTSÓ DOBOZZAL)

08HME-MKC-LU18A

08HME-MKC-LU18B

•
•
•

•
•

Hátsó doboz belső táska
Hátsódobozfedél rendező
Hátsódoboz-szőnyeg
Egyedi ülés
Vezetőháttámla
Utasháttámla
LED első ködfényszórók
Magas szélvédő
Felső és alsó légterelők
Fekete, szénszálas első
féknyeregtakaró
Kiegészítő kábel
2.0 USB-kábel
12 V csatlakozó
Középállvány
Motorkerékpár-takaró hátsó doboz
nélküli modellhez
Averto riasztó vezetékkészlettel

•
•
•
•

LUGGAGE
CSOMAG

(HÁTSÓ DOBOZ
NÉLKÜL)

•

•
•
•

•
•
•

Matt Majestic Silver Metallic

Matt Ballistic Black Metallic
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KIEGÉSZÍTŐK
GOLD WING

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
GOLD WING TOUR
TARTALOM
Oldaldoboz belső táskák (2 db)
Bal és jobb oldaldoboz szőnyegek
Krómozott hátsó poggyásztartó
LED féklámpa hátsó
poggyásztartóhoz
Hátsó doboz belső világítás
Hátsó doboz belső táska
Hátsódobozfedél rendező
Hátsódoboz-szőnyeg
Egyedi ülés

FULL OPTION FULL OPTION
CSOMAG
CSOMAG
(RIASZTÓVAL)

(RIASZTÓ NÉLKÜL)

COMFORT
DELUX
CSOMAG

08HME-MKCFO18D

08HME-MKCFO18C

08HME-MKCCO18TB

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vezetőháttámla
Utasháttámla
Utaskartámasz
LED első ködfényszórók
Felső és alsó légterelők
Krómozott első féknyereg-borítás
Utas audiovezérlő kapcsoló
Erősítő 55 W-os hangszórókkal
Kiegészítő kábel
2.0 USB-kábel
12 V csatlakozó
DCT lábváltó
Krómozott oldaltámasz
Motorkerékpár-takaró hátsó
dobozos modellhez (fekete)
Averto riasztó vezetékkészlettel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

COMFORT
08HME-MKCCO18TA

LUGGAGE
CSOMAG
(HÁTSÓ DOBOZZAL)

08HME-MKCLU18B

•
•

FULL
ELECTRONICS

AUDIÓ
CSOMAG

KRÓM
CSOMAG

08HME-MKCFE18

08HME-MKCAUD18

08HME-MKCCHR18

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CSOMAG

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Manuális sebességváltóval szerelt modellekhez elérhető színek
Candy Ardent Red
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Darkness Black Metallic

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
GOLD WING TOUR DCT
TARTALOM
Oldaldoboz belső táskák (2 db)
Bal és jobb oldaldoboz szőnyegek
Krómozott hátsó poggyásztartó
LED féklámpa hátsó
poggyásztartóhoz
Hátsó doboz belső világítás
Hátsó doboz belső táska
Hátsódobozfedél rendező
Hátsódoboz-szőnyeg
Egyedi ülés

FULL OPTION FULL OPTION
CSOMAG
CSOMAG
(RIASZTÓVAL)

(RIASZTÓ NÉLKÜL)

COMFORT
DELUX
CSOMAG

08HME-MKCFO18E

08HME-MKCFO18F

08HME-MKCCO18TD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vezetőháttámla

COMFORT
08HME-MKCCO18TC

LUGGAGE
CSOMAG
(HÁTSÓ DOBOZZAL)

08HME-MKCLU18B

•
•

FULL
ELECTRONICS

AUDIÓ
CSOMAG

KRÓM
CSOMAG

08HME-MKCFE18

08HME-MKCAUD18

08HME-MKCCHR18

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CSOMAG

•
•
•
•

Utasháttámla
Utaskartámasz
LED első ködfényszórók
Felső és alsó légterelők
Krómozott első féknyereg-borítás
Utas audiovezérlő kapcsoló
Erősítő 55 W-os hangszórókkal
Kiegészítő kábel
2.0 USB-kábel
12 V csatlakozó
DCT lábváltó

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Krómozott oldaltámasz
Motorkerékpár-takaró hátsó
dobozos modellhez (fekete)
Averto riasztó vezetékkészlettel

•

•

DCT sebességváltóval szerelt modellekhez elérhető színek
Candy Ardent Red/Black

Darkness Black Metallic / Grey

Pearl Glare White
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KIEGÉSZÍTŐK
VFR800F
FŐBB FELSZERELTSÉGEK

PGM FI

HECS3

LED
TELJESEN
LED
VILÁGÍTÁS

ABS

4

EURO

HISS

MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY

77,9

kW
10 250 1/min-nél

MOTOR

MENETKÉSZ TÖMEG

V4

242

EURO 4

SDBV

kg

Mit nem lehet szeretni a V4-en?

H

A Honda és a 4 ütemű DOHC V4-motorok közötti szerelem
több mint 40 éve kezdődött. Az NR500 tervezésekor a fő
szempont az volt, hogy az országúti világbajnokságot uraló
2 ütemű motorok kihívója legyen. Így vált azon Honda mo
torkerékpárok ősévé, melyeknek a VFR800F-fel közösek a
tulajdonságai: a V4-motor által szállított kivételes rugalmas
ság, egyenletes járás és a tiszta teljesítmény.

Az első Honda V4-motor, melyet 1978-ban az
országúti világbajnokságra fejlesztettek ki
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KIEGÉSZÍTŐK
VFR800F

POGGYÁSZ

31 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08ESY-MJM-TB31ZA, B VAGY H

31 literes hátsó doboz, melybe 1 zárt sisakon túl sok más is
belefér. Gyorscsatlakozós rögzítőrendszerrel rendelkezik, mely
a motorkerékpár kulcsával működtethető. A dupla zsanérok és
az integrált tömítés a tervezés új szintjét nyújtják. 3 színben kapható:
- Victory Red (TB31ZA)
- Darkness Black Metallic (TB31ZB)
- Digital Silver Metallic (TB31ZH)
Ez a szett tartalmazza az egykulcsos rendszert, a hátsó tartót és
a rögzítőkeretet.

HÁTTÁMLA 31 LITERES
HÁTSÓ DOBOZHOZ
08F75-MGE-800

Kiegészítő utasülés-háttámla, amely a hátsó doboz
fedelére van rögzítve.

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA

HÁTSÓ DOBOZ TARTÓKONZOL

Fekete színű belső táska, amely tökéletesen illeszkedik
a 31 l-es dobozba. Körülbelül 20 liter kapacitású, gyorsan
és egyszerűen kivehető. Fekete cipzárral és fekete Honda
szárny logóval, ill. állítható vállpánttal és fogantyúval.

Bármely 31/45 literes hátsó doboz
felszereléséhez szükséges.

DELUXE HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ
TÁSKA (45 L)

HÁTSÓ DOBOZ TARTÓKONZOL
SZETT

08L81-MCW-H60

08L74-MJM-D10 / 08L73-MJM-D10

Világosszürke táska fekete cipzárral és fekete Honda szárny
logóval az első zseben. 21-ről 33 l-re nyitható, az első
zsebben egy A4 méretű mappa is elfér. Állítható vállpánttal
és fogantyúval.

A hátsó doboz felszereléséhez szükséges tartó
- 31 literes dobozhoz (08L74-MJM-D10)
- 45 literes dobozhoz (08L73-MJM-D10)

08L56-MGE-800A

08L71-MJM-D10

45 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
SZETT
08ESY-MJM-TB45ZF, C VAGY Z

45 literes hátsó doboz, melybe 2 zárt sisakon túl sok
más is belefér. Gyorscsatlakozós rögzítőrendszerrel
rendelkezik, mely a motorkerékpár kulcsával működtethető, valamint egy háttámlával. 3 színben kapható:
- Victory Red (TB45ZF)
- Darkness Black Metallic (TB45ZC)
- Digital Silver Metallic (TB45ZS)
Ez a szett tartalmazza az egykulcsos rendszert, a hátsó
tartót és a rögzítőkeretet.
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POGGYÁSZ

OLDALDOBOZOK

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA SZETT

08ESY-MJM-PANZA, B VAGY K

08L56-MGE-800B

Két darabos, speciálisan kialakított, aerodinamikus és teljesen integrált 29 literes
oldaldoboz szett, a motorkerékpár fényezésével egyező színben. Közvetlenül a
motorkerékpárra vannak felszerelve (nincs szükség tartóra), és a motorkerékpár
kulcsával nyithatók/zárhatók. A bal oldali dobozba szinte bármilyen zárt sisak belefér.
3 színben kapható:
- Victory Red (PANZA)
- Darkness Black Metallic (PANZB)
- Digital Silver Metallic (PANZK)
A szett tartalmazza az egykulcsos rendszert és a poggyász
dobozon belüli rögzítéséhez szükséges szíjakat.

Két, divatos fekete belső táskából álló készlet, fekete cipzárral és
fekete Honda szárny logóval. Bőséges, 18 l-es tárolókapacitással, plusz
fogantyúkkal és pántokkal. Tökéletesen illeszkednek a 29 l-es dobozokba.

OLDALDOBOZ BELSŐ RÖGZÍTŐSZÍJ
SZETT
08L45-MGE-800

Elasztikus anyagból készült rögzítőszíjak a csomagok biztonságos
rögzítésére az oldaldobozokon belül. 4 kampó és egy középső csat
biztosítja az egyszerű és biztonságos rögzítést.

MÁGNESES TANKTÁSKA

CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ

Mágneses rögzítésű tanktáska, mely rendkívül könnyen
felhelyezhető a motorkerékpárra. Körülbelül 13 l
tárolókapacitással, akár egy A4-es mappa is elfér benne.
Esőtakaróval együtt.

Fekete színű elasztikus háló, mely rögzíti a csomagot a
csomagtartóra vagy az utasülésre.

08L56-KAZ-800

08L63-KAZ-011
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KIEGÉSZÍTŐK
VFR800F

KÉNYELEM

KORMÁNYSZÁR-EMELŐK

KÉZVÉDŐ SZETT

12 V CSATLAKOZÓ

15 mm-es alumínium távtartó (módosítja a kormányszár
helyzetét az emelt testtartású motorozáshoz).

Két kézvédő az eső és szél elleni még nagyobb védelem érdekében.

12 V-os elektromos csatlakozóaljzat elektromos eszközeinek közvetlenül a motorkerék
páron való működtetéséhez vagy töltéséhez. A felszereléshez szükséges vezetékkötegeket tartalmazza.

08R70-MJM-D10

08P70-MJM-D40

08U70-MJM-D00

VÉDELEM

HÁTSÓ SÁRVÉDŐ

TANKVÉDŐ (HRC LOGÓ)

TANKVÉDŐ (HONDA WING LOGÓ)

Megvédi a lengéscsillapítót a hátsó kerékről felverődő
szennyeződésektől és útszóró sótól.

Karbonszál hatású, öntapadó hátoldalú tankvédő HRC logóval. Segítségével
megóvhatja a tank fényezését a karcolásoktól és kidörzsölődéstől.

Karbonszál hatású, öntapadó hátoldalú tankvédő Honda szárny logóval. Segítségével
megóvhatja a tank fényezését a karcolásoktól és kidörzsölődéstől.

08F70-MJM-D10
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08P61-KAZ-800B

08P61-MEJ-800

TELJESÍTMÉNY & DIZÁJN

AKRAPOVIČ SLIP-ON TITÁNIUM
KIPUFOGÓDOB
08F88-MJM-917

Nagyszerű megjelenést és nagyobb teljesítményt ad a motor
kerékpárnak: ez a titánium kipufogódob lézergravírozott Akrapovič
logóval. Utcai használatra engedélyezett és megfelel az EURO4
kipufogógáz-szabványnak.

GYORSVÁLTÓ
08U70-MJM-D11

Gyorsváltó a motorkerékpár könnyű és
kényelmes kezelése érdekében.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

SPYBALL RIASZTÓ SZETT
ÉS A BESZERELÉSHEZ
SZÜKSÉGES VEZETÉKEK
08E50-EWN-800E
08E70-MJM-D00

Rázkódásérzékelő riasztórendszer. Figyelem: a
rendszer nem kompatibilis a mágneskapcsolóval.
Erre a vezetékkészletre a riasztórendszer
beszereléséhez van szükség.

U-ZÁR

08M53-MFL-800

U-zár biztonsági zárhengerrel. Kényelmesen,
az ülés alatt tárolható és a tárolórekeszben
található gumiszalaggal rögzíthető.

HONDA OPTIMATE 5 AKKUMULÁTOR OPTIMALIZÁLÓ
08M51-EWA-801E

Az új Honda Optimate 5 akár 2 V töltöttségű akkumulátorokat is véd, majd teljesen automatikusan feltölti
és a töltöttséget szinten tartja. Akkumulátorkapacitás: 15-192 Ah Használható: MF/AGM,STD, GEL, EFB
akkumulátorokhoz.

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Bármely típusú 12 V-os ólomsavas akkumulátorhoz
használható, melynek névleges kapacitása 3–50 Ah.
Rendkívül elhanyagolt, akár 2 V töltöttségű akkumulátorok esetén is hatékony. Nem áll fenn a túltöltés
kockázata. A járműelektronikai rendszerek védelme
biztosított.

KÜLTÉRI TAKARÓPONYVA

(FELSZERELT HÁTSÓ/OLDALDOBOZOKKAL
KOMPATIBILIS)
08P34-MCH-000

Vízálló és szellőző anyagból készült, így a motorkerékpár letakart állapotban is száradhat, egyúttal
védi a fényezést a káros UV-sugaraktól a kifakulással
szemben. Kötéllel rögzíthető a szélben való lebegés
megelőzésére, az alsó részén pedig két furat teszi lehetővé az U-zár könnyű felszerelését. Felszerelt hátsó
doboz és/vagy oldaldobozok esetén is használható.

KÜLTÉRI TAKARÓPONYVA
08P34-BC3-801

Ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik mint az
előző, csak kisebb (felszerelt hátsó és oldaldobozok
esetén nem alkalmas).
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KIEGÉSZÍTŐK
VFR800F

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
VFR800F

TRAVEL CSOMAG

TOUR CSOMAG

TARTALOM

•

45 literes hátsó doboz
31 literes hátsó doboz

•
•
•
•
•
•
•

Oldaldoboz szett
Oldaldoboz belső rögzítőszíj szett
Hátsó csomagtartó
Hátsó doboz tartókonzol
3 db zárbetét
1 db zárhenger
12 V aljzat
Tankvédő (HRC logó)

•
•
•
•
•
•
•

SZÍNEK
Victory Red

08HME-MJM-TR14A

08HME-MJM-TO14A

Darkness Black Metallic

08HME-MJM-TR14B

08HME-MJM-TO14B

Digital Silver Metallic

08HME-MJM-TR17A

08HME-MJM-TO17A

Victory Red

20

Darkness Black Metallic

Digital Silver Metallic
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HONDA
TECHNOLÓGIA

A Honda számos innovatív technológiát fejlesztett ki és alkalmaz a
motorkerékpárjaiban annak érdekében, hogy Ön és az Önt körülvevő
világ a lehető legjobbat kapja.
HEGYMENETI ELINDULÁSI SEGÍTSÉG

LÉGZSÁK
AIRBAG

Ha egy emelkedőn állt meg a járművel, a fékkar megnyomására a
fékrendszer fenntartja a hidraulikus nyomást a hátsó féknyergen elinduláskor egyszerűen csak adjon gázt.

A tankra szerelt légzsákot - mely a motorkerékpározásban egyedinek
számít - a vezető még nagyobb fokú biztonsága érdekében terveztük.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ FÉKRENDSZER

A keréksebességet felügyelve csökkenti a féknyomást, ezzel
megakadályozza, hogy a kerekek blokkoljanak.

LED

KOMBINÁLT FÉKRENDSZER (CBS)

Komputerizált rendszer, amely minden körülmények között erős és jól
reagáló teljesítményt nyújt.

DUPLAKUPLUNGOS SEBESSÉGVÁLTÓ (DCT)

SHOWA DUAL BENDING VALVE TELESZKÓP

Egy kézi kapcsolású sebességváltó szabadságát egy automata
kényelmével ötvözi, ezáltal nagyobb fokú menetkényelmet és
sportosabb teljesítmény nyújt.

4

EURO

A Showa teleszkópvillák azáltal javítják a menetkényelmet és
a kezelhetőséget, hogy a körülményeknek megfelelő húzó- és
határozottabb nyomófokozati futóműcsillapítást nyújtanak.

EURO 4

SHOWA USD VILLA

EURO 5

HÁTRAMENETI SEBESSÉGFOKOZAT

A villaszárak felső átmérője nagyobb, alsó átmérőjük pedig kisebb,
ami megnöveli a felület méretét, nagyobb merevséget biztosítva a
durvább terepviszonyokkal szemben.

Megfelel az EURO 4 károsanyag-kibocsátási előírásoknak.

Megfelel az EURO 5 károsanyag-kibocsátási előírásoknak.

A könnyen használható hátrameneti sebességfokozat hozzáadásával
erőfeszítések nélkül lehet be- vagy kiparkolni a Gold Winget.

HONDA EVOLUTIONAL KATALIZÁTOR-RENDSZER

SMART KEY

Az oxigénérzékelő rendszer optimális levegő/üzemanyag
keverékarányt tart fenn, hogy a kipufogógázban található károsanyagok
katalizálását a leghatékonyabban végezhesse el.

Ez az innovatív technológia egyszerre javítja a kényelmet és a
biztonságot. Mindaddig, amíg a kulcs a zsebében vagy táskájában van,
egy gombnyomással felnyithatja az ülést vagy beindíthatja a motort.

HONDA IMMOBILIZER RENDSZER (HISS)

TWS VEZETÉSI MÓD VÁLASZTÓ RENDSZER

A motorkerékpár csak az eredeti, kódolt kulccsal indítható, ezzel is
hatékonyan védve azt a lopástól.

3 különböző vezetési módot biztosít: az 1. mód standard
ECU beállításokat biztosít, a 2. mód egyenletesebb fojtószelepszabályozást nyújt, a 3. mód pedig agresszívebb teljesítményt szállít.

HONDA MULTI-ACTION RENDSZER

RADIÁLISAN RÖGZÍTETT FÉKNYERGEK

A patronos típusú első villa és hátsó lengéscsillapító a megfelelő
csillapítás és precíz kezelhetőség magabiztos egyensúlyát nyújtja.

Jobban igazodik a féktárcsához és merevebb. A radiálisan rögzített
féknyergek mindkét végükön rögzítettek és alá vannak támasztva,
ezáltal kevésbé tudnak elmozdulni és így jobb fékezési teljesítményt
nyújtanak.

HONDA VÁLASZTHATÓ NYOMATÉK-SZABÁLYOZÁS

Ha a Honda választható nyomaték-szabályozó (HSTC) rendszer a hátsó
kerék tapadásának hirtelen csökkenését észleli, csökkenti a kerékre
jutó nyomatékot, hogy a gumiabroncs visszanyerhesse a tapadást. A
vezetési módnak, illetve a vezető igényeinek megfelelően többféle
szint közül lehet választani.

USB-TÖLTÉS

Finoman elrejtett USB-csatlakozóalj, melyet az ülés alatti tárolóban
helyeztünk el. Nincs szükség adapterre, egyszerűen csak csatlakoztassa
eszközét a hozzá tartozó vezetékkel és már indulhat is.

HONDA VÁLASZTHATÓ NYOMATÉK-SZABÁLYOZÁS

Ha a Honda választható nyomaték-szabályozó (HSTC) rendszer a hátsó
kerék tapadásának hirtelen csökkenését észleli, csökkenti a kerékre
jutó nyomatékot, hogy a gumiabroncs visszanyerhesse a tapadást.
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Fényesebb és sokkal energiahatékonyabb mint a hagyományos izzók.
Időkésleltetés nélküli világítást és hosszabb élettartamot nyújt.

PROGRAMOZOTT ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉS
(PGMFI)

A hátsó fékpedál (vagy fékkar) alkalmazásakor mind az első, mind pedig
a hátsó fékeket működteti, hogy a fékezés simább és magabiztosabb
legyen.

EURO

LED VILÁGÍTÁS

17”-OS KERÉK
17 in

A nagy átmérőjű első kerék extra stabilitást nyújt a durva felületű vagy
macskaköves városi utcákon, ezzel pedig magabiztos, megnyugtató
kezelhetőséget.

HONDA DCT
DUPLA-KUPLUNGOS
SEBESSÉGVÁLTÓ

SZABADSÁG
Nem kell foglalkoznia a kuplungkarral és
a sebeségváltó-pedállal az egyenletes
és akadálymentes sebességváltáshoz.

A DCT egy automata kuplung- és váltórendszer,
amely egy kézi kapcsolású sebességváltó
nyújtotta közvetlen gyorsulás érzését egy
automata könnyű kezelhetőségével párosítja. A DCT
lehetővé teszi a vezetőnek, hogy a sebességváltás helyett a
gyorsulásra, kanyarodásra és fékezésre koncentrálhasson.
Ez növeli a vezető magabiztosságát és kontrollját. A DCT
technológia még magasabb szintre emeli a motorozás
örömét és a motorkerékpár feletti uralmat.

KONTROLL

2 AUTOMATA MÓD
S (Sport) a sportosabb vezetési stílus érdekében.
D (Drive) a nyugodt, városi és autópályán való motorozáshoz.

Az automata és manuális móddal bármely
vezetési körülményhez igazodhat. Küszöbölje
ki a váltás sokkot, mint egy profi motoros!

1 KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÁS MÓD
MT – sebességváltás a bal kormányszáron
található kapcsolóval.

ÚJ G-KAPCSOLÓ*
Javítja a hátsó kerék tapadását terepen való motorozáskor.
*Csak az Africa Twin-hez és X-ADV-hez kapható.

DCT-VEL ELÉRHETŐ MODELLEK

VFR1200X

NC750X

NC750S

AFRICA TWIN
ADVENTURE
SPORTS

AFRICA TWIN

INTEGRA

X-ADV

GL1800 GOLDWING
(3. GENERÁCIÓS
7 FOKOZATÚ DCT)
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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. 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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Kérem, ne dobjon a szemetesbe!
Adjon tovább egy ismerősének
vagy adjon le újrahasznosításra.

A Honda felelősséggel szerzi
be a papírt az EU-ban működő
gyártóktól.

