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TEGYE HONDÁJÁT 
IGAZÁN EGYEDIVÉ
Hogyan is tehetné Hondáját egyedibbé, mint a Honda Eredeti tarto-

zékaival? Mindenre van megoldásunk, legyen az plusz tárolási kapa-

citás, fokozott kényelem, strapabíró védelem, nagyobb teljesítmény 

vagy pusztán egy még megnyerőbb külsejű robogó. Ugyanazzal a 

gondos részletességgel készültek, mint Hondája: a Honda Eredeti 

kiegészítőkre, melyek tökéletesen illeszkednek járművéhez és eme-

lik értékét, 2 év garancia érvényes. Kérdezze Honda márkakereske-

dőjét! Ő tudja, hogyan teheti Honda robogóját egészen egyedivé.
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TARTALOM

FORZA 750

FORZA 350 FRISSÍTETT

FORZA 125 FRISSÍTETT

X-ADV 750 FRISSÍTETT

ADV 350 ÚJ

SH350i FRISSÍTETT

SH125i / SH150i FRISSÍTETT

PCX 125

SH MODE 125

VISION 110

SUPER CUB ÚJ
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KIEGÉSZÍTŐK
FORZA 750

KIHAGYHATATLAN

KÖZÉPKONZOL TÁSKA
08L79-MKT-D00

Tökéletesen illeszkedik a vezető térdei 
közötti helyhez. Ez a 9 literes közép-
konzol táska ideális a leglényegesebb 
holmijainak tárolásához. A táska ele-
jén egy hasznos nyílás található az 
okostelefon-kábelek elvezetéséhez. 
Eső elleni védőhuzattal. 
Maximum terhelhetőség: 2 kg.
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SMART HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-MKV-STBA, B, C vagy D

50 literes hátsó doboz SMART rendszerrel, melynek 
köszönhetően amint észleli a rendszer a kulcs jelen-
létét, a doboz fedele már nyitható is. A dobozban 

két sisak is elfér. A beépített kulcszárnak köszön-
hetően a hátsó doboz akkor is zárható, amikor 

nem a hátsó tartón van rögzítve. A szett tartal-
mazza a háttámlát, a hátsó tartót és a robogó 

színéhez illő díszítőpanelt.
4 színben kapható:

• Candy Chromosphere Red (STBA)
• Graphite Black (STBB)

• Matte Beta Silver Metallic (STBC)
• Matte Jeans Blue Metallic (STBD)
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HÁTSÓ TARTÓ
08L74-MKT-D00ZC

Hátsó tartó fogódzókkal, melyek javítják az utas kényel-
mét, és megkönnyítik a robogó kezelését. Bármely mére-
tű hátsó dobozhoz megfelelő.
Maximum terhelhetőség: 10 kg.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
EGYKULCSOS RENDSZERREL
08ESY-MKT-TB35OK

35 literes hátsó doboz, amely egy sisak tárolására alkal-
mas. A csomagban található Honda egykulcsos rendszer 
lehetővé teszi, hogy a dobozt a robogó kulcsával nyissa 
és zárja. 
Maximum terhelhetőség: 6 kg .
A hátsó tartó külön kapható.

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA SZETT
08L78-MKT-D00

2 darabos belső táska szett. A táskák illeszkednek az új 
tervezésű oldaldobozok formájához. Fekete színben elér-
hetők, diszkrét Honda jelzéssel. A vállpántnak köszönhe-
tően a belső táskákat könnyedén magával viheti.

VÍZÁLLÓ TÁSKA
08L81-MKS-E00

Strapabíró anyagból készült ez a nagyméretű, vízálló tás-
ka, amely szükség esetén felcsatolható a robogóra, de 
könnyedén hordozható is a 2 vállpántnak és a fogantyú-
nak köszönhetően. Biztonsági fényvisszaverő csíkkal.

OLDALDOBOZ SZETT TARTÓVAL
08ESY-MKV-PNA

A szett 2 db oldaldobozból áll, a jobb oldali kapacitása 
26, a bal oldalié pedig 33 liter. Az egykulcsos rendszerrel 
az oldaldobozok a robogó kulcsával nyithatók és zárha-
tók. A távtartó a szett része.
A hátsó tartó és a robogóhoz színben illő dizájnpanelek 
külön kaphatók.

POGGYÁSZ

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA (35 L)
08L77-MKT-D00

25 literes tárolókapacitású hátsó doboz belső táska. A 
vállpántnak köszönhetően könnyen hordozható. Honda 
logóval.

07



KÉNYELEM

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08T71-MKT-D00

Vékonyított markolatfűtés, mely 5 hőmérsékletfokozat-
ban állítható. Az aktuális fokozat a TFT-képernyőn kerül 
megjelenítésre. A gyújtás lekapcsolásakor az utoljára 
beállított fokozatot megjegyzi a rendszer. Az akkumulá-
tort pedig egy integrált áramkör védi a lemerüléstől.

ALSÓ LÉGTERELŐ
08R71-MKV-D00

A FORZA logóval díszített alsó légterelő szett azáltal 
javítja a vezető kényelmét, hogy csökkenti a térde körüli 
légáramlást.

FELSŐ LÉGTERELŐ
08R72-MKV-D00

A FORZA logóval díszített felső légterelő szett azáltal 
javítja a vezető kényelmét, hogy csökkenti a dereka körü-
li légáramlást.
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DIZÁJN

PADLÓELEM
08P70-MKV-D00

Rozsdamentes acélból készült bal és jobb oldali 
padlóelemek FORZA logóval és csúszásgátló 
betétekkel, melyek a robogó eleganciáját egy 
új szintre emelik.

PARKOLÓFÉK-KAR BORÍTÁS
08F72-MKT-D00

Fekete, galvanizált bevonattal van ellátva és Honda logó 
díszíti ezt az alumínium parkolófék-kar borítást, mellyel 
robogója garantáltan kitűnik majd a sorból.

OLDALDOBOZ SZÍNPANEL SZETT
08L81-MKT-D00ZE, F, G vagy H

Kölcsönözzön az oldaldobozoknak prémium megjelenést 
ezekkel a dizájnpanelekkel.
4 színben kapható:
• Candy Chromosphere Red (D00ZE)
• Graphite Black (D00ZF)
• Matte Beta Silver Metallic (D00ZG)
• Mat Jeans Blue Metallic (D00ZH)

PARKOLÓFÉK-KAR
08F70-MKT-D00

Ez az alumínium parkolófék-kar, amely ugyanolyan feke-
te, galvanizált bevonattal van ellátva mint a borítás, az 
utolsó simítás a FORZA 750 cockpitjén.

OLDALSÓ BORÍTÁSOK
08F71-MKV-D00

Rozsdamentes acél borítások, melyek óvják a karosszéria 
részeit a rúgás okozta sérülésekkel szemben, és emelik a 
robogó megjelenésének minőségét.
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COMMUTER CSOMAG TRAVEL CSOMAG STYLE CSOMAG
TARTALOM A cikkszámokat lásd alább 08HME-MKV-STY

50 l-es hátsó doboz Smart fedélnyitóval •
Hátsó doboz dizájnpanel •
Hátsó doboz háttámla •
Belső táska (25 literes) •
Középkonzol táska •
Hátsó tartó •
Oldaldoboz szett egykulcsos rendszerrel •
Oldaldoboz színpanel szett •
Oldaldoboz távtartó •
Markolatfűtés szett •
Felső légterelő szett •
Alsó légterelő szett •
Parkolófék-kar •
Parkolófék-kar borítás •
Oldalsó borítások •
Padlóelemek •
SZÍNEK

Candy Chromosphere Red 08HME-MKV-COMZA 08HME-MKV-TRZA –

Graphite Black 08HME-MKV-COMZE 08HME-MKV-TRZB –

Matte Beta Silver Metallic 08HME-MKV-COMZF 08HME-MKV-TRZC –

Matte Jeans Blue Metallic 08HME-MKV-COMZG 08HME-MKV-TRZD –

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
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A képen a 21-es modellévű jármű látható.12



KIEGÉSZÍTŐK
FORZA 350

KIHAGYHATATLAN

45 LITERES SMART HÁTSÓ 
DOBOZ SZETT
08ESY-K40-TP22ZA, B, H, J vagy L

Szett, amely tartalmazza a Smart zárrend-
szerrel ellátott 45 literes hátsó dobozt és a 
felszereléshez szükséges összes tartozékot, 
melyek: elektronikus fedélnyitó, háttámla, 
dizánjpanel és hátsó tartó. 
Ebben a dobozban két sisak is könnyedén 
elfér. 
Maximum terhelhetőség: 10 kg. 
5 színben kapható: 
• Mat Carnelian Red Metallic (ZA)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZB)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZH)
• Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Pearl Cool White (ZL)

FRISSÍTETT
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35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L70-K40-F30ZA, E, J, K vagy L

Egy sisak tárolására alkalmas 35 literes hátsó 
doboz komfort háttámlával és kulcsrendszerrel. 

Maximum terhelhetőség: 10 kg. A hátsó tartó 
külön kapható.

5 színben elérhető: 
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)

• Mat Carlelian Red Metallic (ZE)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)
• Pearls Falcon Gray (ZK)

• Pearl Cool White (ZL)

A képen a 21-es modellévű jármű látható.14



KERÉKMATRICA SZETT
08F76-K40-F01ZM, N vagy P

Tegye egyedivé robogója kerekeit ezzel az egyszerűen 
felragasztható matrica szettel.
3 színben kapható:
• T-Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
08L73-K1B-D00ZD

Alumínium hátsó tartó fogódzókkal, melyek javítják az 
utas kényelmét, és megkönnyítik a robogó kezelését.
Bármely méretű hátsó dobozhoz megfelelő (a SMART 
rendszerrel szereltekhez nem).

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-K40-HG19

Rendkívül vékony markolatfűtés, a vezető kényelme érde-
kében integrált vezérléssel. A fűtés intenzitása 3 fokozat-
ban állítható; az akkumulátort egy integrált áramkör védi 
a lemerüléstől.
A szett tartalmazza a markolatfűtéseket, a vezetékkészle-
tet és a Honda hőálló ragasztót.

BELSŐ TÁSKA A 35 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZHOZ
08L09-MGS-D30

Fekete nylon táska ezüstszínű, hímzett Honda szárny 
logóval a tetején és piros cipzárral. 15-ről 25 literesre 
nyitható. Állítható vállpánttal és fogantyúval rendelkezik.

KIEGÉSZÍTŐK

XL KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR 
TAKARÓ
08P34-BC3-801

UV-sugárzás elleni védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, 
szellőző anyagból készül, melynek köszönhetően a robo-
gó letakart állapotban is szárad. Az alsó részén, elöl két 
lyuk van kialakítva, hogy az U-zár könnyen behelyezhető 
legyen.

U-ZÁR 120/340
08M53-KAZ-800

Nagyfokú védelmet nyújtó U alakú zár, amely speciális 
edzett acélból készült. Fúrásnak és feltörésnek ellenálló 
kör alakú zárral.
A lakat méretei: 120-340. Az ülés alatti tárolóban köny-
nyedén elfér.
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A képen a 21-es modellévű jármű látható.16



KIEGÉSZÍTŐK
FORZA 125

KIHAGYHATATLAN

45 LITERES SMART HÁTSÓ 
DOBOZ SZETT
08ESY-K40-TP22ZA, G, H, J vagy M

Szett, amely tartalmazza a Smart zárrend-
szerrel ellátott 45 literes hátsó dobozt és a 
felszereléshez szükséges összes tartozékot, 
melyek: elektronikus fedélnyitó, háttámla, 
dizánjpanel és hátsó tartó. 
Ebben a dobozban két sisak is könnyedén 
elfér. 
Maximum terhelhetőség: 10 kg. 
5 színben kapható: 
• Mat Carnelian Red Metallic (ZA) 
• Pearl Nightstar Black (ZG)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZH)
• Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Mat Cynos Gray (ZM)

FRISSÍTETT

17



35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L70-K40-F30ZA, E, H, J vagy K 

Egy sisak tárolására alkalmas 35 literes hátsó 
doboz komfort háttámlával és kulcsrendszerrel. 

Maximum terhelhetőség: 10 kg. A hátsó tartó 
külön kapható. 

5 színben elérhető: 
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA) 

• Mat Carnelian Red Metallic (ZE) 
• Pearl Nightstar Black (ZH) 
• Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)

• Pearls Falcon Gray (ZK)

A képen a 21-es modellévű jármű látható.18



KERÉKMATRICA SZETT
08F76-K40-F01ZM, N vagy P

Tegye egyedivé robogója kerekeit ezzel az egyszerűen 
felragasztható matrica szettel.
3 színben kapható:
• T-Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)

KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR TAKARÓ
08P34-BC3-801

UV-védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző 
anyagból készül, melynek köszönhetően a robogó leta-
kart állapotban is szárad. Kötéllel rögzíthető, az alsó 
részén, elöl két lyuk van kialakítva, hogy az U-zár köny-
nyen behelyezhető legyen.

U-ZÁR 120/-340
08M53-KAZ-800

U-zár biztonsági zárhengerrel, mely elfér az ülés alatt.

KIEGÉSZÍTŐK

HÁTSÓ TARTÓ
08L73-K1B-D00ZC

Alumínium hátsó tartó fogódzókkal, melyek javítják az 
utas kényelmét, és megkönnyítik a robogó kezelését. 
Bármely méretű hátsó dobozhoz megfelelő (a SMART 
rendszerrel szereltekhez nem).

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-K40-HG19

Rendkívül vékony markolatfűtés, a vezető kényelme 
érdekében integrált vezérléssel. A fűtés intenzitása 3 
fokozatban állítható; az akkumulátort egy integrált áram-
kör védi a lemerüléstől.
A szett tartalmazza a markolatfűtéseket, a vezetékkészle-
tet és a Honda hőálló ragasztót.

BELSŐ TÁSKA A 35 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZHOZ
08L09-MGS-D30

Fekete nylon táska ezüstszínű, hímzett Honda szárny 
logóval a tetején és piros cipzárral. 15-ről 25 literesre 
nyitható. Állítható vállpánttal és fogantyúval rendelkezik.
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A képen a 21-es modellévű jármű látható.20



50 LITERES SMART 
HÁTSÓ DOBOZ
08ESY-MKT-STB50

50 literes hátsó doboz, mely SMART 
fedélnyitó rendszerrel rendelkezik, 
amely lehetővé teszi, hogy a fedelet a 
kulcs használata nélkül is kinyithassa. 
A dobozban két sisak is elfér. A beépí-
tett kulcszárnak köszönhetően a hátsó 
doboz akkor is zárható, amikor nem 
a hátsó tartón van rögzítve. Az utas 
kényelmét javítandó egy háttámlával is 
el van látva.
A hátsó tartó és az alumínium panel 
külön kapható.
Maximum terhelhetőség: 6 kg.

KIEGÉSZÍTŐK
X-ADV 750

KIHAGYHATATLAN

FRISSÍTETT
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POGGYÁSZ

38 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
EGYKULCSOS RENDSZERREL
08ESY-MKT-TB35OK

38 literes hátsó doboz, melybe akár 1 darab zárt sisak, és 
sok minden más is belefér. A szett tartalmazza az egykul-
csos rendszert és a háttámlát. 
A felszereléshez szükség van a hátsó tartóra, amely külön 
kapható.

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 könnyebb hordozha-
tóság érdekében vállpánttal rendelkezik.

HÁTSÓ DOBOZ ALUMÍNIUM PANEL
08L83-MKT-D00

Tegye fel a koronát az 50 literes hátsó doboz megjele-
nésére ezzel az alumínium panellel (a hátsó doboz nem 
része a készletnek).

A képen a 21-es modellévű jármű látható.
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OLDALDOBOZ SZETT TARTÓVAL
08ESY-MKT-PNA

Kétdarabos oldaldoboz szett, a jobb oldali 26, a bal oldali 
33 literes. A Honda egykulcsos rendszerrel az oldaldobo-
zok a robogó kulcsával nyithatók és zárhatók.
A hátsó tartó és az alumínium panel külön kapható.
Maximum terhelhetőség (egy-egy oldalon): 6 kg.

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 elején egy hasznos nyí-
lás található az okostelefon-kábelek elvezetéséhez. Eső 
elleni védőhuzattal.
Maximum terhelhetőség: 2 kg.

OLDALDOBOZ ALUMÍNIUM PANEL 
SZETT
08L80-MKT-D00

Tegye fel a koronát az oldaldobozok megjelenésére 
ezekkel az alumínium panelekkel (az oldaldobozok nem 
részei a készletnek).

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA SZETT
08L78-MKT-D00

2 darabos belső táska szett. A táskák illeszkednek az új 
tervezésű oldaldobozok formájához. Fekete színben elér-
hetők, diszkrét Honda jelzéssel. A vállpántnak köszönhe-
tően a belső táskákat könnyedén magával viheti.

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

25 liter tárolókapacitású hátsó doboz belső táska, mely 
a vállpántnak köszönhetően könnyen hordozható. Honda 
logóval.

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

Hátsó tartó fogódzkodókkal, melyek javítják az utaské-
nyelmet és egyszerűbbé teszik a motorkerékpár kezel-
hetőségét. Bármely méretű hátsó dobozhoz megfelelő.
Maximum terhelhetőség: 10 kg.
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KÉNYELEM

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 SZETT
08P70-MKH-D00

Ezüstszínű oldalsó bukócső szett, amely óvja a robogó 
karosszériáját a sérülésektől és rögzítőtartóként szolgál 
a (külön kapható) ködfényszórók számára.

LÁB LÉGTERELŐ SZETT
08R71-MKT-D00

A légterelő szett, melyet az X-ADV logó díszít, azáltal javít-
ja a komfortérzetet, hogy csökkenti a légáramlást a derék 
és a combok körül.

VEZETŐ LÁBTARTÓ SZETT
08R72-MKT-D00

Ezek az alumínium pedálok javítják a robogó kezelhető-
ségét a terepen való motorozáskor, továbbá hozzájárul-
nak az X-ADV túramegjelenéséhez.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08T71-MKT-D00

Vékonyított markolatfűtés, mely 5 hőmérsékletfokozat-
ban állítható. Az aktuális fokozat a TFT-képernyőn kerül 
megjelenítésre. A gyújtás lekapcsolásakor az utoljára 
beállított fokozatot megjegyzi a rendszer. Az akkumulá-
tort pedig egy integrált áramkör védi 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 
BORÍTÁS
08F72-MKT-D00
Ez a borítás, amely tökélete-
sen illik az alumínium par-
kolófék-karhoz, jellegzetes 
megjelenést kölcsönöz 
X-ADV-jének.

DIZÁJN

ALUMÍNIUM KORMÁNYSZÁR-
DEKORÁCIÓ
08F71-MKT-D00
Az X-ADV logóval ellátott alumínium kormányszár- 
dekoráció még jobban kihangsúlyozza az X-ADV prémium 
megjelenését.

PARKOLÓFÉK-KAR
08F70-MKT-D00
Ez az alumínium parkolófék-kar fekete, galvanizált bevo-
nattal van ellátva, mellyel X-ADV-je garantáltan kitűnik 
majd a tömegből.

OLDALSÓ BORÍTÁS SZETT
08F75-MKT-D00

Rozsdamentes acél borítások, melyek óvják a motorke-
rékpár elemeit a sérülésekkel szemben, és kimaxolják az 
X-ADV megjelenését.

PADLÓELEMEK
08F70-MKH-D00

Ezek a padlóelemek, melyek rozsdamentes acélból 
készültek és csúszásgátló betétekkel vannak ellátva, 
még stílusosabbá teszik az X-ADV-t.

A képen a 21-es modellévű jármű látható.
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KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK

TRAVEL CSOMAG STYLE CSOMAG

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

50 l-es hátsó doboz Smart fedélnyitóval •
Alumínium panel a hátsó dobozhoz •
Hátsó doboz háttámla •
Oldaldoboz szett egykulcsos rendszerrel •
Oldaldoboz alumínium panel szett •
Hátsó tartó •
Oldaldoboz távtartó •
Középkonzol táska •
Oldaldoboz- és hátsó doboz belső táska •
Markolatfűtés szett •
Kormányszár-tartó •
Parkolófék-kar •
Parkolófék-kar borítás •
Oldalsó borítások •
Padlóelemek •
Kézvédő-hosszabbítások, fekete *NH1*

Kézvédő-hosszabbítások, piros *R280R*

Oldalsó bukócső

LED ködfényszóró szett vezetékkészlettel

Láb légterelő szett

Vezető pedálszett

27
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SMART HÁTSÓ DOBOZ 
SZETT
08ESY-K2L-STB

Ez a Honda SMART kulcsrendszerrel 
ellátott 50 literes hátsó doboz szett 
tartalmazza az összeállításhoz és a 
robogóhoz való felszereléshez szük-
séges összes kiegészítőt.

KIEGÉSZÍTŐK
ADV 350

KIHAGYHATATLAN

ÚJ  
MODELL
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KIEGÉSZÍTŐK

XL KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR TAKARÓ
08P34-BC3-801

UV-védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző anyagból készül, 
melynek köszönhetően a robogó letakart állapotban is szárad.

Kötéllel rözgíthető, az alsó részén, elöl két lyuk van kialakítva, 
hogy az U-zár könnyen behelyezhető legyen.

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-K2L-HG22

Ez a szett tartalmazza az összes tartozékot, ame-
lyekre szükség van a fűtött markolatok felszere-

léséhez a robogóra. 
Ezek a következők: fűtött markolatok, veze-
tékkészlet és hőálló ragasztó.

U-ZÁR 120/-340
08M53-KAZ-800

Nagyfokú védelmet nyújtó U alakú zár, amely speciális 
edzett acélból készült. Fúrásnak és feltörésnek ellenálló 
kör alakú zárral.
A lakat méretei: 120-340. Az ülés alatti tárolóban köny-
nyedén elfér.
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35 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZ SZETT SMART 
ZÁRRENDSZERREL
08HME-K53-DH0ZD, G, J vagy K

35 literes műanyag hátsó doboz, az SH fénye-
zéséhez illő színben. Ebben a hátsó dobozban 
1 zárt sisak fér el, és háttámlával is rendelke-
zik, hogy növelje az utasülés kényelmét.
Az elektronikus fedélnyitónak köszönhető-
en a vezető anélkül tudja kinyitni a fedelet, 
hogy a kulcsot elővenné a zsebéből.
Hátsó tartóval együtt.
Maximum terhelhetőség: 10 kg.
4 színben kapható:
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZG)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZJ)
• Fekete (ZK)

KIEGÉSZÍTŐK
SH350i

KIHAGYHATATLAN

FRISSÍTETT
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ÁTLÁTSZÓ MARKOLATVÉDŐ SZETT
08P70-K0R-D20

Egy pár átlátszó markolatvédő, amely a robogó szerves 
részét képezve maximalizálja a vezető védelmét.
A karosszériában előre kialakított furatoknak köszönhe-
tően rendkívül egyszerű a felszerelésük.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08L70-KTW-B11ZE, N, V vagy W

35 literes hátsó doboz, amely egy sisak tárolására alkal-
mas. A szett tartalmazza a hátpárnát, ill. a zár-és kulcs-
rendszert.
Maximum terhelhetőség: 10 kg.
4 színben kapható:
• Pearl Cool White (ZE)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZN)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZV)
• Fekete (ZW)

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA
08L09-MGS-D30

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

SZÉLVÉDŐ
08R70-K1W-D20ZB

Tegye komfortosabbá a motorozást ezzel a 46 cm magas 
szélvédővel, mely tökéletesen illeszkedik az SH350i dizáj-
njához.

KIEGÉSZÍTŐK

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-K53-GRIP

Rendkívül vékony markolatfűtés, a vezető kényelme 
érdekében integrált vezérléssel. A fűtés intenzitása 3 
fokozatban állítható; az akkumulátort egy integrált áram-
kör védi a lemerüléstől.
A szett tartalmazza a markolatfűtéseket, a vezetékkészle-
tet és a hőálló ragasztót.

L TÍPUSÚ U-ZÁR
08M53-MEE-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.
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TARTALOM CITY CSOMAG

35 literes hátsó doboz Smart rendszerrel •
Komfort háttámla •
Elektronikus fedélnyitó •
Hátsó tartó •
Szélvédő •
Markolatvédő szett •
Markolatfűtés szett •
KAPHATÓ SZÍNEK

Pearl Falcon Gray 08HME-K53-CITYZA

Mat Dark Gray Metallic 08HME-K53-CITYZB

Pearl Cool White 08HME-K53-CITYZD

Mat Ruthenium Silver Metallic 08HME-K53-CITYZG

Mat Carnelian Red Metallic 08HME-K53-CITYZJ

Black 08HME-K53-CITYZK

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
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KIEGÉSZÍTŐK
SH125i / SH150i

KIHAGYHATATLAN

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ 
SMART RENDSZERREL
08L72-K53-DH0ZA, C vagy N
08L72-K0R-DB0ZC vagy D

Háttámlával felszerelt 35 literes hátsó 
doboz, amely 1 sisak tárolására alkalmas. 
Csak a (külön kapható) elektronikus fedél-
nyitóval együtt. 
4 különböző, az SH125, ill. az SH150 fénye-
zéséhez illő színben kapható:
08L72-K53-DH0
• Pearl Splendor Red (ZA)
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Timeless Gray Metallic (ZN)
08L72-K0R-DB0
• Mat Rock Gray (ZC)
• Mat Pearl Cool White (ZD)

FRISSÍTETT
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35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ
08L70-K77-D01ZA, C, F, G vagy H

Háttámlával felszerelt 35 literes műanyag hátsó 
doboz, amely 1 sisak tárolására alkalmas. 

5 különböző, az SH125, ill. az SH150 fényezé-
séhez illő színben kapható: 

• Pearl Splendor Red (ZA) 
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Timeless Gray Metallic (ZF)

• Mat Rock Gray (ZG) 
• Mat Pearl Cool White (ZH)

A képen a 20-as modellévű jármű látható.40



VEZETŐ LÁBZSÁK
08T56-KTF-800 vagy 800A

Fekete színű, vízlepergető, cipzárral ellátott lábzsák. 
A még melegebb érzet érdekében szigetelt béléssel. A 
nagyobb védelem végett mellkasvédő takaróval és ülés-
takaróval, melynek köszönhetően az ülés akkor is száraz 
marad, ha esős időben parkol.
2 méretben kapható:
• Normál (800) vagy XL (800A)

ÁTLÁTSZÓ MARKOLATVÉDŐ SZETT
08P70-K0R-D20

Átlátszó markolatvédő szett, amely tökéletesen illeszke-
dik a robogóhoz, ezáltal a lehető legjobban védi a veze-
tőt. A karosszérián előre fúrt furatoknak köszönhetően 
könnyen felszerelhetők.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ 
TÁSKA
08L09-MGS-D30

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

SZÍNTELEN SZÉLVÉDŐ
08R70-K0R-D20ZA

Speciális tervezésű, 2,5 mm vastag, strapabíró polikarbo-
nátból készült szélvédő.
Elegáns, ellenálló és rugalmas: ez a szélvédő egyszerre 
nyújt tiszta rálátást az útra és védi a vezető felsőtestét 
anélkül, hogy rontaná a robogó irányíthatóságát.

KIEGÉSZÍTŐK

U-ZÁR 105-245
08M53-MBB-800

U-zár biztonsági zárhengerrel.

KÜLTÉRI MOTORKERÉKPÁR TAKARÓ
08P34-BC3-8010

UV-védelmet nyújt a fényezésnek. Vízálló, szellőző anyag-
ból készül, melynek köszönhetően a gép letakart állapot-
ban is szárad. Kötéllel rögzíthető, az alsó részén, elöl két 
lyuk van kialakítva, hogy az U-zár könnyen behelyezhető 
legyen.
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35 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZ SZETT SMART 
RENDSZERREL
08ESY-K1Z-TB21

35 literes hátsó doboz, amely 1 sisak 
tárolására alkalmas. Elektronikus fedél-
nyitóval is rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a vezetőnek, hogy a fedelet a 
kulcs használata nélkül is kinyithassa.

KIEGÉSZÍTŐK
PCX125

KIHAGYHATATLAN
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KIEGÉSZÍTŐK

MARKOLATFŰTÉS SZETT
08ESY-K1Z-GRIP

Rendkívül vékony markolatfűtés, a vezető kényelme érde-
kében integrált vezérléssel. A fűtés intenzitása 3 fokozat-
ban állítható; az akkumulátort egy integrált áramkör védi 
a lemerüléstől. 
A szett tartalmazza a markolatfűtéseket, a vezetékkészle-
tet és a Honda hőálló ragasztót.

35 LITERES HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08ESY-K1Z-35TB

Háttámlával felszerelt 35 literes műanyag hátsó doboz, 
amely 1 sisak tárolására alkalmas.
A szett tartalmazza az alaptartót és a kulcsrendszert.

SZÉLVÉDŐ
08R70-K1Y-D10

A szélvédő javítja a vezető komfortérzetét és felteszi a 
koronát a PCX125 dizájnjára.

CSOMAGOK

TOURING CSOMAG
TARTALOM 08HME-K1Z-TO21

35 literes hátsó doboz szett Smart rendszerrel •
Elektronikus fedélnyitó •
Hátsó doboz alaptartó •
Szélvédő •
Markolatfűtés vezetékkészlettel •
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KIEGÉSZÍTŐK
SH MODE

POGGYÁSZ

35 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZ SZETT
08ESY-K1N-35TB

35 literes hátsó doboz, amely 1 
sisak tárolására alkalmas. 
A szett tartalmazza az alaptartót 
és a kulcsrendszert.
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KIEGÉSZÍTŐK
VISION

POGGYÁSZ

35 LITERES HÁTSÓ 
DOBOZ SZETT
08ESY-K2C-35TB

35 literes hátsó doboz, amely 1 
sisak tárolására alkalmas. 
A szett tartalmazza az alaptartót 
és a kulcsrendszert.
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POGGYÁSZ

HÁTSÓ TARTÓ
08L70-K0G-910

Krómozott, csúcsminőségű hát-
só csomagtartó, amely stabil 
tárolóhelyet biztosít csomag-
jainak.

KIEGÉSZÍTŐK
SUPER CUB

ÚJ  
MODELL
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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 hozzáférhetők. 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.

Honda Motor Europe Limited - Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

www.honda.hu

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.


