
CBR1000RR Fireblade 2017
SUPERSPORT

KÉPEN LÁTHATÓ KIEGÉSZÍT K:

Hátsó üléstakaró elem (Victory Red) 
Hátsó sárvéd  (Victory Red) 
Kerék matrica szett (piros)

HÁTSÓ SÁRVÉD GYORSVÁLTÓ LI-ION AKKUMULÁTOR
BESZEREL  SZETT

HÁTSÓ ÜLÉSTAKARÓ
08F70-MKF-D40ZA 08U70-MKF-D40

08E73-MKF-D40
08F72-MKF-D40ZA

VICTORY RED VICTORY RED

08F70-MKF-D40ZB 08F72-MKF-D10ZA
MATT BALLISTIC BLACK METALLIC

HY93 Lithium-ion akkumulátor 
beszereléséhez szükséges. Az 
akkumulátort nem tartalmazza. MATT BALLISTIC BLACK METALLIC

Kiegészítőnk nemcsak a 
motorkerékpár sportosságát 
hangsúlyozza, de védelmet is 
biztosít a szennyeződések ellen.

A váltás intenzitásának függvényében, 
a rendszer lehetővé teszi a vezető 
számára, hogy fokozatot váltson a 
kuplungkar működtetése vagy a 
gázmarkolat visszaengedése nélkül. 
Le- és felváltásnál is működik, fokozva 
ezzel a motorozás élményét. Három 
fokozatban állítható az érzékenysége.

CBR logóval ellátott üléstakarónkkal 
még inkább fokozhatja a 
motorkerékpár megjelenését.

KORMÁNYVÉG AKRAPOVI KIPUFOGÓ KARBANTARTÓ ÁLLVÁNY
08F71-MKF-D40 HAMAROSAN 08M50-MW0-801
A rezgések stabilizálására tervezett kormányvég amellet, hogy 
megkönnyíti a vezetést, védelmet is biztosít motorkerékpárjának.

Lézergravírozott Akrapovic logóval 
ellátott kipufogónk nagyszerű 
megjelenést biztosít 
motorkerékpárjának. Az utcai 
használatra vonatkozó előírásoknak 
megfelel.

A motorkerékpár hátuljának 
megemelésével megkönnyíti a 
tisztítást és a hátsó kerék 
karbantartását.

A feltüntetett kiskereskedelmi bruttó árak nem tartalmazzák a felszerelés költségét. Kibocsátás dátuma: 05/2017

Kérjük, részletes információért 
forduljon helyi Honda 

márkakereskedőjéhez!

Honda Eredeti Kiegészítőinket a tökéletes illeszkedés, a 
hibátlan működés és a tartósság érdekében szigorú 
teszteknek vetjük alá, így hosszú élettartamuk garantált.

A Honda fenntartja magának a változtatás jogát. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, pontos 
információkért forduljon Márkakereskedőjéhez!

*A két év garancia kizárólag új motorkerékpárhoz vásárolt kiegészítőkre vonatkozik, egyéb esetekben a 
garancia 12 hónap.

 Kifejezetten Önnek és motorkerékpárjának!

61 637 Ft 221 013 Ft 14 420 Ft 61 025 Ft

10 418 Ft 36 507 Ft



CBR1000RR FIREBLADE 2017
EREDETI HONDA KIEGÉSZÍT K

ÜLÉSTÁSKA SZETT TANKTÁSKA KERÉK MATRICA SZETT
08ESY-MKF-BAGSE 08L71-MKF-D40 08F84-MFJ-820A PIROS

A hétvégi túrák során különösen hasznos, három állásban bővíthető hátsó 
üléstáska egy főrészből és két 1 literes oldalzsebből áll. Négy ponton rögzíthető a 
hátsó üléshez. Esővédővel és fényvisszaverővel kiegészítve fokozza a 
láthatóságot. 14 literes űrtartalomról 20 literre bővíthető.

Tanktáskánk tökéletes védelmet 
biztosít apróbb dolgainak, és 
természetesen nem befolyásolja a 
vezetési kényelmet és minőséget. 
Integrált esővédővel és Honda logóval.

08F84-MFJ-810A FEHÉR
A szett 17 colos kerékre való 
matricákat és Honda Racing logót is 
tartalmaz. A három darabból álló 
matrica könnyen felragasztható. Piros 
és fehér színekben elérhető.

12V CSATLAKOZÓ TANK PAD
(KARBONSZÁLAS HATÁSÚ)

U-ZÁR BELTÉRI TAKARÓPONYVA
08E70-MKF-D40 08M53-MFL-800 08P34-MEE-800

08P61-MEJ-800
Ezzel az ülés alá szerelhető 12V 
csatlakozóval elektromos készülékei 
energiaellátását biztosíthatja.

Honda szárny logóval ellátott, 
három részb l álló karbonszálas 
hatású tankpad, mely segít 
megvédeni a tankot a karcolásoktól. 
Más változatokban is eléhet .

Elhajlíthatatlan, cs alakú, lopás elleni
U-zár.

Luxus kivitel  beltéri motorkerékpár 
takaróponyva, melynek bels  felülete 
különleges védelmet nyújt a 
fényezésnek. Honda Red és CBR 
változatban is elérhet .

EGYÉB KIEGÉSZÍT K READY-TO-GO CSOMAGOK

Fokozza még tovább a motorozás élményét tartozékainkkal! Kifejezetten a 
motorkerékpárjához tervezett eredeti Honda kiegészítőink garantálják Önnek a 
maximális élvezetet!

A prospektusban nem közölt egyéb 
rendelkezésre álló kiegészít k:

Beltéri takaróponyva (HRC) 
Tank Pad
Csomagrögzítő háló
Védőfólia
Optimate akkumulátor karbantartó

SPORT CSOMAG

12V csatlakozó
Hátsó sárvéd
Kormányvég
Hátsó üléstakaró

KÜLTÉRI TAKARÓPONYVA
08P34-BC2-801

SUPER SPORT
CSOMAG

12V csatlakozó
Hátsó sárvéd
Kormányvég
Hátsó üléstakaró
Gyorsváltó

SPORT TÚRA CSOMAG

12V csatlakozó
Hátsó sárvéd
Kormányvég
Tanktáska
Hátsó üléstáska

Vízálló, szell z  anyagból készült 
takaróponyva, mely védelmet nyújt a 
fényezésnek, és takarás alatt is 
lehet vé teszi a motorkerékpár 
száradását.

A feltüntetett kiskereskedelmi bruttó árak nem tartalmazzák a felszerelés költségét. Kibocsátás dátuma: 05/2017

Kérjük, részletes információért 
forduljon helyi Honda 

márkakereskedőjéhez!

Honda Eredeti Kiegészítőinket a tökéletes illeszkedés, a 
hibátlan működés és a tartósság érdekében szigorú 
teszteknek vetjük alá, így hosszú élettartamuk garantált.

A Honda fenntartja magának a változtatás jogát. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, pontos 
információkért forduljon Márkakereskedőjéhez!

*A két év garancia kizárólag új motorkerékpárhoz vásárolt kiegészítőkre vonatkozik, egyéb esetekben a 
garancia 12 hónap.

 Kifejezetten Önnek és motorkerékpárjának!

45 546 Ft 36 368 Ft 17 408 Ft

32 283 Ft 15 359 Ft 28 688 Ft 45 296 Ft

19 642 Ft



CBR1000RR Fireblade 2017
SUPERSPORT

READY-TO-GO CSOMAGOK
Fokozza még tovább a motorozás élményét tartozékainkkal! Kifejezetten a motorkerékpárjához 

tervezett eredeti Honda kiegészítőink garantálják Önnek a maximális élvezetet!

SPORT CSOMAG SUPER SPORT CSOMAG     SPORT TÚRA CSOMAG
08HME-MKF-SPA 08HME-MKF-SSA 08HME-MKF-STA
VICTORY RED VICTORY RED VICTORY RED

08HME-MKF-SPB 08HME-MKF-SSB 08HME-MKF-STB
MATT BALLISTIC BLACK METALLIC MATT BALLISTIC BLACK METALLIC MATT BALLISTIC BLACK METALLIC

12V csatlakozó
Hátsó sárvédő
Kormányvég
Hátsó üléstakaró

12V csatlakozó
Hátsó sárvédő
Kormányvég
Hátsó üléstakaró
Gyorsváltó

12V csatlakozó
Hátsó sárvédő
Kormányvég
Tanktáska
Hátsó üléstáska

A feltüntetett kiskereskedelmi bruttó árak nem tartalmazzák a felszerelés költségét. Kibocsátás dátuma: 05/2017

Kérjük, részletes információért 
forduljon helyi Honda 

márkakereskedőjéhez!

Honda Eredeti Kiegészítőinket a tökéletes illeszkedés, 
a hibátlan működés és a tartósság érdekében szigorú 
teszteknek vetjük alá, így hosszú élettartamuk garantált.

 Kifejezetten Önnek és motorkerékpárjának!

A Honda fenntartja magának a változtatás jogát. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, pontos 
információkért forduljon Márkakereskedőjéhez!

*A két év garancia kizárólag új motorkerékpárhoz vásárolt kiegészítőkre vonatkozik, egyéb esetekben a 
garancia 12 hónap.




