AFRICA TWIN 2017

ADVENTURE

KÉPEN LÁTHATÓ
KIEGÉSZÍTŐK:
35L hátsó doboz szett
Háttámla
Oldaldoboz szett
Magas szélvédő
Középállvány
Utas lábtartó szett
Felső légterelő
Alsó légterelő
Bukócső
LED ködfényszóró szett

194 653 Ft

66 460 Ft

30 510 Ft

67 187 Ft

OLDALDOBOZ SZETT
08L72-MJP-G50

35L HÁTSÓ DOBOZ SZETT
08L71-MJP-G50

HÁTTÁMLA
08F00-MJP-G50

KÖZÉPÁLLVÁNY
08M70-MJP-G50

Két zárbetét rendelésével lehetővé
válik a dobozok gyújtáskulccsal való
használata. A bal oldali doboz egy
normál méretű bukósisak tárolására
alkalmas. Bal oldalon 40 literes, jobb
oldalon 30 literes kapacitású. Méreteik:
470x300x420 mm és 470x270x420
mm.

Az alumínium betétes fedéllel ellátott
doboz a legtöbb típusú bukósisak
tárolására alkalmas. Méretei: 395 ×
450 × 340mm. Használatához zárszett
és tartó rendelése is szükséges.

35 literes hátsó dobozhoz illő,
poliuretán hab háttámla az utas
kényelmének érdekében. Könnyen
rögzíthető, felszereléséhez nem
szükséges átfúrni a dobozt.

A különböző felszínen való
biztonságosabb parkolást segíti,
valamint megkönnyíti a tisztítást és a
hátsó kerék karbantartását.

95 505 Ft

165 247 Ft

325 625 Ft

MARKOLATFŰTÉS
08T72-MJP-G50

BUKÓCSŐ
08P71-MJP-G50

LED KÖDFÉNYSZÓRÓ SZETT
08ESY-MJP-FLK16

Növeli a vezetési komfortot és megvédi kezeit az áthűléstől. Használatához
beszerelő szett is szükséges.

Ezüst színű bukócsövünk
védelmet biztosít a
motorkerékpárnak. A LED
ködfényszórók
felszereléséhez
elengedhetetlen.

A felszereléshez és használathoz
szükséges összes kiegészítőt
tartalmazza: LED ködfényszórókat,
beszerelő szettet és bukócsövet is.

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

Kérjük, részletes információért
forduljon helyi Honda
márkakereskedőjéhez!
A Honda fenntartja magának a változtatás jogát. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem
minősülnek ajánlattételnek.

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

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

AFRICA TWIN 2017
HONDA EREDETI KIEGÉSZÍTŐK

97 240 Ft

69 158 Ft

SZÉLES, VEZETŐ LÁBTARTÓ

SZÉLES, UTAS LÁBTARTÓ

08R80-MJP-G51 EZÜST
08R81-MJP-G51 PIROS
08R82-MJP-G51 FEKETE
08R83-MJP-G51 KÉK

A vezető kényelmének fokozása
érdekében alumínium lábtartóink a
standard lábtartónál szélesebbek.

08R85-MJP-G51 EZÜST
08R86-MJP-G51 PIROS
08R87-MJP-G51 FEKETE
08R88-MJP-G51 KÉK

Az utas kényelmének fokozása
érdekében alumínium lábtartóink a
standard lábtartóknál szélesebbek.

30 145 Ft

282 484 Ft

207 707 Ft

98 275 Ft

UTAS LÁBTARTÓ SZETT
08R71-MJP-G50

AKRAPOVIC KIPUFOGÓDOB
08F88-MJP-900

TERMIGNONI KIPUFOGÓDOB
08F99-MJP-900

AVERTO RIASZTÓ SZETT
08ESY-MJP-ALARM

A gyárinál szélesebb, gumi borítással
ellátott, aluminium utas lábtartó
nagyobb kényelmet biztosít.

Rozsdamentes acél be- és kiömlővel,
titánium külső borítással,
hangtompítóval, karbonszálas tartóval
és lézergravírozott Akrapovic logóval a
külső oldalán. A beszerelő szettet
tartalmazza.

Rozsdamentes acél AISI 304
kipufogó, titánium külső borítással.

A kompakt riasztó 118db-es
szirénával, mozgás- és rázkódásérzékelővel, 8 fokozatban állítható
érzékenységgel különleges védelmet
garantál. A belső tartalék akkumulátor
és a kisfogyasztású alvó üzemmód
garantálják az akkumulátor lemerülés
elleni védelmét. A beszereléshez
szükséges összes kiegészítőt
tartalmazza.

25 886 Ft

25 886 Ft

25 886 Ft

197 507 Ft

TANKTÁSKA SZETT
08L77-MJP-G51

HÁTSÓ DOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L75-MJP-G51

OLDALDOBOZ BELSŐ TÁSKA
08L76-MJP-G51

AFRICA TWIN SÁTOR
08MJP-16Y-TENT

Speciálisan az Africa Twin tankjához
tervezett 3 liter kapacitású táska, mely
két mágneses szárnyat és két levehető
pántot tartalmaz.

35 literes hátsó dobozhoz készült,
Honda szárny logóval ellátott táska.
Állítható vállpánttal és fogantyúval
ellátva.

Az oldaldobozok formájára tervezett,
fekete, Honda szárny logóval ellátott
táskáinkat bővíthető első zsebbel
egészítettük ki, így garantálva Önnek
a bőséges tárolóhelyet. Állítható
vállpánttal és fogantyúval ellátva.

A sátor kényelmes alvóhelyet biztosít
egy vagy két fő részére, illetve
tárolóhelyet a ruházatuknak és
természetesen az Africa Twinnek.

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

Kérjük, részletes információért
forduljon helyi Honda
márkakereskedőjéhez!
A Honda fenntartja magának a változtatás jogát. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem
minősülnek ajánlattételnek.

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

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

AFRICA TWIN 2017
HONDA EREDETI KIEGÉSZÍTŐK

45 395 Ft

45 395 Ft

20 477 Ft

25 749 Ft

MAGAS SZÉLVÉDŐ
08R70-MJP-G50

SÖTÉTÍTETT SZÉLVÉDŐ
08R75-MJP-G50ZA

FELSŐ LÉGTERELŐ
08R74-MJP-G50

ALSÓ LÉGTERELŐ
08R73-MJP-G50

A gyárinál 85 mm-rel magasabb és 30
mm-rel szélesebb szélvédő
komfortosabb vezetési élményt kínál.

A gyári szélvédővel megegyező
méretű, 70% sötétségű szélvédő.

A fekete színű, poliuretán felső
légterelő a menetszél ellen nyújt
védelmet, fokozva ezzel a
kényelmet.

A fekete színű, poliuretán alsó
légterelő a menetszél ellen nyújt
védelmet, fokozva ezzel a
kényelmet.

191 600 Ft

60 288 Ft

138 010 Ft

21 802 Ft

MAGASABB ÜLÉS

ALACSONYABB ÜLÉS

08R00-MJP-F50ZA RALLY RED
08R00-MJP-G50ZA TRICOLOUR
08R00-MJP-G50ZB STANDARD

08R01-MJP-F50ZA RALLY RED
08R01-MJP-G50ZA TRICOLOUR
08R01-MJP-G50ZB STANDARD

DCT LÁBVÁLTÓ SZETT
08U70-MJP-G80

12V CSATLAKOZÓ
08U70-MJP-G50

Hagyományos lábváltást tesz lehetővé.

A gyári ülés helyett használható, és 30
milliméterrel magasabb üléspoziciót
biztosít. Két különböző magasságú
üléspozíció lehetőségét nyújtja:
880mm vagy 900mm.

A gyári ülés helyett használható, és 30
milliméterrel alacsonyabb üléspoziciót
biztosít. Két különböző magasságú
üléspozíció lehetőségét nyújtja:
820mm or 840mm.

Elektromos eszközök töltésére
alkalmas, 1A áramellátást biztosító
csatlakozó.
(A kép csak illusztráció.)

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

READY-TO-GO CSOMAGOK

A prospektusban nem közölt egyéb
rendelkezésre álló kiegészítők:

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

U-zár
Csomagrögzítő háló
Védőfólia
Optimate akkumulátor karbantartó

17 793 Ft

KERÉK MATRICA SZETT
08F70-MJP-F50ZA RALLY RED
08F70-MJP-F50ZD STANDARD
08F70-MJP-F50ZJ TRICOLOUR
Könnyen felragasztható, 3 darabból
álló szett.

TRAVEL CSOMAG

ADVENTURE CSOMAG

TOUR CSOMAG

Hátsó doboz
Oldaldobozok
Háttámla
Doboz tartó
Magas szélvédő
Középállvány

Hátsó doboz
Háttámla
Doboz tartó
Oldaldobozok
Magas szélvédő
Középállvány
Markolatfűtés
12V csatlakozó
LED ködfényszórók
Bukócső

Hátsó doboz
Háttámla
Doboz tartó
Oldaldobozok
Magas szélvédő
Középállvány
Markolatfűtés
12V csatlakozó
LED ködfényszórók
Bukócső
Felső légterelők
Alsó légterelők
Utas lábtartó szett

COMFORT CSOMAG
Markolatfűtés
12V csatlakozó
LED ködfényszórók
Bukócső

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

Kérjük, részletes információért
forduljon helyi Honda
márkakereskedőjéhez!
A Honda fenntartja magának a változtatás jogát. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem
minősülnek ajánlattételnek.

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

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

AFRICA TWIN 2017

ADVENTURE

READY-TO-GO CSOMAGOK
Fokozza még tovább a motorozás élményét tartozékainkkal! Kifejezetten a motorkerékpárjához
tervezett eredeti Honda kiegészítők garantálják Önnek a maximális élvezetet!

TRAVEL CSOMAG
08HME-MJP-TR16

COMFORT CSOMAG
08HME-MJP-CO17

ADVENTURE CSOMAG
08HME-MJP-AD17

TOUR CSOMAG

Hátsó doboz
Oldaldobozok
Háttámla
Doboz tartó
Magas szélvédő
Középállvány

Markolatfűtés
12V csatlakozó
LED ködfényszórók
Bukócső

Hátsó doboz
Háttámla
Doboz tartó
Oldaldobozok
Magas szélvédő
Középállvány
Markolatfűtés
12V csatlakozó
LED ködfényszórók
Bukócső

Hátsó doboz
Háttámla
Doboz tartó
Oldaldobozok
Magas szélvédő
Középállvány
Markolatfűtés
12V csatlakozó
LED ködfényszórók
Bukócső
Felső légterelők
Alsó légterelők
Utas lábtartó szett

08HME-MJP-TO17

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

Kérjük, részletes információért
forduljon helyi Honda
márkakereskedőjéhez!
A Honda fenntartja magának a változtatás jogát. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem
minősülnek ajánlattételnek.

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

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

