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ADVENTURE 2021
PRIEDŲ KATALOGAS



JŪSŲ 
HONDA - 
JŪSŲ 
ATSPINDYS
Kas kitas jei ne originalūs Honda priedai pavers 
jūsų Hondą tikru jūsų atspindžiu? Galime pasiūlyti 
jums viską ko reikia: nuo padidintos bagažo talpos, 
didesnio komforto, atsparių apsaugų, patobulintų 
techninių charakteristikų iki tiesiog dar geresnės 
motociklo išvaizdos. Kaip ir jūsų Honda, ypatingą 
dėmesį detalėms skiriant sukurti priedai su 2 metų 
garantija* tobulai tiks jūsų motociklui ir padidins jo 
vertę. Kreipkitės į Honda prekybos atstovą savo 
šalyje. Jis žinos, kaip paversti jūsų Honda motociklą 
tikru jūsų atspindžiu. 

TURINYS

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

CRF1100L AFRICA TWIN

X-ADV NAUJIENA

NC750X NAUJIENA

CB500X

CRF300L / RALLY NAUJIENA
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16

28

36

44

52

(*) 2 metų garantija taikoma tik originaliems priedams.
Su Honda partneriais Europai sukurtiems priedams taikomos 
specialios sąlygos. Išsamesnės informacijos teiraukitės prekybos 
atstovo savo šalyje. 
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Nuotraukoje: 2020 metų modelis. 



PRIEDAI
CRF1100L AFRICA TWIN

ADVENTURE
SPORTS

AR ŽINOJOTE?   Honda NXR 750 Paris-Dakar
H
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NXR750 Paryžiaus – Dakaro ralyje 
dominavo nuo 1986-ųjų iki 1989-ųjų, 4 
metus iš eilės iškovodamas prizines 
vietas. Tuo metu 22 dienas trunkančios 
varžybos prasidėdavo Paryžiuje ir, 
pravažiavus beveik 15 000 km Afrikos 
dykuma, baigdavosi Dakare / 
Senegale. 1989 m. Paryžiaus ir Dakaro 
ralį laimėjo Gilles Lalay, kuris važiavo 
būtent šiuo išskirtinio Rothmans dizaino 
motociklu. 
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ALIUMINIO DAIKTADĖŽIŲ VIDINIAI 
KREPŠIAI 
08L82-MKS-E00

Vidinis krepšys, specialiai pritaikytas aliuminio 
daiktadėžei. Krepšys yra nepralaidus 
vandeniui ir turi diržus, todėl jį taip pat galima 
tvirtinti tiesiai prie motociklo. Specialios 
rankenos dėka krepšį lengva nešti 
pasikabinus ant peties.
08L84-MKS-E00 

Dviejų vidinių krepšių komplektas, specialiai 
sukurtas abiejų pusių aliuminio bagažinėms. 
Specifikacijos atitinka plastikinės viršutinės 
daiktadėžės vidinio krepšio specifikacijas. 

PLASTIKINIŲ DAIKTADĖŽIŲ 
KOMPLEKTAS 
08L71-MKS-E00

Šis 2 daiktadėžių komplektas itin lengvai 
montuojamas, patvarus, todėl puikiai tinka 
nuotykių kelionėms. Dešinėje pusėje 
bagažinės talpa yra 30 litrų, kairėje pusėje – 
40 litrų, kur galima laikyti vieną šalmą. 
Abiejose bagažinėse yra apsauginė spyna su 
Honda vieno rakto sistema. 

Taip pat gali būti „Africa Twin“ dizaino (žr. 
dizaino skyrių 10 puslapyje). 

Didžiausia leistina vienos bagažinės apkrova: 
6 kg 06

58 L PLASTIKINĖ DAIKTADĖŽĖ SU 
ATLOŠU IR PAGRINDU 
08ESY-MKS-LGPL

Šioje 58 litrų talpos plastikinėje galinėje 
daiktadėžėje gali tilpti du šalmai ir dar daugiau 
daiktų. 
Speciali spyna pritvirtina dangtį be jokio rakto. 
Komplekte yra atlošas, 1 rakto sistema ir 
pagrindas, kuris gali būti dedamas tiesiai ant 
standartinės Adventure Sports galinės 
bagažinės. Didžiausias leistinas svoris: 6 kg. 

VIDINIAI KREPŠIAI DĖTUVĖMS 
08L81-MKS-E00

Vidinis krepšys, specialiai pritaikytas 58L 
plastikinei daiktadėžei. Krepšys yra 
nepralaidus vandeniui ir turi diržus, todėl jį 
taip pat galima tvirtinti tiesiai prie motociklo.
08L83-MKS-E00 

Vidinis krepšys, specialiai sukurtas 
plastikinėms šoninėms daiktadėžėms. Taip 
pat tinka naudoti ir su viršutine daiktadėže.

LENGVAS 35 L TALPOS DAIKTADĖŽĖS 
KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-LG35
35l talpos daiktadėžėje telpa vienas šalmas. 
Įdiegta Honda vieno rakto sistema jos 
užrakinimui leidžia naudoti uždegimo raktą. 

Didžiausias leistinas svoris: 6 kg. 

Į komplektą įeina daiktadėžės pagrindas, 
rakto sistema ir atlošas. 

ALIUMINIO DAIKTADĖŽIŲ KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-PNALU

Pagamintas iš tvirto ir lengvo aliuminio. Šiame 
komplekte yra 2 dėklai, kurių talpa yra 33 l 
dešinėje ir 37 l kairėje. 

Aliuminio atrama ir 1 rakto Honda sistemų 
komplektas leidžia tvirtinti daiktadėžes tiesiai prie 
Africa Twin Adventure Sports bagažinės. 

Didžiausia kiekvieno krepšio apkrova: 10 kg.  

BAGAŽAS
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€503.00

€1,410.00 €961.00 Nuo €57,00 iki €89,00

€665.00 €592.00 Nuo €69,00 iki €133,00

Pagaminta iš tvirto ir lengvo aliuminio. 42l talpos 
daiktadėžėje telpa vienas šalmas ir dar daugiau 
daiktų. Daiktadėžės komplekte yra atlošas ir 1 
rakto „Honda“ sistema. 

Jį galima montuoti tiesiai ant Africa Twin 
Adventure Sports galinės bagažinės.
Didžiausias leistinas svoris: 6 kg. 

42 L ALIUMINIO GALINĖS 
DAIKTADĖŽĖS KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-LGALU



4,5 L BAKO KREPŠYS 
08L85-MKS-E00

Dėl permatomos kišenės šis vandeniui atsparus 
krepšys yra puikus sprendimas laikyti išmanųjį 
telefoną ir prijungti jį prie motociklo USB prievado 
(atsižvelgiant į išmaniųjų telefonų specifikacijas / 
jungtys į komplektą neįeina). Vieno paspaudimo 
sagtis ir magnetas tvirtai pritvirtina krepšį prie 
motociklo. 

•  Talpa: 3 litrai
•  Didžiausias apkrovos svoris: 1,5 kg

3 L BAKO KREPŠYS 
08L89-MKS-E00

Šis lengvas ir kompaktiškas bako krepšys turi 
permatomą kišenę ir idealiai tinka mažiems 
asmeniniams daiktams laikyti. Nepastebimas 
vairuojant motociklą, tvirtai laikosi prisegtas 
vieno paspaudimo sagtimi ir magnetu. Į 
komplektą įeina apsauga nuo lietaus. 

VIDINIS KREPŠYS 35 L GALINEI 
DAIKTADĖŽEI 
08L75-MJP-G51

Juodas nailoninis krepšys su išsiuvinėtu 
sidabriniu Honda sparno logotipu viršuje ir 
raudonais užtrauktukais. Padidinama nuo 15 
iki 25 l. Komplekte yra reguliuojamas diržas 
krepšiui kabinti ant peties ir rankena nešimui. 

BAGAŽAS KOMFORTAS

SKYDELIŲ KOMPLEKTAS 
08R73-MKS-E20

Specialiai sukurti Adventure Sport modeliams, 
skydeliai padidina komfortą, nes sumažina 
aplink vairuotojo rankas ir pečius tekančio 
oro srautą. Su CRF logotipu. 

PRIEKINIŲ RŪKO ŽIBINTŲ KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-FL20
2 papildomų LED priekinių žibintų (11W) 
komplektas su visais komponentais tvirtinimui 
prie priekinio šoninio vamzdžio (parduodamas 
atskirai). Padidina matomumą vairuotojui, 
padaro jį matomesnį aplinkinėms transporto 
priemonėms. 

Valdomas vairo jungikliu, įjungus, matomas  
TFT monitoriuje. 

DEFLEKTORIŲ KOMPLEKTAS 
08R71-MKS-E20

Deflektorius padidina komfortą, nes sumažina 
aplink vairuotojo juosmenį ir kelius tekantį oro 
srautą, tuo pat metu kontroliuodamas iš 
radiatoriaus tekančio oro srautą. 

PAAUKŠTINTA SĖDYNĖ 
08R70-MKS-E20ZB

Paaukštintos sėdynės padidina sėdynės 
aukštį 25 mm. Atsižvelgiant į pasirinktą 
padėtį, sėdynės aukštis gali būti 875 arba 895 
mm. 

COMFORT PAKOJŲ KOMPLEKTAS 
08R71-MJP-G50

Prabangūs galinės sėdynės pakojai pagaminti 
iš aliuminio ir gumos. Jie yra platesni nei 
standartinės pakopos, todėl dar labiau 
padidina komfortą važiuojant motociklu. 

PAŽEMINTA SĖDYNĖ 
08R73-MKS-E00ZB arba E00ZC

Pažemintos sėdynės sumažina sėdynės aukštį 
25 mm. Atsižvelgiant į pasirinktą padėtį, 
sėdynės aukštis gali būti 825 arba 845 mm. 

Sėdynės pritaikomos prie motociklo spalvos:
• Trispalvės versijos (E00ZB)
• Juodos versijos (E00ZC). 

0908

€64.00 €131.00 €93.00 €473.00 €53.00 €51.00

€162.00 €226.00 €105.00

•  Talpa: 4,5 litrai
•  Didžiausias apkrovos svoris: 1,5 kg
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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

23

1

22

15

16

13

5

11

3

17

14

12

22

4

10

2

24
26

28

25
27

29

18

20

6

8

7

9

19

21

ŠONINIAI KURO BAKO LIPDUKAI 
08R75-MKS-E20

Sustiprinti apsauginiai lipdukai su CRF logotipu, 
specialiai suformuoti pagal kuro bako šonų 
formą. Apsaugo dažus nuo įbrėžimų ir suteikia 
vairuotojui daugiau kontrolės atsistojus. 

APSAUGINIS RĖMAS SU TVIRTINIMO 
ELEMENTAIS 
08ESY-MKS-L2FR
Suteikia tvirtumo įspūdį, sustiprina motociklo 
kėbulo dalių apsaugą. Pagamintas iš 
nerūdijančio plieno, elektrolitiniu būdu 
poliruotas paviršius yra atsparus korozijai ir 
lengvai valomas (tvirtinimo elementai 
pridedami). 

RADIATORIAUS APSAUGA 
08F71-MKS-E00

Pagaminta iš nerūdijančio plieno ir su CRF 
logotipu, dar labiau sutvirtina African Twin 
motociklą. Originalus tinklelio modelis 
sujungia radiatorių aušinimo galimybes ir 
apsaugą nuo akmenų. 

VARIKLIO APSAUGA SU TVIRTINIMO 
ELEMENTAIS 
08ESY-MKS-ENG
Variklio apsauga sustiprina variklio ir apatinės 
dviračio dalies apsaugą. Pagaminta iš 
nerūdijančio plieno, elektrolitiniu būdu 
poliruotas paviršius yra atsparus korozijai ir 
lengvai valomas (tvirtinimo elementai 
pridedami). 

APSAUGA
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€385.00 €248.00 €206.00

€54.00 €105.00

APSAUGINIŲ LIPDUKŲ KOMPLEKTAS 
08ZAR-LOD-004CFSP 

Specialiai išpjauti apsauginiai lipdukai sustiprina 
kėbulo ir variklio dalių apsaugą. 



PAGRINDINĖ ATRAMA 
08M70-MKS-E00

Ši atrama leidžia pastatyti motociklą ant įvairiausių 
paviršių, taip pat leidžia saugiai atlikti priežiūros 
darbus. 

VALDYMAS IR DIZAINAS

RALIO PAKOJŲ KOMPLEKTAS 
08R79-MKS-E00

Suteikia tvirtumo įspūdį, sustiprina motociklo 
kėbulo dalių apsaugą. Pagamintas iš 
nerūdijančio plieno, elektrolitiniu būdu 
poliruotas paviršius yra atsparus korozijai ir 
lengvai valomas (tvirtinimo elementai 
pridedami). 

GREITO PERJUNGIMO SISTEMA 
08U70-MKK-D01

Greitas perjungiklis suteikia vairuotojui 
galimybę pakeisti pavarą neveikiant sankabos 
svirties ir neatjungiant degalų. 

Sistema naudojama pavaroms didinti ir 
mažinti, ir dar labiau sustiprina važiavimo 
malonumą (tik rankinės pavarų dėžės versijai). 

RATLANKIŲ JUOSTŲ KOMPLEKTAS
08F70-MKS-E20ZE arba E20ZD

2 spalvų ratlankių juostos dera prie skirtingų 
„Adventure Sports“ versijų, puošia ir šiek tiek 
apsaugo ratlankius. Kiekviename komplekte 
yra po 2 vnt. juostų kiekvienam ratui. 

Rekomenduojama naudoti: 
• trispalvės versijos (E20ZD)
• juodos versijos (E20ZE) 

58 L DAIKTADĖŽĖS LIPDUKAI
08ZAR-LOD-001GTOP

Patobulinkite daiktadėžės dizainą, naudodami šį 
išskirtinį „Africa Twin“ lipdukų komplektą. 

58l daiktadėžę galima įsigyti su lipdukais (dalies 
numeris: 08MHF-LOD-001GTOP). 

ŠONINIŲ DĖTUVIŲ LIPDUKAI 
08ZAR-LOD-002GPAN

Patobulinkite bagažo dėžių dizainą, 
naudodami šį išskirtinį „Africa Twin“ lipdukų 
rinkinį. 

Bagažo dėžes galima užsisakyti su lipdukais 
(dalies numeris: 08MHF-LOD-002GPAN). 

DCT PAVARŲ PERJUNGIMO PEDALAS 
08U70-MKS-E50

Šis rinkinys suteikia vairuotojui galimybę 
keisti pavarą tradiciniu formatu, naudojant 
kairę koją. Pavarų perjungimo pedalas veikia 
kartu su vairo pavarų perjungimo 
mechanizmu, o vairuotojas gali bet kuriuo 
metu pasirinkti, kurį mechanizmą naudoti (tik 
DCT versija). 
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€102.00 €449.00 €732.00

€76.00 €59.00 €59.00 €198.00



SUPER PACK 
ALU*

SUPER PACK  
PLASTIC*

TRAVEL PACK 
ALU*

TRAVEL PACK 
PLASTIC*

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

42 l aliuminio galinė daiktadėžė su pagrindu • •
Aliuminio bagažo dėžių komplekta • •
Aliuminio daiktadėžės vidinis krepšys • •
Aliuminio bagažo dėžių vidiniai krepšiai • •
58 l plastmasinė daiktadėžė su atlošu 
ir pagrindu • •
Plastmasinių bagažo dėžių komplektas • •
Vidiniai krepšiai 58 l plastmasinei dėtuvei • •
Vidiniai krepšiai plastmasinėms dėtuvėms • •
4,5 litro talpos bako krepšys • • • •
Priekinių LED rūko žibintų komplektas • •
Deflektorių komplektas • • • •
Skydelių komplektas • • • •
Radiatoriaus apsaugos • •
Apsauginis rėmas su tvirtinimo elementais • • • •
Variklio apsauga su tvirtinimo elementais • •
Pagrindinė atrama • • • •

ACCESSORIES PACKS

* Suderinami su dvigubos sankabos transmisiją arba mechaninę transmisiją turinčiais modeliais.
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KAINOS €3,525.00 €3,167.00   €2,731.00 €2,374.00



PRIEDAI
CRF1100L

AFRICA  
TWIN

AR ŽINOJOTE?            Africa Twin reaches new heightsH

1716

2017 m. Africa Twin pagerino 
didžiausio dviejų cilindrų 
motociklu pasiekto aukščio virš 
jūros lygio rekordą. Po 5 dienų 
aklimatizacijos penkių 
motociklininkų komanda Africa 
Twin motociklais kilo tarp 
Argentinos ir Čilės esančio 
aukščiausio pasaulyje 
veikiančio ugnikalnio Nevado 
Ojos del Salado šlaitais. 

Tarptautinė komanda, nuvažiavusi 5965 metrus virš jūros lygio, per 24 
valandas pakilo į viršų naudodama Africa Twin motociklais, kuriuose 
specialiai šiam tikslui buvo sumontuoti Termignoni išmetamieji vamzdžiai, 
specialiai pritaikytos žvaigždės, naujosios Metzeler MC360TM padangos ir 
įvairūs originalūs Honda priedai. Jų maršrutą, kuriuo buvo važiuojama net iki 
5 laipsnių Celsijaus temperatūroje, sudarė sudaužytas asfaltas, žvyras, 
purvas, smėlis ir, galiausiai, ledo kišenių ruožai, vadinami penitentais. Tai dar 
kartą įrodė, jog Africa Twin yra geriausias savo klasės bekelės motociklas. 



ALIUMINIO DĖTUVIŲ KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-PNALU

Pagamintas iš tvirto ir lengvo aliuminio. Šiame 
komplekte yra 2 dėklai, kurių talpa yra 33 l 
dešinėje ir 37 l kairėje. 

Aliuminio atrama ir 1 rakto Honda sistemų 
komplektas leidžia tvirtinti daiktadėžes tiesiai 
prie bagažinės (parduodama atskirai). 

Didžiausias kiekvieno krepšio svoris: 10 kg  

58 L PLASTIKINĖ DAIKTADĖŽĖ SU 
ATLOŠU IR PAGRINDU 
08ESY-MKS-LGPLL1

Šioje 58 litrų talpos plastikinėje galinėje 
daiktadėžėje gali tilpti du šalmai ir dar daugiau 
daiktų. 
Speciali spyna pritvirtina dangtį be jokio rakto. 
Komplekte yra galinė bagažinė, daiktadėžės 
pagrindas, atlošas ir 1 rakto sistema.  
Didžiausias leistinas svoris: 6 kg 

PLASTIKINIŲ DĖTUVIŲ KOMPLEKTAS 
08L71-MKS-E00

Šis 2 daiktadėžių komplektas itin lengvai 
montuojamas, patvarus, todėl puikiai tinka 
nuotykių kelionėms. Dešinėje pusėje 
bagažinės talpa yra 30 litrų, kairėje pusėje – 
40 litrų, kur galima laikyti vieną šalmą. 
Abiejose bagažinėse yra apsauginė spyna su 
Honda vieno rakto sistema. 
Galinė bagažinė ir bagažo dėžių laikiklis į 
komplektą neįeina. 
Didžiausia leistina vienos bagažinės apkrova: 
6 kg 

ALIUMINIO DĖTUVIŲ VIDINIAI KREPŠIAI 
08L83-MKS-E00

Vidinis krepšys, specialiai pritaikytas 
dešiniosios arba kairiosios pusės plastmasinei 
bagažo dėžei. Kai kurios specifikacijos 
atitinka plastmasinės daiktadėžės vidinio 
krepšio specifikacijas. 

LENGVAS 35 L DAIKTADĖŽĖS 
KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-LG35

35l talpos daiktadėžėje telpa vienas šalmas. 
Įdiegta Honda vieno rakto sistema jos 
užrakinimui leidžia naudoti uždegimo raktą. 

Į komplektą įeina daiktadėžės pagrindas, 
rakto sistema ir atlošas (galinė bagažinė 
parduodama atskirai). 

PLASTIKINĖS 58 L BAGAŽO DĖŽĖS 
VIDINIS KREPŠYS
08L81-MKS-E00

Vidinis krepšys, specialiai pritaikytas 58L 
plastikinei daiktadėžei. Krepšys yra 
nepralaidus vandeniui ir turi diržus, todėl jį 
taip pat galima tvirtinti tiesiai prie motociklo. 
Specialios rankenos dėka krepšį lengva nešti 
pasikabinus ant peties. 

BAGAŽAS

1918

€133.00

€1,410.00 €961.00 €69.00

€1133.00 €1060.00 €503.00

42 L ALIUMINIO GALINĖS DAIKTADĖŽĖS 
KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-LGALUL1 

Pagaminta iš tvirto ir lengvo aliuminio. 42l talpos 
daiktadėžėje telpa vienas šalmas. Daiktadėžės 
komplekte yra atlošas ir 1 rakto sistema. Į komplektą 
įeina galinė bagažinė ir daiktadėžės pagrindas. 

Didžiausias leistinas svoris: 6 kg. 
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BAGAŽAS

4,5 L BAKO KREPŠYS 
08L85-MKS-E00

Šiame 4,5 litro talpos vandeniui atspariame 
bako krepšyje patogiai tilps visi būtiniausi 
daiktai. Permatoma kišenė viršuje skirta 
žemėlapiui. Vieno prisilietimo sagties ir 
magneto derinys leidžia krepšį lengvai 
pritvirtinti arba nuimti nuo motociklo. 

Didžiausias apkrovos svoris: 1,5 kg 

VIDINIS KREPŠYS 35 L GALINEI DĖTUVEI 
08L75-MJP-G51

Juodas nailoninis krepšys su išsiuvinėtu 
sidabriniu Honda sparno logotipu viršuje ir 
raudonais užtrauktukais. Padidinama nuo 15 iki 
25 l. Komplekte yra reguliuojamas diržas 
krepšiui kabinti ant peties ir rankena nešimui. 

3 L BAKO KREPŠYS 
08L89-MKS-E00

Šis 3 litrų talpos lengvas ir kompaktiškas bako 
krepšys turi permatomą kišenę ir idealiai tinka 
mažiems asmeniniams daiktams laikyti. 
Nepastebimas vairuojant motociklą, tvirtai 
laikosi prisegtas vieno paspaudimo sagtimi ir 
magnetu. Į komplektą įeina apsauga nuo 
lietaus. Didžiausias apkrovos svoris: 1,5 kg 

APSAUGA

GALINĖ BAGAŽINĖ IR BAGAŽO DĖŽIŲ LAIKIKLIS 
08L88-MKS-E00ZA

Galinė bagažinė pagaminta iš lengvo aliuminio su rankenėlėmis, prie 
kurių tvirtinama sėdynė. Pridedami laikikliai leidžia prie bagažinės 
pritvirtinti plastikines dėžes. Aliuminio bagažo dėžėms reikia papildomos 
atramos (parduodama atskirai). 

ALIUMINIO DĖTUVIŲ VIDINIAI KREPŠIAI 
08L82-MKS-E00

Vidinis krepšys, specialiai pritaikytas aliuminio daiktadėžei. Krepšys yra 
nepralaidus vandeniui ir turi diržus, todėl jį taip pat galima tvirtinti tiesiai 
prie motociklo. Specialios rankenos dėka krepšį lengva nešti pasikabinus 
ant peties. 

08L84-MKS-E00 

Dviejų vidinių krepšių komplektas, specialiai sukurtas abiejų pusių aliuminio 
bagažinėms. Kai kurios specifikacijos atitinka galinės daiktadėžės vidinio 
krepšio specifikacijas. 

APSAUGINIS RĖMAS SU TVIRTINIMO 
ELEMENTAIS
08ESY-MKS-L1FR

Suteikia tvirtumo įspūdį, sustiprina motociklo 
kėbulo dalių apsaugą. Pagamintas iš 
nerūdijančio plieno, elektrolitiniu būdu 
poliruotas paviršius yra atsparus korozijai ir 
lengvai valomas. Gali būti naudojami 
priekiniams LED rūko žibintams montuoti 
(parduodami atskirai). 

VARIKLIO APSAUGA SU TVIRTINIMO 
ELEMENTAIS 
08ESY-MKS-ENG

Variklio apsauga sustiprina variklio ir apatinės 
dviračio dalies apsaugą. Pagaminta iš 
nerūdijančio plieno, elektrolitiniu būdu 
poliruotas paviršius yra atsparus korozijai ir 
lengvai valomas (tvirtinimo elementai 
pridedami). 

RADIATORIAUS APSAUGA 
08F71-MKS-E00

Pagaminta iš nerūdijančio plieno ir su CRF 
logotipu, dar labiau sutvirtina African Twin 
motociklą. Originalus tinklelio modelis 
sujungia radiatorių aušinimo galimybes ir 
apsaugą nuo akmenų. 

ŠONINIAI KURO BAKO LIPDUKAI 
08R81-MKS-E00

Sustiprinti apsauginiai lipdukai specialiai 
suformuoti pagal kuro bako formą. Apsaugo 
dažus nuo įbrėžimų ir suteikia vairuotojui 
daugiau kontrolės atsistojus. 

PAPILDOMA RANKŲ APSAUGA 
08P72-MKS-E00ZC OR E00ZD

Šios rankų apsaugos sustiprina rankų 
komfortą ir apsaugą. 

Rekomenduojama naudoti:
• trispalvis arba juodas variantas: E00ZC
• raudonas variantas: E00ZD.

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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20 21

€64.00 €131.00 €93.00 €384.00 €248.00 €206.00

Nuo €57,00 iki €89,00 €468.00 €46.00 €28.00 €104.00

APSAUGINIŲ LIPDUKŲ KOMPLEKTAS 
08ZAR-LOD-003CFSP 

Specialiai išpjauti apsauginiai lipdukai sustiprina 
kėbulo ir variklio dalių apsaugą. 



PAŽEMINTA SĖDYNĖ 
08R73-MKS-E00ZA arba E00ZC

Pažemintos sėdynės sumažina sėdynės aukštį 
25 mm. Atsižvelgiant į pasirinktą padėtį, 
sėdynės aukštis gali būti 825 arba 845 mm. 

Sėdynės pritaikomos prie motociklo spalvos: 
• Raudonos versijos: E00ZA 
• Trispalvės versijos: E00ZB
• Juodos versijos E00ZC 

PAAUKŠTINTA SĖDYNĖ 
08R70-MKS-E20ZB arba E20ZC

Paaukštintos sėdynės padidina sėdynės 
aukštį 25 mm. Atsižvelgiant į pasirinktą 
padėtį, sėdynės aukštis gali būti 875 
arba 895 mm. 

Rekomenduojama naudoti:
• Juodas modelis: E20ZB
• Raudonas modelis: E20ZC 

COMFORT PAKOJŲ KOMPLEKTAS 
08R71-MJP-G50

Prabangūs galinės sėdynės pakojai pagaminti 
iš aliuminio ir gumos. Jie yra platesni nei 
standartinės pakopos, todėl dar labiau 
padidina komfortą važiuojant motociklu. 

KOMFORTAS

PRIEKINIS STIKLAS 
08R76-MKS-E00

Šis nuo vėjo saugantis priekinis stiklas yra 175 
mm aukštesnis už standartinį stiklą, todėl 
labai pagerina vairuotojo komfortą, nes 
sumažina į galvą ir rankas einantį oro srautą. 
Juo keičiamas standartinis priekinis stiklas, 
komplekte yra apsauginis skydelis. 

SKYDELIŲ KOMPLEKTAS 
08R78-MKS-E00

Skydeliai padidina komfortą, nes sumažina 
aplink vairuotojo rankas ir pečius tekančio oro 
srautą.  

DEFLEKTORIŲ KOMPLEKTAS 
08R72-MKS-E00

Deflektorius padidina komfortą, nes sumažina 
aplink vairuotojo juosmenį ir kelius tekantį oro 
srautą, tuo pat metu kontroliuodamas iš 
radiatoriaus tekančio oro srautą. 

PRIEKINIŲ RŪKO ŽIBINTŲ KOMPLEKTAS 
08ESY-MKS-FL20

2 papildomų LED priekinių žibintų (11W) 
komplektas su visais komponentais tvirtinimui 
prie priekinio šoninio vamzdžio (parduodamas 
atskirai). Padidina matomumą vairuotojui, 
padaro jį matomesnį aplinkinėms transporto 
priemonėms. 

Valdomas vairo jungikliu, įjungus, matomas 
TFT monitoriuje. 

ŠILDOMOS RANKENĖLĖS SU 
TVIRTINIMO ELEMENTAIS 
08T72-MKS-E00

Šių plonų šildomų rankenėlių 5 lygių šilumos 
reguliavimas atvaizduojamas TFT ekrane. 
Išjungus degimą, įrenginys įsimena paskutinę 
padėtį. Integruota grandinė apsaugo 
akumuliatorių nuo išsekimo. 

12V KIŠTUKINIS LIZDAS 
08U70-MKS-E00
Patogus 12V kištukinis lizdas įvairiai įrangai 
įkrauti ir maitinti, montuojamas prie valdymo 
skydelio. 

22 23

€132.00 €62.00 €54.00

€473.00 €247.00 €25.00 €162.00 €223.00 €105.00



TAMSINTAS PRIEKINIS STIKLAS  
08R70-MKS-E00

Suteikite savo Africa Twin šiek tiek tvirtumo. Šis priekinis stiklas keičia 
standartinį motociklo stiklą (tos pačios formos).  

RALIO PAKOJŲ KOMPLEKTAS 
08R79-MKS-E00

Agresyvios smailės formos ir 57% didesnio 
paviršiaus nei standartiniai pakojai, šie raliui 
skirti pakojai leidžia daug tiksliau valdyti 
motociklą, važiuojant bekele. 

DCT PAVARŲ PERJUNGIMO PEDALAS 
08U70-MKS-E50

Šis rinkinys suteikia vairuotojui galimybę 
keisti pavarą tradiciniu formatu, naudojant 
kairę koją. Pavarų perjungimo pedalas veikia 
kartu su vairo pavarų perjungimo 
mechanizmu, o vairuotojas gali bet kuriuo 
metu pasirinkti, kurį mechanizmą naudoti (tik 
DCT versija). 

GREITO PERJUNGIMO SISTEMA 
08U70-MKK-D01

Greitas perjungiklis suteikia vairuotojui 
galimybę pakeisti pavarą neveikiant sankabos 
svirties ir neatjungiant degalų. 

Sistema naudojama pavaroms didinti ir 
mažinti, ir dar labiau sustiprina važiavimo 
malonumą (tik rankinės pavarų dėžės versijai). 

VALDYMAS IR DIZAINAS

PAGRINDINĖ ATRAMA 
08M70-MKS-E00

Ši atrama leidžia pastatyti motociklą ant įvairiausių 
paviršių, taip pat leidžia saugiai atlikti priežiūros 
darbus. 

24 25

€102.00 €489.00 €732.00

€88.00  €76.00  

RATLANKIŲ JUOSTŲ KOMPLEKTAS
08F70-MKS-E00ZD arba E40ZA

Šios ratlankių juostos puošia ir šiek tiek apsaugo ratlankius. Kiekviename 
komplekte yra po 2 vnt. juostų kiekvienam ratui. 

Rekomenduojama naudoti:
• Trispalvės versijos (E00ZD)
• Juodos versijos (E40ZA) 

€198.00



PRIEDŲ RINKINIAI
OFF-ROAD DCT OFF-ROAD MT SUPER PACK

ALU
SUPER PACK 

PLASTIC ELECTRIC TRAVEL PACK 
ALU

TRAVEL PACK 
PLASTIC

TURINYS Dalių numeriai pateikti toliau 08HME-MKS-L1FLALU 08HME-MKS-L1FLPL 08HME-MKS-EL20 08HME-MKS-L1TRALU 08HME-MKS-L1TRPL

Radiatoriaus apsaugos • •
Šoniniai kuro bako lipdukai • •
Apsauginis rėmas • • • • • •
Variklio apsauga • •
Ralio pakojų komplektas • •
DCT pavarų perjungimo pedalas •
Greito perjungimo sistema •
Tamsintas priekinis stiklas • •
Ratlankių juostų komplektas  • •
Rankų apsaugos • •
Galinė bagažinė • • • •
42 l aliuminio daiktadėžė su 
pagrindu • •
Aliuminio bagažo dėtuvės su atrama • •
Vidinis krepšys aliuminio daiktadėžei • •
Vidiniai krepšiai aliuminio dėtuvėms • •
58 l plastmasinė daiktadėžė su 
atrama ir pagrindu • •
Plastmasinės bagažo dėtuvės • •
Vidinis krepšys 58 l galinei dėtuvei • •
Vidinis krepšys plas. dėtuvėms • •
4,5 l bako krepšys • • • •
LED rūko žibintai su 
tvirtinimo elementais • • •
Šildomos vairo rankenos • • •
12V kištukinis lizdas • • •
Priekinis stiklas • •
Deflektorių komplektas • •
Skydelių komplektas • •
Pagrindinė atrama • • • •
Raudonos versijos 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1RMT

Juodos versijos 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1BMT

Trispalvės versijos 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1TMT

26 27

KAINOS €1,421.00 €1,676.00 €3,949.00 €3,592.00 €669.00  €3,059.00 €2,700.00



PRIEDAI
X-ADV

AR ŽINOJOTE?           Tougher than the rest!
H

2019 m. Gibraltaro lenktynėse, 7 000 km kalnų ralyje nuo Baltijos jūros iki Atlanto 
vandenyno, 2 klasėje pergalę iškovojo Renato Zocchi su X-ADV. 

NAUJAS 
MODELIS

2928

Bendrai šiose lenktynėse lenktynininkas 
užėmė septintą, įveikdamas specialiai šiam 
tikslui pritaikytus krosinius ir Adventure 
Tourer tipo motociklus. Nors jo X-ADV buvo 
specialiai paruoštas, pritaikant ratų pakabos 
eigą ir išilginę prošvaisą, Zocchi išlaikė 
pakopas ir DCT versijos motociklą vairavo 
krosiniu režimu.

Ir tai tik dar vienas įrodymas, kad nesvarbu, 
kur norite nuvažiuoti,X-ADV yra tvirtesnis už 
kitus, kad jus ten nugabentų! 



BAGAŽAS

BAGAŽO DĖŽIŲ KOMPLEKTAS 
08ESY-MKT-PNA

2 šoninių krepšių (dešinysis – 26 l talpos, 
kairysis – 33 l talpos) komplektas. Įdiegta 
Honda vieno rakto sistema leidžia atrakinti ir 
užrakinti šoninius krepšius naudojant 
motorolerio rakto. 

Galinė bagažinė ir aliuminio skydeliai yra 
parduodami atskirai. 

Didžiausias apkrovos svoris: 6 kg. 

50L DAIKTADĖŽĖS VIDINIS KREPŠYS 
08L81-MKS-E00

Vidinis krepšys, specialiai pritaikytas 50 l talpos 
aliuminio daiktadėžei. Krepšys yra nepralaidus 
vandeniui ir turi diržus, todėl jį taip pat galima 
tvirtinti tiesiai prie X-ADV. Specialios rankenos 
dėka krepšį lengva nešti pasikabinus ant peties. 

ALIUMINIO DAIKTADĖŽĖS APDAILA 
08L83-MKT-D00

Suteikite savo 50 l daiktadėžei paskutinį 
potėpį su šia aliuminio plokšte (galinė 
daiktadėžė į komplektą neįeina). 

DEGALŲ BAKO KREPŠYS 
08L79-MKT-D00

Puikiai telpančiame tarp motociklininko kelių 
juodame 9 l talpos degalų bako krepšyje 
sutalpinsite visus būtiniausius kasdieninius 
daiktus. Priekyje yra patogus lizdas išmaniojo 
telefono laidams. Pridedama apsauginė 
danga nuo lietaus. 

Didžiausias apkrovos svoris: 2 kg. 

ALIUMINIO DĖTUVIŲ VIDINIAI KREPŠIAI 
08L80-MKT-D00

Su šiais aliuminio skydeliais suteikite savo 
šoniniams krepšiams paskutinį potėpį 
(daiktadėžės nepridedamos). 

VIDINIAI KREPŠIAI ŠONINĖMS 
DĖTUVĖMS 
08L78-MKT-D00

2 vidinių krepšių, atitinkančių naujųjų bagažo 
dėžių dizaino formą, komplektas. Šie vidiniai 
krepšiai, kuriuos galima įsigyti juodos spalvos 
su diskretišku Honda ženklu, turi dirželį, 
patogiam nešimui ant peties. 

25 L VIDINIS KREPŠYS GALINEI 
DAIKTADĖŽEI 
08L77-MKT-D00

Vidinis krepšys galinei daiktadėžei yra 25 l 
talpos. Dėl dirželio patogu nešti ant peties. Su 
Honda logotipu. 

ALIUMINIO GALINĖ BAGAŽINĖ
08L74-MKT-D00ZC

Galinė bagažinė su rankenomis, dėl kurių 
keleiviui patogiau važiuoti, o vairuotojui 
lengviau valdyti motorolerį. Tinka visų dydžių 
galinėms daiktadėžėms. 

Didžiausias apkrovos svoris: 10 kg 

50L IŠMANIOJI DAIKTADĖŽĖ 
08ESY-MKT-TB50S

50L galinė daiktadėžė su išmaniąja atidarymo 
sistema, leidžiančia atidaryti dangtį neišimant 
raktelio iš kišenės. Daiktadėžėje telpa du 
šalmai. Įmontuotas užraktas gali būti 
naudojamas daiktadėžei užrakinti, net kai ji 
nuimama nuo bagažinės. Integruotas atlošas 
dar labiau padidina keleivio patogumą. 

Didžiausias leistinas svoris: 6 kg. 

30 31

€592.00 €68.00 €133.00

€1100.00 €115.00 €137.00 €122.00 €66.00 €351.00



KOMFORTAS

RŪKO ŽIBINTAI SU TVIRTINIMO ELEMENTAIS 
08ESY-MKT-FL21

Šie 2 papildomi LED šviesos diodų priekiniai 
žibintai pagerins matomumą, o jūs pats tapsite 
labiau pastebimas kitiems eismo dalyviams. 

Valdomi kairiuoju vairo perjungikliu. Kai žibintai 
yra įjungti, TFT monitoriuje rodomas indikatorius. 

Turi būti tvirtinami ant priekinių šoninių 
apsauginių lankų (parduodama atskirai). 

PRIEKIO IR ŠONŲ APSAUGINIS RĖMAS
08P70-MKH-D00

Sidabro spalvos šoninių apsauginių lankų 
komplektas saugo motorolerio kėbulą. Jos 
taip pat tarnauja kaip atrama montuojant 
priekinius rūko žibintus (parduodama atskirai). 

KOJŲ DEFLEKTORIŲ KOMPLEKTAS 
08R71-MKT-D00

Dekoruoti X-ADV logotipu, deflektoriai 
padidina patogumo pojūtį sumažindami oro 
srautą juosmens ir šlaunų srityse. 

PAMINŲ KOMPLEKTAS VAIRUOTOJUI
08R72-MKT-D00

Su šiuo aliuminio paminų komplektu 
pagerinkite valdymą vairuotojui važiuojant 
bekele ir suteikite savo X-ADV nuotykių 
dvasios. 

ŠILDOMŲ RANKENŲ KOMPLEKTAS  
08T71-MKT-D00

Šių plonų šildomų rankenų 5 temperatūros 
lygiai yra rodomi TFT monitoriuje. Kai degimas 
yra išjungiamas, įsimenama paskutinė padėtis. 
Integrinė grandinė  apsaugo akumuliatorių 
nuo išsikrovimo. 

PAPILDOMOS RANKŲ APSAUGOS 
08P72-MKS-E00ZC arba E00ZD

Montuojamos prie standartinių apsaugų 
rankoms, šios apsaugos, sumažindamos oro 
srautą ties rankomis, labiau apsaugo ir 
suteikia didesnį patogumo jausmą. 

Galima rinktis iš 2 spalvų:
• Juodos (*NH1*)
• Raudonos (*R280R*)

ALIUMINIO VAIRO LAIKIKLIS  
08F71-MKT-D00
Aliuminio vairo laikiklis su X-ADV logotipu, kuris 
sustiprina puikų jūsų X-ADV įvaizdį. 

STOVĖJIMO STABDŽIO SVIRTIS 
08F70-MKT-D00
Anoduoto juodo paviršiaus aliuminio stabdžių 
svirtis suteiks paskutinį potėpį jūsų X-ADV. 

ŠONINIŲ SKYDŲ KOMPLEKTAS 
08F75-MKT-D00

Nerūdijančiojo plieno skydeliai saugo kėbulo 
detales nuo apgadinimų ir itin pagerina puikią X-
ADV išvaizdą. 

PAKOJŲ PLOKŠTĖS
08F70-MKH-D00

Pagamintos iš nerūdijančiojo plieno šios grindų 
plokštės su neslidžia danga, dekoruotos X-ADV 
logotipu, suteiks jūsų X-ADV motoroleriui 
prašmatnumo. 
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€445.00 €48.00€81.00 €231.00 €64.00

€306.00 €381.00 €28.00 €98.00   €102.00 €181.00

STOVĖJIMO STABDŽIO 
SVIRTIES APDAILA 
08F72-MKT-D00
Anoduoto juodo paviršiaus 
aliuminio stabdžių svirties 
apdangalas išskirs jūsų X-
ADV motorolerį iš kitų. 



PRIEDŲ RINKINIAI
TRAVEL STYLE ADVENTURE

RAUDONA

TURINYS 08HME-MKT-TRA21 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZC

50 l daiktadėžė su išmaniuoju dangtelio atidarikliu •
Aliuminio skydelis galinei daiktadėžei •
Atlošas galinei daiktadėžei •
Šoninių krepšių komplektas su užraktų sistemomis  •
Aliuminio skydeliai šoniniams krepšiams  •
Galinė bagažinė •
Šoninių krepšių rėmas  •
Degalų bako krepšys •
Vidiniai krepšiai šoninėms dėtuvėms •
Šildomos rankenos •
Vairo laikiklis •
Stovėjimo stabdžio svirtis •
Stovėjimo stabdžio svirties apdaila •
Šoniniai skydeliai •
Pakojų plokštės •
Papildomos rankų apsaugos, juodos NH1 •
Papildomos rankų apsaugos, raudonos R280R •
Priekio ir šonų apsauginiai rėmai • •
Priekiniai rūko žibintai su tvirtinimo elementais • •
Kojų deflektorių komplektas • •
Paminų komplektas vairuotojui • •

34 35

KAINOS € 2,730.00 € 491.00 € 1,240.00 € 1,240.00

JUODA

08HME-MKT-ADTZB 



Dvigubos sankabos transmisija motocikluose 
debiutavo 2010 metais su Honda VFR 1200. 
Dabar jau trečiosios kartos modelio, pritaikyta 
vidutinio tūrio įrenginiams, dvigubos sankabos 
transmisija visiškai nepanaši į diržinės pavaros 
transmisijas, kurias naudoja dauguma 
motorolerių: struktūriškai – tai 6 pavarų 
transmisija, tačiau ji valdoma elektroniniu būdu, 
keičiant greitį. Mėgaukitės mechaninės pavarų 
dėžės teikiamu malonumu ir automatinio 
valdymo komfortu! 

PRIEDAI
NC750X

Do you really need a left lever to enjoy riding?
H

NAUJAS 
MODELIS

3736



BAGAŽAS

GALINĖ BAGAŽINĖ *NHC08M* 
08L70-MKW-D00ZB

Galinė bagažinė reikalinga visam Honda 
originaliam bagažui sutalpinti, specialiai 
sukurtas NC750X modelio įrenginiui. Keleivių 
patogumui padidinti ir motorolerio valdymui 
palengvinti integruotos 2 rankenos. 

Didžiausias apkrovos svoris: 10 kg 

ALIUMINIO DAIKTADĖŽĖS APDAILA
08L83-MKT-D00 / 08L82-MKT-D00Zx

Suteikite savo 50 l daiktadėžei klasikinio 
dizaino potėpį su šia aliuminio plokšte (galinė 
daiktadėžė į komplektą neįeina). 

Taip pat gali būti derančių spalvų: 
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)
• Mat Jeans Blue Metallic (D00ZC)
• Graphite Black (D00ZG)
• Matte Beta Silver Metallic (D00ZJ)

50 L BAGAŽO DĖŽĖS VIDINIS KREPŠYS 
08L81-MKS-E00
Tvirto audinio, neperšlampamas vidinis krepšys 
yra su 2 pečių diržais ir nešiojimo rankena. Su 
atšvaitais ir Honda logotipu, esant poreikiui, šį 
didelį vidinį krepšį galima pritvirtinti tiesiai ant 
motorolerio. 

50 L TALPOS GUMINĖ ATRAMA 
08L85-MKT-D00

Sukurtas taip, kad tiktų 50l talpos galinės 
daiktadėžės, skirtas keleivių patogumui. 
Lengvas montavimas be gręžimo. 

50 L RANKINĖ GALINĖ DAIKTADĖŽĖ 
08L73-MKT-D00

50L galinėje daiktadėžėje telpa du šalmai. 
Įmontuotas užraktas gali būti naudojamas 
daiktadėžei užrakinti, net kai ji nuimama nuo 
bagažinės.. 

Montuojama ant galinės bagažinės ir guminio 
padėklo (parduodami atskirai). 

Didžiausias apkrovos svoris: 6 kg. 

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ SU 
UŽRAKTO SISTEMA 
08ESY-MKT-TB35OK
35l talpos daiktadėžėje telpa vienas šalmas. 
Įdiegta Honda vieno rakto sistema jos 
užrakinimui leidžia naudoti uždegimo raktą. 

Didžiausias leistinas svoris: 6 kg 

Galinė bagažinė parduodama atskirai. 

3938

€395.00€404.00 €68.00

€68.00 €133.00  €361.00



BAGAŽAS

GALINĖS DAIKTADĖŽĖS ATLOŠAS 
08F00-MJP-G50

Suprojektuotas tiksliai pagal 35 litrų talpos 
galinę daiktadėžę, padidina keleivio komfortą. 
Lengva tvirtinti, nereikia gręžti (galinė 
daiktadėžė parduodama atskirai). 

BAGAŽO DĖŽIŲ KOMPLEKTAS SU 
STOVU 
08ESY-MKW-PNA

2 šoniniai krepšiai, atitinkantys NC750X 
korpuso dizainą. Įdiegta Honda vieno užrakto 
sistema leidžia atrakinti ir užrakinti bagažo 
dėžes naudojant motociklo raktą. 

Komplekte esantis stovas leidžia montuoti 
krepšius prie galinės bagažinės (parduodama 
atskirai). 

ALIUMINIO SKYDELIAI BAGAŽO 
DĖŽĖMS  
08L80-MKT-D00 / 08L81-MKT-D00Zx

Su šiais aliuminio skydeliais suteikite savo 
bagažo dėžėms išskirtinį stilių (šoniniai 
krepšiai nepridedami). 

• Candy Chromosphere Red (D00ZE)
• Mat Jeans Blue Metallic (D00ZF)
• Graphite Black (D00ZG)
• Matte Beta Silver Metallic (D00ZH)

KOMFORTAS

ŠILDOMOS RANKENOS 
08T70-MKW-D00

Itin plonos šildomos rankenos su išmaniu 
šilumos paskirstymu ir 5 lygių valdikliu, užtikrins 
maksimalų komfortą. Integruota grandinė 
apsaugo akumuliatorių nuo išsekimo. Paskutinis 
pasirinktas lygis įsimenamas išjungus degimą. 

KOJŲ DEFLEKTORIŲ KOMPLEKTAS DCT 
08R70-MKW-D10

Šie deflektoriai padidina patogumo pojūtį 
sumažindami motociklininko jaučiamą oro 
pasipriešinimą ir sumažina tyškančio vandens 
kiekį. 

Taip pat gali būti MT versijos (08R71-MKW-D00). 

PRIEKIO IR ŠONŲ APSAUGINIS RĖMAS 
08P71-MKW-D00

Šie lankai naudojami tam, kad sumažintų 
poveikį išorinėms dalims kontakto atveju, 
suteiki NC750X nuotykių įvaizdį. Jos taip pat 
tarnauja kaip atrama montuojant priekinius 
rūko žibintus (parduodami atskirai). 

PRIEKINIAI RŪKO ŽIBINTAI SU TVIRTINIMO 
ELEMENTAIS 
08ESY-MKW-FL21

Šie 2 papildomi LED šviesos diodų priekiniai 
žibintai pagerins matomumą, o jūs pats 
tapsite labiau pastebimas kitiems eismo 
dalyviams. 

Turi būti tvirtinami ant priekinių šoninių 
apsauginių lankų (parduodama atskirai). 

USB ĮKROVIKLIS 
08E73-MKW-D00

Patogioje vietoje bagažo skyriuje, su C tipo 
jungtimi, tiekia 15W srovę, gali būti naudojamas 
visiems elektroniniams prietaisams įkrauti. 

PRIEKINIS STIKLAS 
08R70-MKW-D00

Šis nuo vėjo saugantis priekinis stiklas yra 77 
mm aukštesnis už standartinį stiklą, todėl 
puikiai sumažina motociklininko jaučiamą vėjo 
pasipriešinimą, sumažina į galvą ir rankas 
einantį oro srautą. Pagamintas ir tvirto 
skaidraus polikarbonato, gali būti naudojamas 
vietoje standartinio stiklo. 

VIDINIAI KREPŠIAI BAGAŽO DĖŽĖMS 
08L78-MKT-D00

2 vidinių krepšių komplektas, atitinkantis naujo 
dizaino krepšių formą. Šie vidiniai krepšiai yra 
juodos spalvos, su subtiliu Honda logotipu ir 
specialia rankena nešti ant peties. 

40 41

€1,185.00  €116.00 €147.00

€63.00 €95.00 €225.00 €570.00 €39.00

€137.00 €352.00 €85.00

VIDINIS KREPŠYS 35 L GALINEI 
DAIKTADĖŽEI 
08L75-MJP-G51 

Juodas nailoninis krepšys su 
išsiuvinėtu sidabriniu Honda sparno 
logotipu viršuje ir raudonais 
užtrauktukais. Padidinama nuo 15 iki 
25 l. Komplekte yra reguliuojamas 
diržas krepšiui kabinti ant peties ir 
rankena nešimui. 



SAUGUMAS IR PRIEŽIŪRA

PRIEDŲ RINKINIAI

RINKINYS TRAVEL URBAN ADVENTURE

DCT MT

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

50 l daiktadėžė su užraktu • •
Aliuminio apdaila daiktadėžei  • •
Atrama galinei daiktadėžei • •
Šoninės dėtuvės su užraktu •
Aliuminio plokštės dėtuvėms •
Bagažo dėžių atrama •
Galinė bagažinė • •
Apsauginis stiklas • •
Šildomos rankenos • •
Priekiniai LED rūko žibintai • •
Priekio ir šonų apsauginis rėmas • •
USB įkroviklis • •
Kojų deflektoriai (DCT) •
Kojų deflektoriai (MT) •
Pagrindinė atrama • •

PAGRINDINĖ ATRAMA 
08M70-MKW-D00

Ši atrama leidžia lengviau išvalyti įrenginį, prižiūrėti galinius 
ratus, saugiai pastatyti. 

U FORMOS SPYNA 123/217 
08M53-MEE-800

Apsaugota cilindrinė U formos spyna.  

4342

KAINOS € 2,251.00 € 1,081.00 € 1,157.00 € 1,155.00

€91.00 €113.12



PRIEDAI
CB500X

Honda užpatentuota galinio mono 
amortizatoriaus sistema, pirmą kartą 
motokroso entuziastams pristatyta 1981 
metais. Ji naudojama daugelyje 
serijinių modelių, tokių kaip CB500X, 
taip pat ir Moto Grand Prix 
dalyvaujančiuose RC213V modeliuose. 

AR ŽINOJOTE?

Prolink: from motocross to MotoGP race tracks
H

44 45



BAGAŽAS

35 L TALPOS GALINĖ DAIKTADĖŽĖ  
08ESY-MJX-TBWK

35l talpos daiktadėžė valdoma CB500X 
rakteliu. Į komplektą įeina galinė bagažinė ir 
pagrindas galinei daiktadėžei montuoti. Taip 
pat pridedama užrakto sistema. 

BAGAŽO ĮRANGOS KOMPLEKTAS  
08ESY-MKP-FL21

Ilgoms kelionėms skirtas CB500X bagažo 
įrangos komplektas su 35 l talpos galine 
daiktadėže, šoniniais krepšiais, užrakto 
cilindrais ir montavimo sistema. 

BAKO KREPŠYS 
08ESY-MKP-TKB19B

Mažas krepšys, specialiai pritaikytas CB500X 
bakui. Krepšys turi 2 magnetinius atvartus ir 2 
nuimamus diržus. Į komplektą įeina 2 varžtų 
rinkiniai, sandariklis ir paprasta poveržlė ir 2 
lipnios apsauginės plėvelės, apsaugančios 
baką nuo įbrėžimų. Tūris: 3 litrai. 

PLASTMASINIŲ DĖTUVIŲ KOMPLEKTAS 
08L70-MGZ-D80

Dviejų aerodinaminės formos bagažo krepšių 
komplektas, idealiai suderintas su CB500X 
dizainu. Atrama ir raktų sistema parduodama 
atskirai. 

VIDINIS KREPŠYS 35 L DAIKTADĖŽEI
08L09-MGS-D30

Juodas nailoninis krepšys su išsiuvinėtu 
sidabriniu Honda sparno logotipu viršuje ir 
raudonais užtrauktukais. Padidinama nuo 15 
iki 25 l. Komplekte yra reguliuojamas diržas 
krepšiui kabinti ant peties ir rankena nešimui. 

GALINĖS SĖDYNĖS KREPŠYS SU 
TVIRTINIMO ELEMENTAIS 
08ESY-MKP-SEAT

Paprastas ir funkcionalus galinis krepšys, 
specialiai pritaikytas siaurėjančiai galinės 
sėdynės formai. Lengvas ir stabilus tvirtinimas 
komplekte esančiais tvirtinimo elementais. 15 
litrų talpa, kurią galima padidinti iki 22 litrų. 
Į komplektą įeina apsauga nuo lietaus. 

4746

€226.00 €555.00 €348.00 €1557.00

€59.00 €126.00 €117.00

GALINĖ BAGAŽINĖ 
08L71-MGZ-D80ZA 
Tvirta galinė bagažinė su integruotais turėklais. 
Nesuderinama su bagažo dėžių atrama. 



KOMFORTAS

PRIEKINIAI LED RŪKO ŽIBINTAI  
08ESY-MKP-FOG19

Šie 2 papildomi LED šviesos diodų priekiniai 
žibintai su visais reikalingais komponentais, 
tvirtinami prie apsauginių lankų, kurie taip 
pat įeina į šį komplektą. Jie pagerins 
matomumą vairuotojui, jis pats taps labiau 
pastebimas kitiems eismo dalyviams. 

ŠILDOMŲ RANKENĖLIŲ KOMPLEKTAS 
08ESY-MKP-HG19

Itin plonos šildomos rankenėlės, 
užtikrinančios 360° šilumą. Galimi 3 pakopų 
keičiami šildymo lygiai, integruota grandinė 
apsaugo akumuliatorių nuo išsekimo. Į 
komplektą įeina tvirtinimo elementai ir 
specialus karščiui atsparus rišamasis 
mišnys. 

12V KIŠTUKINIS LIZDAS 
08U70-MKP-D80

Patogus 12V kištukinis lizdas įvairiai įrangai 
įkrauti ir maitinti. 

RANKŲ APSAUGOS 
08P70-MJW-J80

Ši rankų apsaugų pora nukreipia vėją ir lietų 
nuo motociklininko rankų ir sustiprina 
komfortą. Jos taip pat suteiks jūsų CB500X 
nuotykių dvasios. 

TAMSINTAS PRIEKINIS STIKLAS  
08R70-MKP-J80

Tamsintas priekinis stiklas užtikrina didesnį 
komfortą ir sportišką išvaizdą. Dydis ir forma 
yra identiški standartiniam skaidriam stiklui.  

DEFLEKTORIŲ KOMPLEKTAS 
08R71-MKP-J80

Juodų kairės ir dešinės pusės deflektorių 
komplektas, apsaugantis kojas nuo vėjo. 

PRIEKIO IR ŠONŲ APSAUGINIS RĖMAS 
08P72-MKP-J80ZA

Atlieka apsauginę funkciją, naudojami kaip atrama montuojant 
priekinius rūko žibintus (parduodama atskirai). 

APSAUGINĖ KURO BAKO PLOKŠTELĖ 
08P70-MGH-J20

Padeda apsaugoti kuro baką nuo įbrėžimų. 

APSAUGA

48 49

€881.00 €438.00 €30.00

€135.00 €58.00 €65.00 €261.00 €46.00



PRIEDŲ RINKINIAI

COMFORT
TURINYS 08HME-MKP-CX19

Rankų apsaugos •
Deflektoriai •
Šildomos rankenos •
12 V kištukinis lizdas •
Pagrindinė atrama •

PRIEŽIŪRA

PAGRINDINĖS ATRAMOS KOMPLEKTAS 
08M70-MKP-J80

Palengvina valymą ir galinio rato priežiūrą, 
taip pat leidžia daug saugiau pastatyti 
transporto priemonę ant nelygių paviršių. 

MOTOCIKLO UŽDANGALAS XL
08P34-BC2-801

Apsaugo dažus nuo UV spindulių. Vandeniui 
atsparus ir kvėpuojantis dangtis, leidžiantis 
uždengtam motociklui džiūti. Uždangalui 
pritvirtinti naudojama virvė, yra dvi angos 
spynai pritvirtinti. Netinka motoroleriams su 
galine daiktadėže ir (arba) bagažo dėžėmis. 

50 51

KAINOS € 739.00

€156.00 €75.00



PRIEDAI
CRF 300 L / L RALLY

You've got the look and a bit more
H

Žiūrėdami į Honda lenktynininkų, 
kovojančių dėl pergalės Dakaro ralyje, 
nuotraukas, nesunkiai pastebėsite 
tiesiogines sąsajas tarp CRF450 Rally ir 
CRF 300 modelio. 

Tai ne tik išvaizdos klausimas, bet ir 
nenuginčijamas įrodymas, kad tai, kas 
sukuriama sunkiausių lenktynių metu, 
neabejotinai atneš naudos visiems. 

NAUJAS 
MODELIS

5352



VIDINIS KREPŠYS 35 L DAIKTADĖŽEI 
08L75-MJP-G51

Juodas nailoninis krepšys su išsiuvinėtu 
sidabriniu Honda sparno logotipu viršuje ir 
raudonais užtrauktukais. Padidinama nuo 15 
iki 25 l. Komplekte yra reguliuojamas diržas 
krepšiui kabinti ant peties ir rankenos nešimui. 

5554

€598.00 €64.00

€161.00

35 L  DAIKTADĖŽĖ SU GALINE BAGAŽINE 
08L75-MJP-G51

35l talpos daiktadėžėje telpa vienas šalmas. Įdiegta 
Honda vieno rakto sistema jos užrakinimui leidžia 
naudoti uždegimo raktą. 

Į komplektą įeina daiktadėžė, užrakto sistema ir 
galinė bagažinė. 

APSAUGINĖ PLOKŠTELĖ 
08L75-MJP-G51

Pagaminta iš 4 mm storio aliuminio, pagerina variklio ir apatinės 
motociklo dalies apsaugą. Plokštelė yra atspari korozijai ir 
lengvai valoma. 

(tik CRF300L modeliui). 



Išsami šioje brošiūroje pateikta informacija netaikoma jokia konkrečiam tiekiamam arba parduodamam produktui. Gamintojai pasilieka teisę keisti 
specifikacijas, įskaitant spalvas, apie tai informuojant arba neinformuojant, tada ir tokiu būdu, kuris laikomas tinkamu. Gali būti atlikti tiek 
nereikšmingi, tiek esminiai pakeitimai. Tačiau dedamos visos pastangos, kad būtų užtikrintas šioje brošiūroje pateiktų duomenų tikslumas. 
Pasitarkite su savo platintoju dėl išsamios informacijos apie bet kurio reklamuojamo produkto specifikacijas. Šis leidinys nėra laikomas – jokiomis 
aplinkybėmis – įmonės pasiūlymu konkrečiam asmeniui. Visi pardavimai yra atliekami platintojo arba tarpininko vadovaujantis standartinėmis 
„Pardavimo ir garantijos sąlygomis“, kurių kopiją galima gauti pateikus prašymą. Nors nuolat stengiamės užtikrinti, kad specifikacijos būtų tikslios, 
brošiūros yra rengiamos ir spausdinamos likus keliems mėnesiams iki paties platinimo pradžios ir todėl jose gali neatsispindėti naujausi tiek 
specifikacijos, tiek – tam tikrais atskirais atvejais – konkrečios ypatybės pakeitimai. Klientams visada patariame konkrečias detales aptarti su 
platinančiu tarpininku, ypač jei pasirinkimas priklausys nuo vienos iš reklamuojamų ypatybių. Dėl informacijos ir specifikacijų susisiekite su savo 
vietos tarpinininku. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pateikti kuro suvartojimo duomenys yra skaičiai, gauti Honda atlikus bandymus standartizuotomis 
sąlygomis, nustatytomis vadovaujantis pasauliniu suderintuoju motociklų bandymų ciklu (WMTC). Bandymai yra atliekami ant riedamojo stendo 
naudojant standartinę transporto priemonės versiją tik su vienu motociklininku ir be papildomos pasirenkamos įrangos. Faktinis kuro suvartojimas 
gali skirtis priklausomai nuo to, kaip jūs važiuojate, kaip prižiūrite savo transporto priemonę, oro ir kelio sąlygų, padangų slėgio, sumontuotų 
priedų, vežamo krovinio, vairuotojo ir keleivio svorio bei kitų veiksnių. Jūs sutinkate su tuo, kad jei įsigyjate transporto priemonę arba sudarote 
bet kokio tipo sandorį, tiek už atlygį, tiek neatlygintinai, darote tai pasikliaudami tik savo, o ne kito asmens, įgūdžiais ir apsisprendimu. 

VAŽINĖKITE STILINGAI. Atidžiai perskaitykite savininko instrukciją. Gerai susipažinkite su savo transporto priemone ir jos galimybėmis. Dėmesio 
sutelkimas padeda numatyti į priekį. Stebėkite kitų eismo dalyvių judėjimą. Pradėkite stabdyti gerokai iš anksto. Visada dėvėkite šalmą ir 
kokybišką aprangą, važiuokite tik būdami geros formos ir NIEKADA nevažinėkite pavartoję alkoholio. Menas vairuoti ir etiškas elgesys kelyje rodo, 
kad esate įgudęs ir stilingas vairuotojas. Honda įgyvendina teisinį reikalavimą, kad visi šalmų skydeliai privalo atitikti BS 4110 (Skydelių transporto 
priemonių naudotojams specifikacijos) reikalavimus. Keliuose neleidžiama naudoti skydelių, pro kuriuos prasiskverbia mažiau nei 50 % matomos 
šviesos. 

Oficialus „Honda“ atstovas Lietuvoje 
UAB „Nippon auto“

Oslo g. 7, Vilnius, LT04123
 www.nipponauto.lt

Honda Motor Europe 
atsakingai renkasi 
popieriaus t iekėjas ir įsigyja 
j į  iš ES veikiančių gamintojų. 

Nemeskite manęs į 
šiukšlių dėžę. 
Perduokite draugui 
arba atiduokite 
perdirbimui. 
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