MOTOROLERIAI 2021
PRIEDŲ KATALOGAS

JŪSŲ HONDA JŪSŲ ATSPINDYS

TURINYS
FORZA 750

FORZA 350
Kas kitas jei ne originalūs Honda priedai pavers jūsų Hondą tikru
jūsų atspindžiu? Galime pasiūlyti viską nuo padidintos bagažo
talpos, pagerinto patogumo, atsparių apsaugų, patobulintų
techninių charakteristikų iki tiesiog dar geriau atrodančio
motorolerio. Kaip ir jūsų Honda, sukurti ypatingą dėmesį skiriant
detalėms ir turintys 2 metų garantiją, mūsų priedai tobulai tiks jūsų
motoroleriui ir suteiks jam pridėtinę vertę . Susisiekite su vietiniu
Honda prekybos atstovu. Jis žino, kaip paversti jūsų Honda
motorolerį tikru jūsų atspindžiu.

12

NAUJIENA

FORZA 125
X-ADV

04

NAUJIENA

16

NAUJIENA

20

NAUJIENA

SH350i

28

NAUJIENA

SH125i / SH150i
PCX 125

34

NAUJIENA

SH MODE 125
VISION 110

NAUJIENA

NAUJIENA

SUPER CUB

02

38
42
44
46

03

PRIEDAI
FORZA 750
NAUJAS
MODELIS

GEIDŽIAMIAUSIAS PIRKINYS
DEGALŲ BAKO KREPŠYS
08L79-MKT-D00

Puikiai telpančiame tarp
motociklininko kelių, šiame juodame
9 l talpos degalų bako krepšyje
tobulai sutalpinsite būtiniausius
kasdieninius daiktus.
Priekyje yra patogus lizdas išmaniojo
telefono laidams. Pridedamas
apsauginis apdangalas nuo lietaus.
Didžiausias leistinas svoris: 2 kg

€122.00
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€1,037.00

€66.00

IŠMANIOSIOS GALINĖS DAIKTADĖŽĖS KOMPLEKTAS
08ESY-MKV-STBA, B, C arba D

50 l talpos galinė daiktadėžė su išmaniąja (SMART)
sistema, leidžianti atidaryti dangtelį, kai aptinkamas
raktas. Viduje telpa du šalmai. Dėl integruoto cilindrinio
užrakto daiktadėžę galima atrakinti net tada, kai ji yra
nuimama nuo bagažinės. Komplekte yra atlošas, galinė
bagažinė ir derantis spalvinis skydelis.

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

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

€133.00

NEPERŠLAMPAMA KUPRINĖ
08L81-MKS-E00

Ši talpi neperšlampama kuprinė, pagaminta iš
tvirto audinio, jei reikia, gali būti dirželiai
tvirtinama ant jūsų motorolerio. Turi du
dirželius nešimui ant pečių, nešimo rankenėlę
ir yra pažymėta šviesą atspindinčiais ženklais.

Galima rinktis iš 4 spalvų: raudonos (STBA), juodos
(STBB), sidabro (STBC) ir mėlynos (STBD).

€351.00

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ
SU UŽRAKTO SISTEMA
08ESY-MKT-TB35OK

35 l talpos galinė daiktadėžė talpina vieną
šalmą. Įdiegta Honda vieno rakto sistema jos
užrakinimui leidžia naudoti uždegimo raktą.
Didžiausias leistinas svoris: 6 kg
Galinė bagažinė parduodama atskirai.

BAGAŽAS

€1,127.00

ŠONINIŲ DĖTUVIŲ KOMPLEKTAS
SU RĖMU
08ESY-MKV-PNA

2 vnt. šoninių dėtuvių (dešinysis – 26 l talpos,
kairysis – 33 l talpos) komplektas. Vieno rakto
sistema leidžia atrakinti ir užrakinti šoninius
krepšius naudojant motorolerio raktą.
Rėmas pridedamas.

€137.00

€351.00

ŠONINIŲ DĖTUVIŲ VIDINIAI KREPŠIAI

GALINĖ BAGAŽINĖ

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

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

08L78-MKT-D00

08L74-MKT-D00ZC

Didžiausias leistinas svoris: 10 kg

Galinė bagažinė ir derančių spalvų apdailiniai
skydeliai yra parduodami atskirai.
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€48.00

STOVĖJIMO STABDŽIO SVIRTIES
APDAILA
08F72-MKT-D00

Su anodizuotu juodu paviršiumi ir Honda
logotipu, šis aliuminio stabdžių svirties
apdangalas išskirs jūsų motorolerį iš kitų.

KOMFORTAS

€231.00

€64.00

STOVĖJIMO STABDŽIO SVIRTIS

APDAILINIŲ SKYDELIŲ KOMPLEKTAS

Tokiu pat anodizuotu juodu paviršiumi kaip ir
apdangalas, ši aliuminio stabdžių svirtis
suteiks paskutinį potėpį jūsų FORZA 750
prietaisų skydeliui.

Suteikite savo šoniniams krepšiams išskirtinį
stilių su šiuo skydelių komplektu.
Galima rinktis iš 4 spalvų:

08F70-MKT-D00

€93.00

€79.00

€79.00

• Raudonos (D00ZE)
• Juodos (D00ZF)
• Sidabro (D00ZG)
• Mėlynos (D00ZH)

€202.00

VIRŠUTINIS DEFLEKTORIUS

APATINIS DEFLEKTORIUS

ŠONINIAI APDANGALAI
08F71-MKV-D00

PAKOJO PLOKŠTĖ

08R71-MKV-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.

Dekoruotas FORZA logotipu, viršutinių
deflektorių komplektas padidina važiavimo
patogumą motociklininkui sumažindamas oro
srautą ties jo juosmeniu.

Dekoruotas FORZA logotipu, apatinių
deflektorių komplektas padidina važiavimo
patogumą motociklininkui sumažindamas oro
srautą ties jo keliais.

Nerūdijančiojo plieno apdangalai saugo kėbulo
detales nuo apgadinimų dėl spyrių ir padidina
motorolerio aukštos kokybės pojūtį.

Nerūdijančiojo plieno kairiosios ir
dešiniosios grindų plokščių
komplektas, dekoruotas FORZA
logotipu, su neslidžia danga, suteiks
jūsų motoroleriui elegantiškumo.
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08L81-MKT-D00ZE, F, G arba H

DIZAINAS

ŠILDOMOS RANKENOS

08T71-MKT-D00

€202.00

08R72-MKV-D00

08P70-MKV-D00
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PRIEDŲ KOMPLEKTAI
COMMUTER
50 l galinė daiktadėžė su išmaniuoju atidarikliu
Apdailos skydelis galinei daiktadėžei
Atlošas galinei daiktadėžei
Vidinis krepšys (25 l)
Degalų bako krepšys
Galinė bagažinė

TRAVEL

Dalių numeriai pateikti toliau

TURINYS

•
•
•
•
•
•

Šoninių krepšių komplektas su užraktu
Apdailiniai skydeliai šoniniams krepšiams
Šoninių krepšių rėmas
Šildomos rankenos
Viršutiniai deflektoriai
Apatiniai deflektoriai

STYLE
08HME-MKV-STY

•
•
•
•
•
•

Stovėjimo stabdžio svirtis
Stovėjimo stabdžio svirties apdaila
Šoniniai apdangalai
Pakojų plokštės

•
•
•
•

SPALVOS
Candy Chromosphere Red

08HME-MKV-COMZA

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

–

KAINOS
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€ 1,225.00

08HME-MKV-TRZA

€ 1 557.00

–

€ 353.00

11

PRIEDAI
FORZA 350
NAUJAS
MODELIS

GEIDŽIAMIAUSIAS PIRKINYS
45 L IŠMANIOSIOS (SMART)
GALINĖS DAIKTADĖŽĖS
KOMPLEKTAS
08ESY-K1B-TB45ZA, B, C, D arba E

Komplekte yra 45 l talpos galinė
daiktadėžė su išmaniuoju užraktu ir
visi jos montavimui reikalingi
komponentai: elektroninis dangtelio
atidariklis, atlošas, apdailinis skydelis
ir galinė bagažinė. Ši galinė
daiktadėžė lengvai talpina 2 šalmus.
Didžiausias leistinas svoris: 10 kg
€908.00
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Galima rinktis iš 5 spalvų:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)
• Pearl Cool White (ZB)
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Pearl Falcon Gray (ZD)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZE)
• Pearl Falcon Gray (ZD)
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€187.00

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ
08L70-K40-F30ZA, H, J, K arba L

35 l talpos galinė daiktadėžė talpina vieną
šalmą. Turi paminkštinimą ir užrakto
sistemą. Didžiausias leistinas svoris: 10 kg.
Galinė bagažinė parduodama atskirai.
Galima rinktis iš 5 spalvų:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)
• Pearl Cool White (ZL)
• Pearl Nightstar Black (ZH)
• Pearl Falcon Gray (ZK)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)

€59.00

VIDINIS KREPŠYS 35 l GALINEI
DAIKTADĖŽEI
08L09-MGS-D30

Juodas nailono krepšys su išsiuvinėtu Honda
sparno logotipu viršuje, su raudonais
užtrauktukais.
Talpa padidinama nuo 15 l iki 25 l. Turi
reguliuojamą dirželį nešimui ant peties ir
rankenėles nešimui.

€144.00

€371.00

GALINĖ BAGAŽINĖ

ŠILDOMŲ RANKENŲ KOMPLEKTAS

08L73-K1B-D00ZC arba D

08ESY-K40-HG19

Aliuminio galinė bagažinė su rankenomis, dėl
kurių keleiviui patogiau važiuoti, o vairuotojui
lengviau valdyti motorolerį. Tinka visų dydžių
galinėms daiktadėžėms (nesuderinama su
išmaniosiomis SMART versijomis).
Galima rinktis iš 2 spalvų:
• Mat Lucent Silver Metallic (ZC)
• Mat Axis Gray Metallic (ZD)

Itin plonos šildomos rankenos su integruotu
valdymu maksimaliai padidina važiavimo
patogumą vairuotojui. Turi 3 keičiamus
šildymo lygius ir integrinę grandinę, kuri
apsaugo akumuliatorių nuo išsikrovimo.
Komplekte yra šildomos rankenos,
tvirtinimo elementas ir Honda
aukštatemperatūrinis rišamasis mišinys.

PRIEDAI

€50.00

€114.00

08F76-K40-F01ZM, N arba P

08P34-BC3-801

XL UŽDANGALAS MOTOROLERIUI

U FORMOS SPYNA 120/340

Pritaikykite motorolerio ratus pagal savo
poreikius su šiuo lengvai uždedamų juostų
komplektu.

Apsaugo dažytą paviršių nuo UV spindulių.
Neperšlampamas orui pralaidus audinys, kuris
leidžia motoroleriui išdžiūti net kai jis yra
uždengtas. Dvi skylės priekinėje apatinėje
dalyje lengvam U formos spynos pritaikymui.

Ypatingo saugumo U formos spyna,
pagaminto iš specialaus grūdinto plieno.
Nepragręžiama ir neišlaužiama diskinė spyna.

RATŲ APDAILOS JUOSTOS

Galima rinktis iš 3 spalvų:
• Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)
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€83.00

08M53-KAZ-800

Šios spynos matmenys yra 120-340. Gali būti
lengvai patalpinama skyrelyje po sėdyne.
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PRIEDAI
FORZA 125
NAUJAS
MODELIS

GEIDŽIAMIAUSIAS PIRKINYS
45L SMART TOP BOX KIT

08ESY-K40-TB21ZA, B, C, D arba E

Komplekte yra 45 l talpos galinė
daiktadėžė su išmaniuoju užraktu ir visi
jos montavimui reikalingi komponentai:
elektroninis dangtelio atidariklis, atlošas,
apdailinis skydelis ir galinė bagažinė.
Ši galinė daiktadėžė lengvai talpina 2
šalmus.
Didžiausias leistinas svoris: 10 kg
€930.00

16

Galima rinktis iš 5 spalvų:
• Mat Carnelian Red Metallic (ZA)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZB)
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Mat Lucent Silver Metallic (ZD)
• Pearl Cool White (ZE)
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€187.00

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

08L70-K40-F30ZA, H, J, K arba L

35 l talpos galinė daiktadėžė talpina vieną
šalmą. Turi paminkštinimą ir užrakto
sistemą. Didžiausias leistinas svoris: 10 kg.
Galinė bagažinė parduodama atskirai.
Galima rinktis iš 5 spalvų:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)
• Pearl Cool White (ZL)
• Pearl Nightstar Black (ZH)
• Pearl Falcon Gray (ZK)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)

€59.00

VIDINIS KREPŠYS 35 l GALINEI
DAIKTADĖŽEI
08L09-MGS-D30

Juodas nailono krepšys su išsiuvinėtu Honda
sparno logotipu viršuje, su raudonais
užtrauktukais.
Talpa padidinama nuo 15 l iki 25 l. Turi
reguliuojamą dirželį nešimui ant peties ir
rankenėles nešimui.

€143.00

GALINĖ BAGAŽINĖ

08L73-K1B-D00ZC arba D

Aliuminio galinė bagažinė su rankenomis, dėl
kurių keleiviui patogiau važiuoti, o vairuotojui
lengviau valdyti motorolerį. Tinka visų dydžių
galinėms daiktadėžėms (nesuderinama su
išmaniosiomis SMART versijomis).
Galima rinktis iš 2 spalvų:
• Mat Lucent Silver Metallic (ZC)
• Mat Axis Gray Metallic (ZD)

€371.00

ŠILDOMŲ RANKENŲ KOMPLEKTAS

08ESY-K40-HG19

Itin plonos šildomos rankenos su integruotu
valdymu maksimaliai padidina važiavimo
patogumą vairuotojui. Turi 3 keičiamus
šildymo lygius ir integrinę grandinę, kuri
apsaugo akumuliatorių nuo išsikrovimo.
Komplekte yra šildomos rankenos,
tvirtinimo elementas ir Honda
aukštatemperatūrinis rišamasis mišinys.

PRIEDAI

€50.00

€83.00

RATŲ APDAILOS JUOSTOS

U FORMOS SPYNA 120/340

XL UŽDANGALAS MOTOROLERIUI

Pritaikykite motorolerio ratus pagal savo
poreikius su šiuo lengvai uždedamų juostų
komplektu.

Ypatingo saugumo U formos spyna,
pagaminto iš specialaus grūdinto plieno.
Nepragręžiama ir neišlaužiama diskinė spyna.

Galima rinktis iš 3 spalvų:
• Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)

Šios spynos matmenys yra 120-340. Gali būti
lengvai patalpinama skyrelyje po sėdyne.

Apsaugo dažytą paviršių nuo UV spindulių.
Neperšlampamas orui pralaidus audinys, kuris
leidžia motoroleriui išdžiūti net kai jis yra
uždengtas. Dvi skylės priekinėje apatinėje
dalyje lengvam U formos spynos pritaikymui.

08F76-K40-F01ZM, N arba P
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€114.00

08M53-KAZ-800

08P34-BC3-801
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PRIEDAI
X-ADV
NAUJAS
MODELIS

GEIDŽIAMIAUSIAS PIRKINYS
50 L IŠMANIOJI (SMART)
GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

08ESY-MKT-TB50S

50 l talpos galinė daiktadėžė su
išmaniąja (SMART) atidariklio
sistema, leidžianti atidaryti dangtelį
neišsitraukus rakto iš kišenės. Viduje
telpa du šalmai. Dėl integruoto
cilindrinio užrakto daiktadėžę galima
atrakinti net tada, kai ji yra nuimama
nuo bagažinės. Komplekte yra
atlošas, didinantis patogumą
keleiviui.
Galinė bagažinė ir aliuminio skydelis
parduodami atskirai.
€592.00

20

Didžiausias leistinas svoris: 6 kg
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€1100.00

ŠONINIŲ KREPŠIŲ KOMPLEKTAS SU RĖMU
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 raktą.
Galinė bagažinė ir aliuminio skydeliai yra
parduodami atskirai.

€116.00

€137.00

ALIUMINIO APDAILA KREPŠIAMS

VIDINIŲ KREPŠIŲ KOMPLEKTAS

Su šiais aliuminio apdailos skydeliais suteikite
savo šoniniams krepšiams išskirtinį stilių
(šoniniai krepšiai nepridedami).

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

€66.00

€347.00

25 L VIDINIS KREPŠYS GALINEI
DAIKTADĖŽEI

ALIUMINIO GALINĖ BAGAŽINĖ

08L80-MKT-D00

08L78-MKT-D00

BAGAŽAS

€68.00

€347.00

€133.00

ALIUMINIO SKYDELIS GALINEI
DAIKTADĖŽEI

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ
SU UŽRAKTO SISTEMA

50 L VIDINĖ KUPRINĖ GALINEI
DAIKTADĖŽEI

Su šiuo aliuminio apdailiniu skydeliu suteikite
savo 50 l galinei daiktadėžei išskirtinį stilių
(galinė daiktadėžė nepridedama).

35 l talpos galinė daiktadėžė talpina vieną
šalmą ir dar daugiau. Komplekte yra vieno
rakto sistema ir atlošas.

Vidinė kuprinė specialiai sukurta, kad tilptų į 50
l galinę daiktadėžę, yra neperšlampama ir turi
dirželius. Ji taip pat gali būti tiesiogiai pritvirtinta
ant jūsų X-ADV. Dirželiai patogiam nešimui ant
pečių.

08L83-MKT-D00

08ESY-MKT-TB35OK

Didžiausias leistinas svoris: 6 kg
Komplektuojama su galine bagažine
(parduodama atskirai).
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08L81-MKS-E00

€122.00

DEGALŲ BAKO KREPŠYS
08L79-MKT-D00

Puikiai telpančiame tarp motociklininko kelių,
šiame juodame 9 l talpos degalų bako
krepšyje tobulai sutalpinsite būtiniausius
kasdieninius daiktus. Priekyje yra patogus
lizdas išmaniojo telefono laidams. Pridedamas
apsauginis apdangalas nuo lietaus.

08L77-MKT-D00

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

08L74-MKT-D00ZC

Galinė bagažinė su rankenomis, dėl kurių
keleiviui patogiau važiuoti, o vairuotojui
lengviau valdyti motorolerį. Tinka visų dydžių
galinėms daiktadėžėms.
Didžiausias leistinas svoris: 10 kg

Didžiausias leistinas svoris: 2 kg
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€445.00

€81.00

PRIEKINIAI RŪKO ŽIBINTAI SU
TVIRTINIMO ELEMENTAIS

DEFLEKTORIŲ KOMPLEKTAS KOJOMS

08ESY-MKT-FL21

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

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 tai indikuojantis signalas.
Turi būti tvirtinami ant priekinių šoninių
vamzdelinių apsaugų (parduodama atskirai).

08R71-MKT-D00

€231.00

ŠILDOMŲ RANKENŲ KOMPLEKTAS

STOVĖJIMO STABDŽIO SVIRTIS

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

Tokiu pat anodizuotu juodu paviršiumi
kaip ir apdangalas, ši aliuminio stabdžių
svirtis suteiks išskirtinį stilių jūsų X-ADV
prietaisų skydeliui.

08T71-MKT-D00

KOMFORTAS

€306.00

€64.00

08F70-MKT-D00

€48.00

SVIRTIES APDAILA

08F72-MKT-D00

Su anodizuotu juodu
paviršiumi ir Honda logotipu,
šis aliuminio stabdžių svirties
apdangalas išskirs jūsų
motorolerį iš kitų.

DIZAINAS

€377.00

€28.00

PRIEKINIS ŠONINIS APSAUGOS RĖMAS

PAMINŲ KOMPLEKTAS VAIRUOTOJUI

08P70-MKH-D00

08R72-MKT-D00

08P72-MKS-E00ZC arba E00ZD

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

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

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

PAPILDOMOS RANKŲ APSAUGOS

€98.00

€101.00

€181.00

ALIUMINIO VAIRO LAIKIKLIS

ŠONINIŲ APDANGALŲ KOMPLEKTAS

Aliuminio vairo laikiklis su X-ADV logotipu, kuris
sustiprina puikų jūsų X-ADV įvaizdį.

08F75-MKT-D00

08F70-MKH-D00

Nerūdijančiojo plieno apdangalai saugo kėbulo
detales nuo apgadinimų ir itin pagerina puikią XADV išvaizdą.

Pagamintos iš nerūdijančiojo plieno šios grindų
plokštės su neslidžia danga, dekoruotos X-ADV
logotipu, suteiks jūsų X-ADV motoroleriui
prašmatnumo.

08F71-MKT-D00

PAKOJŲ PLOKŠTĖS

Galima rinktis iš 2 spalvų:
• Juodos (*NH1*)
• Raudonos (*R280R*)
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PRIEDŲ KOMPLEKTAI
TURINYS
50 l galinė daiktadėžė su išmaniuoju atidarikliu
Aliuminio skydelis galinei daiktadėžei
Atlošas galinei daiktadėžei
Šoninių krepšių komplektas su užraktu
Aliuminio skydeliai šoniniams krepšiams
Galinė bagažinė
Šoninių krepšių rėmas
Degalų bako krepšys
Vidiniai krepšiai šoniniams krepšiams
Šildomos rankenos

TRAVEL

STYLE

08HME-MKT-TRA21

08HME-MKT-STY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vairo laikiklis
Stovėjimo stabdžio svirtis
Stovėjimo stabdžio svirties apdangalas
Šoniniai apdangalai
Pakojų plokštės

•
•
•
•
•

Papildomos rankų apsaugos, juodos NH1

ADVENTURE
JUODA

RAUDONA

08HME-MKT-ADTZB

08HME-MKT-ADTZC

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

€ 1,240.00

€ 1,240.00

Papildomos rankų apsaugos, raudonos R280R
Priekinis šoninis apsauginis rėmas
Priekiniai rūko žibintai su tvirtinimo elementais
Deflektorių komplektas kojoms
Paminų komplektas vairuotojui

KAINOS
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€ 2,730.00

€ 491.00

27

PRIEDAI
SH350i
NAUJAS
MODELIS

GEIDŽIAMIAUSIAS PIRKINYS
35 L GALINĖS DAIKTADĖŽĖS SU
UŽRAKTU KOMPLEKTAS
08HME-K53-DH0ZD, G, J arba K

35 l talpos plastikinė galinė daiktadėžė,
nudažyta spalva, atitinkančia SH kėbulo
spalvą. Jos viduje telpa 1 šalmas. Komplekte
yra paminkštintas atlošas, didinantis
patogumą gale sėdinčiam keleiviui.
Dėl elektroninio atidariklio vairuotojas gali
atidaryti dangtelį neišsitraukdamas rakto iš
kišenės.
Komplekte yra galinė bagažinė.
€679.00

Didžiausias leistinas svoris: 10 kg
Galima rinktis iš 4 spalvų:
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZG)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZJ)
• Black (ZK)
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€198.00 /229.00

€ 163.00

€201.00

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

PRIEKINIS STIKLAS

ŠILDOMŲ RANKENŲ KOMPLEKTAS

35 l talpos galinė daiktadėžė talpina vieną
šalmą. Komplektuojama su paminkštinimu,
spynos ir rakto sistema.
Didžiausias leistinas svoris: 10 kg.
Galima rinktis iš 4 spalvų:
• Pearl Cool White (ZE)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZN)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZV)
• Black (ZW)

Padidinkite važiavimo patogumą su šiuo 46
cm aukščio priekiniu stiklu, puikiai pritaikytu
SH350i dizainui.

Itin plonos šildomos rankenos su integruotu
valdymu maksimaliai padidina važiavimo
patogumą vairuotojui. Turi 3 keičiamus
šildymo lygius ir integrinę grandinę, kuri
apsaugo akumuliatorių nuo išsikrovimo.
Komplekte yra šildomos rankenos,
tvirtinimo elementas ir Honda
aukštatemperatūrinis rišamasis mišinys.

08L70-KTW-B11ZE, N, V arba W

08R70-K1W-D20ZB

08ESY-K53-GRIP

PRIEDAI

€59.00

VIDINIS KREPŠYS 35 L GALINEI
DAIKTADĖŽEI

BESPALVIŲ RANKŲ APSAUGŲ
KOMPLEKTAS

Juodas nailono krepšys su sidabro spalvos
Honda logotipu ant priekinės kišenės.

Bespalvių rankų apsaugų komplektas
(pora), integruotas, kad būtų maksimaliai
padidinta vairuotojo apsauga. Lengva
sumontuoti dėl kėbule jau esančių tam skirtų
angų.

08L09-MGS-D30

Talpa padidinama nuo 15 l iki 25 l. Priekinėje
kišenėje gali tilpti A4 formato aplankas. Turi
reguliuojamą dirželį nešimui ant peties ir
rankenėlę nešimui.
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€19.00

08P70-K0R-D20

€112.00

U FORMOS L TIPO SPYNA 120-340
08M53-MEE-800

Neišlaužiama U formos spyna su tuščiaviduriu
raktu.
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PRIEDŲ KOMPLEKTAI
TURINYS
35 l išmanioji galinė daiktadėžė
Paminkštintas atlošas
Elektroninis dangtelio atidariklis
Galinė bagažinė
Priekinis stiklas
Rankų apsaugų komplektas
Šildomų rankenų komplektas

CITY

•
•
•
•
•
•
•

GALIMOS SPALVOS
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Pearl Cool White

08HME-K53-CITYZD

Mat Ruthenium Silver Metallic

08HME-K53-CITYZG

Mat Carnelian Red Metallic

08HME-K53-CITYZJ

Black

08HME-K53-CITYZK

KAINOS

€ 957.00
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PRIEDAI
SH125i / SH150i

GEIDŽIAMIAUSIAS PIRKINYS
€583.00

35 L SMART GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

08L72-K53-DH0ZA, B, E arba N

35 l talpos galinė daiktadėžė su atlošu,
kurioje telpa 1 šalmas. Privalo turėti
sumontuotą elektroninį atidariklį
(parduodama atskirai).
Galima rinktis iš 4 skirtingų spalvų,
atitinkančių jūsų SH125 arba SH150
kėbulo spalvą:
• Pearl Splendor Red (ZA)
• Lucent Silver Metallic (ZB)
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZE)
€96.00

ELEKTRONINIS DANGTELIO
ATIDARIKLIS
08L70-K0R-D00

Leidžia uždaryti/atidaryti išmaniąją galinę
daiktadėžę neišsitraukiant rakto iš
kišenės.
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€233.00

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ
08L70-K77-D01ZA, B, D arba E

35 litrų plastikinė galinė daiktadėžė su
atlošu, kurioje telpa 1 šalmas.
Galima rinktis iš 4 skirtingų spalvų,
atitinkančių jūsų SH125 arba SH150
kėbulo spalvą:
• Pearl Splendor Red (ZA)
• Lucent Silver Metallic (ZB)
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZE)

€59.00

VIDINIS KREPŠYS 35 L GALINEI
DAIKTADĖŽEI
08L09-MGS-D30

Juodas nailono krepšys su sidabro spalvos
Honda logotipu ant priekinės kišenės.
Talpa padidinama nuo 15 l iki 25 l. Priekinėje
kišenėje gali tilpti A4 formato aplankas. Turi
reguliuojamą dirželį nešimui ant peties ir
rankenėlę nešimui.

€177.00

BESPALVIS PRIEKINIS STIKLAS

08R70-K0R-D20ZA

Specialiai sukurtas priekinis stiklas,
pagamintas iš 2,5 mm storio patvaraus
polikarbonato.
Elegantiškas, atsparus ir lankstus – šis
priekinis stiklas užtikrina aiškų matymo lauką
ir puikią vairuotojo viršutinės kūno dalies
apsaugą, kartu neblogindamas motorolerio
manevringumo.

€19.00

BESPALVIŲ RANKŲ APSAUGŲ
KOMPLEKTAS
08P70-K0R-D20

Bespalvių rankų apsaugų komplektas
(pora), integruotas, kad būtų maksimaliai
padidinta vairuotojo apsauga. Lengva
sumontuoti dėl kėbule jau esančių tam skirtų
angų.

PRIEDAI

€82.00

€83.00

€114.00

APKLOTAS VAIRUOTOJUI

UŽDANGALAS MOTOROLERIUI

U FORMOS SPYNA 105-245

Juodas vandeniui nepralaidus audinys su
užtrauktukais. Apšiltintas pamušalas
papildomam šilumos palaikymui. Papildomai
apsaugai turi apklotą krūtinės sričiai ir
uždangalą sėdynei, kad pastačius motorolerį ji
išliktų sausa.

Apsaugo dažytą paviršių nuo UV spindulių.
Neperšlampamas orui pralaidus audinys, kuris
leidžia motoroleriui išdžiūti net kai jis yra
uždengtas. Virvutė uždangalo priveržimui, kad
jis nesiplaikstytų. Dvi skylės priekinėje apatinėje
dalyje lengvam U formos spynos pritaikymui.

Neišlaužiama U formos spyna su
tuščiaviduriu raktu.

08T56-KTF-800 arba 800A

08P34-BC3-801

08M53-MBB-800

Galimi 2 dydžiai: standartinis (Standard, 800)
arba didelis (XL, 800A)
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PRIEDAI
PCX125
NAUJAS
MODELIS

GEIDŽIAMIAUSIAS PIRKINYS
35 L SMART GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

08ESY-K1Z-TB21

35 l talpos galinė daiktadėžė su atlošu,
kurioje telpa 1 šalmas. Turi įmontuotą
elektroninį atidariklį, leidžiantį vairuotojui
atidaryti dangtelį neištraukiant rakto iš
kišenės.

€606.00
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€227.00

€292.00

€264.00

35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

PRIEKINIS STIKLAS
08R70-K1Y-D10

08ESY-K1Z-GRIP

35 litrų plastikinė galinė daiktadėžė su atlošu,
kurioje telpa 1 šalmas.

Priekinis stiklas padidina važiavimo patogumą
vairuotojui ir suteikia išskirtinį stilių PCX125
dizainui.

Itin plonos šildomos rankenos su integruotu
valdymu maksimaliai padidina važiavimo
patogumą vairuotojui. Turi 3 keičiamus
šildymo lygius ir integrinę grandinę, kuri
apsaugo akumuliatorių nuo išsikrovimo.

08ESY-K1Z-35TB

Komplekte yra galinės daiktadėžės pagrindas ir
užrakto sistema

ŠILDOMU RANKENŲ KOMPLEKTAS

Komplekte yra šildomos rankenos,
tvirtinimo elementas ir Honda
aukštatemperatūrinis rišamasis mišnys.

PRIEDAI
TURINYS
CITY
TURINYS
35 l išmanioji galinė daiktadėžė
Elektroninis dangtelio atidariklis
Galinės daiktadėžės pagrindas
Priekinis stiklas
Šildomos rankenos su tvirtinimo elementu

KAINA
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08HME-K1Z-TO21

•
•
•
•
•
€ 1,153.00
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PRIEDAI
SH MODE
NAUJAS
MODELIS

BAGAŽAS
35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

08ESY-K1N-35TB

35 litrų talpos galinė daiktadėžė,
kurioje telpa 1 šalmas. Komplekte
yra galinės daiktadėžės
pagrindas ir užrakto sistema.

€224.00
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PRIEDAI
VISION
NAUJAS
MODELIS

BAGAŽAS
35 L GALINĖ DAIKTADĖŽĖ

08ESY-K1N-35TB

35 litrų talpos galinė daiktadėžė,
kurioje telpa 1 šalmas. Komplekte
yra galinės daiktadėžės
pagrindas ir užrakto sistema.

€224.00
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PRIEDAI
SUPER CUB

BAGAŽAS
GALINĖ BAGAŽINĖ

08L70-K0G-910

Chromu padengta
aukštos kokybės galinė
bagažinė – saugi vieta
laikyti bagažą.

€99.00
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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
Nemeskite manęs į
šiukšlių dėžę.
Perduokite draugui
arba atiduokite
perdirbimui.

Honda Motor Europe
atsakingai renkasi
popieriaus tiekėjas ir įsigyja
jį iš ES veikiančių gamintojų.

