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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.
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PRIEDAI
CB1000R
NAUJAS
MODELIS

T he bike that changed everything

H

Po 5 iš eilės iškovotų World Grand Prix Road
Racing Series titulų Honda nusprendė
pasitraukti ir sukti savo pagrindinio tikslo link
– perduoti varžantis ištobulintą technologiją ir
sukurti našius vartotojams skirtus įrenginius.
Po pirmojo bandymo su 450cc, 1969 m. sausį
Honda išleido CB750 Four motociklą.
Pirmasis numatytas kiekis -1500 vienetų per
metus – netrukus tapo mėnesio rodikliu, o
tada išaugo iki 3000 vienetų per mėnesį.
Peržengusi motociklų našumo, patikimumo ir
lengvo valdymo ribas, Honda sukūrė naują
super motociklo klasę.

Dream CB750 FOUR
motociklas, pasirodęs rinkoje
1969 m. liepą.

CB1000R yra šiuolaikinė tos pačios dvasios,
kuria Honda inžinieriai vadovaujasi
dešimtmečius, išraiška.
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€755.00

€138.00

GREITO PERJUNGIMO SISTEMA

APSAUGINIS SKYDELIS*

Matuodama pavarų perjungimo įvesties
intensyvumą, greito perjungimo sistema suteikia
vairuotojui galimybę keisti pavaras neliečiant
sankabos svirties ar neuždarant droselio.
Sistema padeda perjungti didesnę pavarą ir
maksimaliai sustiprina važiavimo potyrius

Apsauginis skydelis su aukštos kokybės
aliuminio plokšte dar labiau pabrėžia išskirtinę
CB1000R išvaizdą.

08U70-MKJ-D00

08R71-MKJ-E50

€61.00

€224.00

VAIRO RANKENŲ ANTGALIŲ
KOMPLEKTAS

PRIEKINIO SPARNO PLOKŠTELIŲ
KOMPLEKTAS*

Suteikite savo CB1000R sportiškesnę išvaizdą,
naudodami šį vairo rankenų antgalių komplektą,
ir apsaugokite rankenas kritimo atveju.

Aukštos kokybės aliuminio plokštelė, papildanti
CB1000R priekinį sparną.

08F71-MKJ-E50

08F79-MKJ-D00

VALDYMAS IR DIZAINAS

€252.00

€182.00

€85.00

ATSKIRAS SĖDYNĖS GAUBTAS *

RADIATORIAUS APSAUGA

RATLANKIŲ JUOSTŲ KOMPLEKTAS

Motociklo spalvą atitinkantis sėdynės gaubtas
su aukštos kokybės aliuminio skydeliu.

Pagaminta iš nerūdijančio plieno, dar labiau
sutvirtina CB1000R motociklą. Originali
tinklelio forma sujungia radiatorių aušinimo
galimybes ir apsaugą nuo akmenų.

Lengvai klijuojamų lipdukų komplektas.

08F70-MKJ-E50ZA arba ZB / 08F80-MKJ-D00ZA

Montuojamas vietoj keleivio sėdynės.

08F75-MKJ-E50

08F74-MKJ-D00ZA

Sidabrinės spalvos vinilo juostelės su CB1000
logotipu.

Galimos trys spalvos:
• Mat Ballistic Black (E50ZA)
• Mat Beta Silver Metallic (E50ZB)
• Candy Chromosphere Red (D00ZA)
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* Šie priedai jau sumontuoti CB1000R Black serijos modelyje.
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€222.00

ŠILDOMOS RANKENĖLĖS*

08T70-MKJ-E50

Plonos ir visiškai integruojamos su kitais
valdikliais. Valdomos kairėje pusėje esančiu 5
padėčių jungikliu.

€293.00

€287.00

MOTOCIKLININKO SĖDYNĖ
(ALCANTARA)
08F76-MKJ-E50

Ši speciali motociklininko sėdynė pagaminta
iš prabangios „Alcantara“ medžiagos, kuri
užtikrina išskirtinį minkštumo pojūtį ir
sėdėjimo stabilumą.

KOMFORTAS

€117.00

08F77-MKJ-E50

Prie prabangios „Alcantara“ vairuotojo
sėdynės derinkite šią galinę sėdynę, kuri
suteiks ne mažiau komforto ir stabilumo gale
sėdinčiam asmeniui.

BAGAŽAS

€85.00

GALINĖS SĖDYNĖS KREPŠYS

KURO BAKO KREPŠYS

Paprastas ir funkcionalus galinis krepšys, specialiai pritaikytas
siaurėjančiai galinės sėdynės formai. Specialus tvirtinimo dalių
komplektas užtikrina lengvą ir stabilų montavimą.

Paprastas ir funkcionalus krepšys, tvirtinamas prie CB1000R kuro bako.
Krepšio viršuje yra skaidri kišenėlė, kurioje patogu laikyti išmanųjį
telefoną. Stabilus tvirtinimas netrukdo valdyti įrenginio.

• 15 litrų talpa su galimybe išplėsti iki 22 litrų.
• Pridedama apsauga nuo lietaus.
• Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis): 355 x 365 x 243.

• 3 l talpos.
• Į komplektą įeina uždangalas nuo lietaus.
• Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis): 178 x 285 x 130.

08ESY-MKJ-STB18
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GALINĖ SĖDYNĖ (ALCANTARA)

* Šie priedai jau sumontuoti CB1000R Black serijos modelyje.

08ESY-MKJ-TKB18
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PRIEDŲ RINKINIAI
DESIGN
Black Edition
€76.00

SANKABOS DANGTELIS
08Z71-MKJ-E50

Apsaugokite savo CB1000R ir suteikite
klasikinį potėpį, naudodami šį išvaizdų
sankabos dangtelį.

TURINYS

Standartinė įranga

Apsauginis skydelis

Standartinė įranga

Galinės sėdynės gaubtas

Standartinė įranga

Šildomos rankenėlės

Standartinė įranga

Priek. sparno plokštelės
Vairo rankenų antgaliai
Radiatoriaus apsauga

APSAUGA

08HME-MKJ-DESF

Greito perjung. sistema

•
•
•

SPORT 1
Standard Edition
Dalių numeriai nurodyti toliau

•
•

•
•
•

PLUS

08HME-MKJ-SP

08HME-MKJ-JP

08HME-MKJ-PP

•

•
•
•
•
•

Kuro bako apsauga

Keleivio sėdynė
(Alcantara)

JOURNEY
Visos versijos

•

Sankabos dangtelis

Vairuotojo sėdynė
(Alcantara)

SPORT 2

•
•

•
•

Bako krepšys su
tvirtinimo elementais

•
•

Sėdynės krepšys su
tvirtinimo elementais

•

Dėtuvės pagrindas

•

Laido spaustukas

•

SPALVOS
€28.00

€19.00

KURO BAKO APSAUGINIS LIPDUKAS

KURO BAKO APSAUGINIS LIPDUKAS

Naujojo dizaino lipdukas sukurtas specialiai
Neo Sport Cafe motociklui. Padeda apsaugoti
kuro bako dažus nuo įbrėžimų ir nusitrynimo.

3 dalių anglies plieno imitacijos kuro bako
lipdukas su klijų sluoksniu ir „Honda“ sparno
logotipu.

08P71-MKN-D50
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08P61-KAZ-800A

€123.00

Mat Ballistic Black
Metallic

08HME-MKJ-DESZF

08HME-MKJ-FZA

MOTOCIKLO UŽDANGALAS, SKIRTAS
NAUDOTI PATALPOJE

Mat Beta Silver
Metallic

08HME-MKJ-DESZG

08HME-MKJ-FZB

Candy Chromosphere
Red

08HME-MKJ-DESZH

08HME-MKJ-FZC

nuo € 1,278.00

from € 1,032.00

08P70-MKJ-D00

Juodos ir pilkos spalvos patalpos viduje skirtas
naudoti motociklo uždangalas, specialiai
sukurtas CB1000R. Kėbulo dangtis pagamintas
iš patvarios poliesterio medžiagos, kad po juo
laikomas motociklas būtų apsaugotas nuo
įbrėžimų ir dulkių.

KAINOS

€ 928.00

€ 768.00

€ 181.00

€ 476.00
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PRIEDAI
CB650R

Where are these beautiful curves coming from?

H

Viena ryškiausių CB650R išskirtinių
savybių yra išmetamųjų dujų sistema. Šis
išskirtinis dizainas yra duoklė kitai Honda
ikonai – CB400 (dar žinoma kaip CB 400
Four). 1975 m. – 1977 m. gamintas CB 400
Four sukėlė nemažą ažiotažą dėl kavinės
lenktynininko išvaizdos. 37 AG (28 kW) su
8 500 aps./min. ir 33 lb/ft (33 N/m) su 7500
aps./min. pasiekiantis keturtaktis variklis
nebuvo skirtas audringam važiavimui
lenktynių trasomis. Vis dėlto, 70-ųjų
pabaigoje, kai kurios versijos buvo
patobulintos iki 492 cm3, galėjo išvystyti
13 500 aps. / min ir maždaug 60 AG (45
kW).
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€111.00

€156.00

€177.00

€164.00

APSAUGINIO SKYDELIO KOMPLEKTAS

PRIEKINIO SPARNO PLOKŠTELĖS

GAUBTO APSAUGOS

ŠONINĖS APSAUGOS

Apsauginis skydelis su aukštos kokybės aliuminio plokšte dar labiau
pabrėžia išskirtinę CB650R išvaizdą. Atramos parduodamos atskirai
(žr. 08R74-MKN-D50).

Aukštos kokybės aliuminio plokštelių pora,
tvirtinama prie priekinio sparno, suteikianti
motociklui tobulą Neo Sport Cafe išvaizdą.

Du aukštos kokybės aliuminio dangteliai,
išgraviruoti CB650R logotipu.

Aukštos kokybės aliuminio plokštės,
montuojamos kairėje ir dešinėje pusėje,
uždengiančios motociklo šonus.

08R70-MKN-D50

08F73-MKN-D50

08F74-MKN-D50

08F75-MKN-D50

VALDYMAS IR DIZAINAS

€112.00

APATINĖ APSAUGA
08F71-MKN-D50ZA

Apatinio dangčio komplektas,
skirtas motociklo išvaizdai
patobulinti. Pridedamos visos
dalys, montuojamos tiesiai prie
rėmo. Galima rinktis Mat Gun
Powder Black Metallic spalvą.

€237.00 / €80.00

SĖDYNĖS GAUBTAS

08F72-MKN-D50ZB

Šiame sėdynės gaubte yra įklotas, skirtas dar
didesniam patogumui užtikrinti. Šis priedas
yra Mat Gun Powder Black Metallic spalvos,
atitinka bet kurią 2019 m. spalvą, skirtą
CB650R modelio motociklui. Norint išgauti
visapusišką Neo Sport Cafe išvaizdą, šį priedą
siūloma derinti su aliuminio plokšte
(parduodama atskirai).

GAUBTO PLOKŠTĖ 08F76-MKN-D50
Aliuminio įdėklas, kuris dar labiau praturtina
galinės sėdynės gaubto išvaizdą.
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€56.00

€225.00

RATLANKIŲ JUOSTOS

GREITO PERJUNGIMO SISTEMOS
KOMPLEKTAS

08F84-MFJ-810A, 20A, 30A, 40A arba 50A

Apvalios formos, lengvai priklijuojamos ir
idealiai 17 colių ratams pritaikytos 3 dalių
juostos. Su Honda Racing lipdukais.
Galima rinktis iš 5 spalvų:
• Balta (10A)
• Raudona (20A)
• Mėlyna (30A)
• Žalia (40A)
• Sidabro (50A)

08U72-MKN-D50

Matuodama pavarų perjungimo įvesties
intensyvumą, greito perjungimo sistema
suteikia vairuotojui galimybę keisti pavaras
neliečiant sankabos svirties ar neuždarant
droselio. Sistema padeda perjungti didesnę
pavarą ir maksimaliai sustiprina važiavimo
potyrius.
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€410.00

€40.00

€50.00

ŠILDOMŲ RANKENĖLIŲ KOMPLEKTAS

PRIEKINIS STIKLAS (TAMSINTAS)

Itin plonos šildomos rankenėlės,
užtikrinančios 360° šilumą. Galimi 3 pakopų
keičiami šildymo lygiai, integruota grandinė
apsaugo akumuliatorių nuo išsekimo, o
sumanaus šilumos paskirstymo dėka šiluma
perduodama į tas rankų sritis, kurios yra
jautriausios šalčiui.

Šis mažas ir stilingas vėjo deflektorius,
tvirtinamas prie prietais7 skydelio, saugo
krūtinę nuo vėjo smūgių, važiuojant didesniu
greičiu. Atramos parduodamos atskirai
(08R74-MKN-D50).

08ESY-MKN-HG19

08R71-MKN-D50

KOMFORTAS

€85.00

KURO BAKO KREPŠYS

APSAUGINIO STIKLO ATRAMŲ
KOMPLEKTAS
08R74-MKN-D50

Dešiniosios ir kairiosios pusės atramos,
tinkančios priekiniam arba prietaisų skydelio
stiklui (parduodamas atskirai).

BAGAŽAS

BAKO APSAUGINIS LIPDUKAS
08P71-MKN-D50

Apsauginis lipdukas su CB logotipu. Padeda
apsaugoti kuro bako dažus nuo įbrėžimų.

APSAUGA

€117.00

GALINĖS SĖDYNĖS KREPŠIO KOMPLEKTAS

08ESY-MKJ-TKB18

08ESY-MKJ-STB18

Paprastas ir funkcionalus galinis krepšys, specialiai pritaikytas galinės
sėdynės formai. Dėl specialaus pridedamo priedo stabilus bako krepšio
tvirtinimas netrukdo valdyti motociklo. Skaidri kišenėlė krepšio viršuje puikiai
tiks išmaniajam telefonui laikyti.

Paprastas ir funkcionalus galinis krepšys, specialiai pritaikytas siaurėjančiai
galinės sėdynės formai. Specialus tvirtinimo dalių komplektas užtikrina
lengvą ir stabilų montavimą.

• Krepšio talpa: 3 l.
• Pridedamas uždangalas nuo lietaus.
• Matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 178 x 285 x 130.

• Krepšio talpa: 15 litrų, su galimybe išplėsti iki 22 litrų.
• Pridedamas uždangalas nuo lietaus.
• Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis): 355 x 365 x 243.
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€28.00
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PRIEDŲ RINKINIAI
TURINYS
Apsauginis stiklas su atramomis
Priekinio sparno plokštelės
Gaubto apsaugos
Šoninės apsaugos

NEO SPORT CAFÉ

SPORT

COMFORT

TRAVEL

08HME-MKN-NSC19

08HME-MKN-SP19

08HME-MKY-CO21A

08ESY-MKJ-BAG18

•
•
•
•
•
•

Apatinė apsauga
Galinės sėdynės gaubtas su
aliuminio plokšte (*)

•
•
•
•

Greito perjungimo sistema
Priekinis stiklas su atramomis

APSAUGA IR PRIEŽIŪRA

Šildomos vairo rankenos
Apsauginis bako lipdukas

•
•

Kuro bako krepšys
Galinės sėdynės krepšys

KAINOS

€111.00

€75.00

MOTOCIKLO UŽDANGALAS XL

U FORMOS SPYNA

Pakreipiamas vamzdinis plieninis stovas, kuris
padės lengviau išvalyti motociklą ir prižiūrėti
ratus. Pakelia motociklą iki pat švytuoklės
galo.

Apsaugo dažus nuo UV spindulių. Vandeniui
atsparus ir orą praleidžiantis uždangalas,
leidžiantis uždengtam motociklui džiūti.
Komplekte yra tvirtinimo virvė ir dvi angos
spynai. Netinka motociklams su galine
daiktadėže ir (arba) šoniniais krepšiais.

Atspari vamzdinė U tipo spyna, kurią galima
laikyti po vairuotojo sėdyne. (Pastaba: jei
sumontuota AVERTO signalizacija, po sėdyne
nepakanka vietos U spynai, įrankių komplektui
ir naudojimo instrukcijai).

18

08P34-BC2-801

€ 614.00

€ 728.00

€ 201.00

€100.00

GALINIS MOTOCIKLO STOVAS
08M50-MW0-801

€ 604.00

08M53-MFL-800

(*) Galinės sėdynės gaubtas suderinamas su visomis 2021 m. spalvų versijomis:
• Mat Gunpowder Black Metallic
• Pearl Smoky Gray
• Candy Chromosphere Red
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PRIEDAI
CB500F

Is reliability supposed to be boring?

H

Tikriausiai niekas labai
nenustebs, išgirdęs apie CB500
motociklą, viršijusį 300 000 km
ridą, tačiau ilgametis kurjerių ir
vairavimo mokyklų favoritas nėra
vien tik darbinis įrenginys. 1995ųjų pradžioje atsiradęs
Prancūzijoje, CB500 Cup greitai
išpopuliarėjo visoje Europoje. Nuo
2014-ųjų būtent ant CBR500R
jaunieji talentai bando
užsitarnauti savo vardą. Nuo šio
motociklo savo karjerą pradėjo ir
tokie lenktynininkai kaip
Sebastien Charpentier ar
JamesToseland.
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€723.00

35 LITRŲ TALPOS GALINĖS
DAIKTADĖŽĖS KOMPLEKTAS
08ESY-MKP-TB19

Komplektą sudaro 35 l galinė daiktadėžė ir
montavimui ant motociklo reikalingi komponentai
(galinė bagažinė ir pagrindas).
Komplekte esanti raktų sistema gali būti naudojama
kartu su įrenginio raktu. Vidinis krepšys pridedamas
(08L09-MGS-D30).

€132.00

BAKO KREPŠYS

€117.00

08ESY-MKP-TKB19

08ESY-MKP-RRSEAT

GALINĖS SĖDYNĖS KREPŠYS

VIDINIS KREPŠYS DAIKTADĖŽEI (35 L)

Paprastas ir funkcionalus krepšys, tvirtinamas prie
kuro bako. Stabilus tvirtinimas ir komplekte esantys
tvirtinimo elementai leidžia krepšį sumontuoti tai,
kad jis netrukdytų valdyti įrenginio. Krepšio viršuje
yra skaidri kišenėlė, kurioje patogu laikyti išmanųjį
telefoną. Krepšio talpa yra 3 l, apsauga nuo lietaus
pridedama.
Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis):
178 x 285 x 130.

Funkcinis krepšys su apsauga nuo lietaus.
Talpa 15 l s galimybe išplėsti iki 22 litrų.
Komplekte esančių tvirtinimo elementų dėka
krepšį lengva montuoti, jis tvirtai laikosi.

Juodas nailoninis krepšys su išsiuvinėtu
sidabriniu Honda sparno logotipu ant
priekinės kišenėlės. Padidinama nuo 15 iki 25
l. į priekinę kišenę telpa A4 dydžio aplankas.
Komplekte yra reguliuojamas diržas krepšiui
kabinti ant peties ir rankena nešimui.

BAGAŽAS

€188.0
0

PRIEKINIO STIKLO KOMPLEKTAS
(TAMSINTAS)
08R70-MKP-D40

Tamsintas priekinis stiklas pagerina bendrą
motociklo komfortą, apsaugodamas vairuotoją
nuo kritulių ir vėjo. Jis taip pat papildo motociklo
išvaizdą.
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€59.00

08L09-MGS-D30

KOMFORTAS

€466.00

€90.00

ŠILDOMŲ RANKENĖLIŲ KOMPLEKTAS

12V KIŠTUKINIS LIZDAS

Itin plonos šildomos rankenėlės,
užtikrinančios 360° šilumą. Turi integruotą
valdiklį, kuris prisideda prie vairuotojo
komforto ir dizaino integravimo. Galimi 3
pakopų keičiami šildymo lygiai, integruota
grandinė apsaugo akumuliatorių nuo
išsekimo, o sumanaus šilumos paskirstymo
dėka šiluma perduodama į tas rankų sritis,
kurios yra jautriausios šalčiui. Į komplektą
įeina tvirtinimo elementai. Galima naudoti
specialią karščiui atsparią montavimo
medžiagą (parduodamas atskirai).

Patogus 12V kištukinis lizdas įvairiai įrangai
įkrauti ir maitinti (2A srovė).

08ESY-MJF-HG1617

08U70-MJW-J00
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PRIEDŲ RINKINIAI
COMFORT
TURINYS
€167.00

€20.00

€22.00

SĖDYNĖS GAUBTAS

RATLANKIŲ JUOSTŲ KOMPLEKTAS

KURO BAKO APSAUGINIS LIPDUKAS

Specialiai pritaikytos formos, derančių spalvų
sėdynės gaubtas, pakeičiantis standartinę
keleivio sėdynę, norint sportiškensės
išvaizdos motociklo.

Suteikite savo CB500F sportiškesnę išvaizdą,
naudodami šį lengvai klijuojamą juostų
komplektą. Vienam ratui reikia vieno rinkinio.

Anglies plieno imitacijos kuro bako lipdukas
padeda apsaugoti dažus nuo įbrėžimų ir
nusitrynimo.

08F70-MKP-DE0ZA / 08F72-MKP-J00ZA

Galimos 2 spalvos:
• Mat Vulcan Silver Metallic (DE0ZA)
• Mat Axis Grey Metallic (J00ZA)

DIZAINAS

08F72-MKP-J40ZD, ZE, ZG, ZH arba ZJ

08P61-KYJ-800

Tamsintas priekinis stiklas
Šildomos rankenėlės
12 V kištukinis lizdas

KAINA

08HME-MKP-CF19

•
•
•
€ 669.00

Galimos 5 spalvos:
• Lemon Ice Yellow (ZD)
• Indi Grey Metallic (ZE)
• Pearl Metalloid White (ZG)
• Mat Crypton Silver (ZH)
• Seal Silver Metallic (ZJ)

PRIEŽIŪRA

€156.00

PAGRINDINĖ ATRAMA
08P61-KYJ-800

Ši atrama leidžia pastatyti motociklą ant įvairiausių
paviršių. Palengvina motociklo valymo ir galinio rato
priežiūros darbus.
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PRIEDAI
REBEL 1100
NAUJAS
MODELIS

Do you really need a clutch lever?

H

Dvigubos sankabos transmisija
motocikluose debiutavo 2010
metais su Honda VFR 1200. Nuo to
laiko ji buvo nuolat tobulinama.
Dvigubos sankabos transmisija
leidžia vairuotojui dėmesį skirti
greičio didinimui, posūkiams ir
stabdymui, o ne pavarų
kaitaliojimui. Šitaip didėja
vairuotojo pasitikėjimas savimi ir
motociklo kontrolė. Dvigubos
sankabos transmisija yra visiškai
kitokia nei daugelyje motorolerių
naudojama automatinė transmisija:
struktūriškai – tai 6 pavarų
transmisija, tačiau ji valdoma
elektroniniu būdu.
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€212.00

€266.00

€548.00

PRIEKINIO ŽIBINTO GAUBTAS

TRUMPAS PRIEKINIS SPARNAS

PRIEKINIS GAUBTAS

Naudodami šios galvos šviesos gaubtu,
prisijaukinkite Power Cruiser stilių. Jūsų
važiavimas bus patogesnis, nes sumažės vėjo
slėgis iki viršutinės kūno dalies. Į komplektą
įeina atrama.

Trumpas priekinis sparnas su Rebel logotipo
juosta suteiks jūsų motoroleriui sportiškumo. Jis
puikiai dera su priekinio žibinto gaubtu.

Savo klasikiniu stiliumi priekinis gaubtas
suteikia maksimalią apsaugą lenktynininkams,
norintiems važinėti tolimais atstumais.

08ESY-MLA-HL

08P70-MLA-D00

08ESY-MLA-SC

Atramos ir tvirtinimo elementai pridedami.

DIZAINAS IR APSAUGA

€24.00

KURO BAKO APSAUGINIS LIPDUKAS
(CENTRINIS)

KURO BAKO APSAUGINIAI LIPDUKAI
(ŠONINIAI)

Šis apsauginis lipdukas sukurtas taip, kad
atitiktų bako formą ir apsaugotų jį nuo
įbrėžimų. Su Rebel logotipu ir deimantinio
pjūvio raštu jis puikiai dera su specialių
sėdynių (parduodamos atskirai / žr. skyrių
KOMFORTAS) dizainu.

Šis apsauginis lipdukas sukurtas taip, kad
atitiktų bako formą ir apsaugotų jį nuo
įbrėžimų. Deimantinis raštas puikiai dera su
rudų ar juodų specialių sėdynių
(parduodamos atskirai / žr. skyrių
KOMFORTAS) dizainu.

08P70-MLA-A00
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€40.00

08P71-MLA-A00

€20.00

RATLANKIŲ JUOSTOS

08F70 arba 08F71-MLA-A00ZA

Matinės pilko metalo (Mat Axis Grey Metallic)
spalvos ratlankių juostos suteiks jūsų
ratlankiams paskutinį potėpį ir juos apsaugos.
Kiekvienas rinkinys skirtas vienam ratui priekiniam arba galiniam:
• 16 colių galinis (08F70)
• 18 colių priekinis (08F71)
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€115.00

€117.00

DEIMANTŲ RAŠTO PAGRINDINĖ
SĖDYNĖ

SPECIALI DEIMANTŲ RAŠTO
PAGRINDINĖ SĖDYNĖ

Dėl išskirtinio rašto ir prabangios odos
medžiagos ši sėdynė padės jūsų Rebel 1100
išsiskirti. Ji taip pat itin pagerins jūsų komfortą
ilgai važiuojant.

Specialioje sėdynėje yra papildoma 25 mm
pagalvėlė, kuri šiek tiek pastumia vairuotoją į
priekį, kad nereikėtų per daug ištiesti kojų..

08R75-MLA-A00ZA arba ZB

Galimos 2 spalvos:
• Buffalo ruda (ZA)
• Juoda (ZB)

08R72-MLA-J00ZA arba ZB

€67.00

€141.00

RUDA KELEIVIO SĖDYNĖ

DEŠINĖS PUSĖS DĖTUVĖ (MAŽA)
08L04-K87-A31

KAIRĖS PUSĖS DĖTUVĖ (DIDELĖ)

08R73-MLA-J00ZA

Ši keleivio sėdynė puikiai prie Buffalo rudos
spalvos deimantų rašto sėdynes (parduodama
atskirai).

Šis 10 litrų talpos dėtuvė, pagaminta iš tvirto ir
lengvo svorio balistinio nailono, papildo griežtą
Rebel stilių. Trijų taškų adapterio (parduodamas
atskirai) dėka ją galima pritvirtinti / nuimti vienu
prisilietimu. Ši praktiška dėtuvė turi
neperšlampamą vidinį krepšį, ją lengva nešiotis.
Tai praktiškas krepšys kasdieniam naudojimui.

Šis 14 litrų talpos dėtuvė, pagaminta iš
tvirto ir lengvo svorio balistinio nailono,
papildo griežtą Rebel stilių. Trijų taškų
adapterio (parduodamas atskirai) dėka
ją galima pritvirtinti / nuimti vienu
prisilietimu. Ši praktiška dėtuvė turi
neperšlampamą vidinį krepšį, ją lengva
nešiotis. Tai praktiškas krepšys
kasdieniam naudojimui.

Galimos 2 spalvos:
• Buffalo ruda (ZA)
• Juoda (ZB)

KOMFORTAS

€61.00

€131.00

08L05-K87-A31

BAGAŽAS

€ 159.00

€290.00

€84.00

€211.00

€130.00

PAGRINDINĖ SĖDYNĖ, 25 MM (TIESI)

ATLOŠO KOMPLEKTAS

ŠILDOMOS VAIRO RANKENOS

BALNO KREPŠIO ATRAMA

SOLO BAGAŽINĖ

08ESY-MLA-BR

08ESY-MLA-GH

08L72 arba 08L73-MLA-J01

GALINĖ BAGAŽINĖ

08R80-MLA-A00ZA

Ši sėdynė yra tokio paties dizaino kaip ir
standartinė sėdynė, tačiau jos papildoma 25
mm pagalvėlė padeda vairuotojui pasirinkti
patogesnę padėtį.

Norėdami pasiūlyti sklandžias keliones ant
galinės sėdynės, įrenkite šį atlošą su patogia
pagalvėle.

Itin plonos šildomos rankenėlės su išmaniu
šilumos paskirstymu ir 5 šildymo lygiais.
Pasirinktas lygis rodomas prietaisų skydelyje.
Integruota grandinė apsaugo akumuliatorių
nuo išsikrovimo.

Ši atrama reikalinga balno krepšiui tvirtinti
prie motociklo šono.

Galinė sėdynė skirta papildomam bagažui
vežti, į ją gali patogiai įsikibti motociklu
važiuojantis keleivis.

Praktiškas ir gražus įrenginys yra puikus
priedas tiems, kas važinėja po vieną.
Montuojamas vietoje keleivio sėdynės.

30

Balno krepšiai parduodami atskirai.

08L70-MLA-J00

08L71-MLA-J00

• Dešinės pusės (08L72)
• Kairės pusės (08L73)
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PRIEDŲ RINKINIAI
TURINYS
Priekinio žibinto gaubtas
Trumpas priekinis sparnas
18 colių ratlankių juostelių komplektas (priekinis)
16 colių ratlankių juostelių komplektas (galinis)
Kuro bako apsauginis lipdukas (centrinis)
Kuro bako apsauginiai lipdukai (šoniniai)
Deimantinio rašto pagrindinė sėdynė (juoda)

STREET

TOUR

08HME-MLA-S21

08HME-MLA-T21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dešinės pusės dėtuvė su atrama
Kairės pusės dėtuvė su atrama
Galinė bagažinė
Atlošas su pagalvėle
KAINOS
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€ 667.00

€ 809.00
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PRIEDAI
REBEL 500
NAUJAS
MODELIS

From one Rebel to another?

H

Nuo 2013 metų vykstančioje The Bike Shed London motociklų
parodoje kaip niekur kitur švenčiama kūrybinė šventė, kurios
pagrindinis akcentas – pagal užsakymą gaminami išskirtiniai
motociklai. Būtent šis renginys įkvėpė Rebel projekto vadovę
Keita Mikura sukurti naują įrenginį jauniems motociklininkams.
Šiame modelyje buvo palikta daug kūrybinės erdvės įrenginio
pritaikymui pagal individualų skonį.
2017 m. 2 britų – tatuiruočių meistro Dano Goldo ir išskirtinių
motociklų kūrėjo Russo Browno – vizijos ir meistriškumo dėka
Rebel koncepcija tapo realybe ir pasiekė kitą lygį.
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€164.00

PRIEKINIO ŽIBINTO GAUBTAS

€51.00

€32.00

08R70-K87-A30

08F70-K87-A30

PRIEKINIŲ ŠAKIŲ MOVŲ KOMPLEKTAS

PRIEKINIŲ ŠAKIŲ DANGTELIAI

Šis juodas priekinių žibintų gaubtas dar labiau
sustiprina tvirtą Rebel išvaizdą ir apsaugo nuo
vėjo važiuojant. Nesuderinama su priekiniu
skydeliu.

Bandymais nustatyta, kad šakių movos
apsaugo vamzdžius nuo įbrėžimų ir užtikrina
sklandų šakės judėjimą. Montuojamos su
šakių dangteliais (parduodami atskirai), movos
pabrėžia unikalų 500 Rebel įvaizdį.

Matinė juoda priekinių šakių dangtelių danga
dar labiau pabrėžia griežtą Rebel įvaizdį.

08F71-K87-A30

DIZAINAS IR APSAUGA

€90.00

JUODA SPECIALI VAIRUOTOJO SĖDYNĖ
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€24.00

€40.00

KURO BAKO APSAUGINIAI LIPDUKAI

08R76-K87-A30ZA

08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Išskirtinė vairuotojo sėdynė sustiprina
nepaprastą 500 Rebel dizainą. Plonos
pagalvėlės dėka sėdynė yra vos 60 mm storio,
tačiau yra itin patogi

Šie guminiai apsauginiai lipdukai sukurti taip, kad atitiktų bako formą ir apsaugotų jį nuo įbrėžimų.
Deimantinis raštas puikiai dera prie specialiai gaminamos vairuotojo sėdynės (parduodama atskirai).
• Centrinis lipdukas (08P70-K87-A30)
• Šoniniai lipdukai (08P71-K87-A30)
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€371.00

€58.00

€27.00

METER VISOR

12V KIŠTUKINIS LIZDAS

08R74-K87-A30

08U71-K87-A30

08U70-K87-A30

Prietaisų skydelio apsauginis skydelis
pabrėžia priekinį žibintą ir sustiprina komfortą,
apsaugodamas vairuotojo viršutinę kūno dalį.
Nesuderinamas su priekinio žibinto gaubtu.

12V kištukinis lizdas gali būti tvarkingai
įmontuojamas šalia prietaisų skydelio.
Guminis dangtelis apgaudo jį nuo
nepageidaujamų objektų patekimo į vidų.

Pasirinkus vieną iš 5 iš anksto nustatytų
padėčių, šią juodą aliuminio stabdžių svirtį
galima reguliuoti pagal vairuotojo
pageidavimą.

KOMFORTAS

€203.00/213.00

KAIRĖS ARBA DEŠINĖS PUSĖS
DĖTUVĖ SU ATRAMA
08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL

Pagaminta iš tvirto ir lengvo balistinio nailono,
sustiprina Rebel įvaizdį. Dėtuvėms tvirtinti
naudojamas trijų taškų adapteris, todėl jas
pritvirtinti / nuimti galima vos vienu prisilietimu.
Šios praktiškos dėtuvės turi neperšlampamą
vidinį krepšį, jas lengva nešioti.

REGULIUOJAMA STABDŽIŲ SVIRTIS

BAGAŽAS

€287.00

€162.00

GALINĖ BAGAŽINĖ

GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠAS

Tvirta ir lengva ši galinė bagažinė idealiai
dera prie transporto priemonės kėbulo,
netrikdo keleivio komforto. Prie bagažinės
gali būti derinama su atskirai parduodamu
atlošu.

Dvigubo tankio pagalvėlės dėka atlošas
suteikia keleiviui daugiau komforto.
Montuojamas tik prie jau sumontuotos galinės
bagažinės (parduodama atskirai).

08L70-K87-J80

08R73-K87-A30

• Kairės pusės dėtuvė / 14 litrų talpa
(08ESY-K87-BAGL)
• Dešinės pusės dėtuvė / 10 litrų talpa
(08ESY-K87-BAGS).
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PRIEDŲ RINKINIAI
TURINYS
Priekinio žibinto gaubtas
Priekinių šakių movų komplektas
Priekinių šakių dangtelių komplektas
Speciali juoda vairuotojo sėdynė
Bako apsauginis lipdukas (centrinis)
Bako apsauginiai lipdukai (šoniniai)

SPECIAL EDITION

TRAVEL PACK

COMFORT PACK

08HME-K87-SPECIAL

08HME-K87-TRAV

08HME-K87-COMF

•
•
•
•
•
•
•
•

Dešinės pusės dėtuvė su atrama
Kairės pusės dėtuvė su atrama
Galinė bagažinė
Galinės sėdynės atlošas
Apsauginis skydelis
12V kištukinis lizdas
Reguliuojama stabdžių svirtis
KAINOS
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€ 358.00

€ 415.00

•
•
•
•
•
€ 554.00
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PRIEDAI
GOLD WING / GOLD WING TOUR
NAUJAS
MODELIS

When long-distance motorcycling became a reality

H
Honda Gold Wing – tai vienas
žymiausių vardų motociklų istorijoje.
Sukurtas 1975-aisiais Gold Wing per
metus tapo tolimiems nuotoliams skirtų
motociklų sinonimu. Ilgiausia pasaulyje
kelionė motociklu truko10 metų. Jos
metu Argentinos lenktynininkas,
važiuodamas 1980 m. Gold Wing
GL1100 modeliu aplankė 279 šalis, viso
nuvažiavo 457 000 mylių (735 000 km).

Šaltinis: Scotto, Emilio (2007),
The Longest Ride: My Ten-Year 500,000 Mile Motorcycle
Journey, MotorBooks/ MBI Publishing Company, ISBN
9780760326329

42

43

€754.00

€1043.00

GALINIO ŽIBINTO KOMPLEKTAS

CHROMO BAGAŽINĖS STOVAS

08L70-MKC-M60

08L70-MKC-M60

Šiame komplekte yra visi priedai,
reikalingi vidinei lemputei ir LED
stabdžių žibintui montuoti, kai ant Gold
Wing įrengta bagažinė.

Chromuotas plieninis stovas su guminiais
įdėklais, montuojamas prie Gold Wing
bagažinės. Prideda stiliaus ir keliamosios
galios.
Didžiausias apkrovos svoris: 2,3 kg.

€2,604.00

PAPILDOMOS BAGAŽINĖS
KOMPLEKTAS
08ESY-MKC-L30ZC

Pridedami visi priedai, reikalingai bagažinei
montuoti prie Gold Wing. Ši bagažinė yra 50
litrų talpos, ji yra pilkos prie motociklo kėbulo
derančios (Pearl Deep Mud Gray) spalvos.

€653.00

€63.00

GALINĖS SĖDYNĖS KOMPLEKTAS

BAGAŽINĖS DANGČIO TVARKYKLĖ

Galinės bagažinės komplektą prie Gold Wing
galima montuoti be bagažinės. Juodos
spalvos apdaila su guminiais įdėklais prideda
stiliaus ir funkcionalumo.

Patogios kišenėlės smulkiems daiktams leis
palaikyti tvarką bagažinėje.

08L70-MKC-C40

08L78-MKC-A00

Didžiausias apkrovos svoris: 3kg.

BAGAŽAS

€150.00

BAGAŽINĖS VIDINIS KREPŠYS
08L70-MKC-M60

Atsparus dilimui balistinio nailono bagažinės
įdėklas, kuris palengvins pakavimą ir apsaugos
jūsų daiktus keliaujant. Turi sustiprintas
rankenas, ilgą diržą kabinimui ant peties, lengvai
pasiekiamą išorinį užtrauktuką, kuris naudojamas
bagažinėje, ir užtrauktukus su Gold Wing
logotipu.
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€80.00

€99.00

€80.00 vnt.

BALNO DAIKTADĖŽĖS VIDINIS
KREPŠYS

08P04-MKC-L00

GALINĖS BAGAŽINĖS KILIMĖLIS

BALNO DAIKTADĖŽĖS KILIMĖLIS

Prabangus aukščiausios kokybės kilimėlis su
slydimui atsparia danga, išsiuvinėtu Gold
Wing logotipu.

Prabangus aukščiausios kokybės kilimėlis su
slydimui atsparia danga, išsiuvinėtu Gold
Wing logotipu.

08L01-MKC-A00

Atsparus dilimui nailoninis sėdynės
daiktadėžės vidinis krepšys, kuris palengvins
pakavimą ir apsaugos jūsų daiktus keliaujant.
Turi sustiprintas nešiojimo rankenas ir
užtrauktukus su Gold Wing logotipu.

08P01, 08P02 arba 08P03-MKC-A00

• Dešinė pusė (08P02)
• Kairė pusė (08P01)
• Kairė pusė, sustiprinta (08P03)
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€570.00

PRIEKINIŲ LED RŪKO ŽIBINTŲ
KOMPLEKTAS
08ESY-MKC-FLK18

Ši reguliuojamų, ryškiai baltų LED rūko žibintų
pora padidina matomumą vairuotojui, padaro
jį matomesnį aplinkinėms transporto
priemonėms. Skleidžia 880 liumenų stiprumo
šviesą, turi tvirtą objektyvą. Į komplektą įeina
neperšlampamos jungtys.

€329.00
0

€676.00 / €323.00

€300.00

AUKŠTAS PRIEKINIS STIKLAS

VIRŠUTINIAI DEFLEKTORIAI

PLATŪS VAIRUOTOJO PAKOJAI

225 mm ir 100 mm ilgesnis už Gold Wing ir
Gold Wing Tour priekinius stiklus, apsaugo
vairuotoją nuo kritulių ir vėjo.

Nukreipdamas oro srautą nuo viršutinės
vairuotojo kūno dalies, šis deflektorių komplektas
dar labiau padidina motociklo patogumą.

Du platūs pagrindiniai pakojai, sustiprinantys
vairuotojo komfortą važiuojant ilgus atstumus.

08R71-MKC-ED1

08R72-MKC-A01

08R72-MKC-AE0

APATINIAI DEFLEKTORIAI
08R73-MKC-A01

Nukreipdamas oro srautą nuo vairuotojo kojų, šis
deflektorių komplektas dar labiau padidina
motociklo patogumą, suteikia stilingą išvaizdą.

KOMFORTAS

€350.00

€340.00

KELEIVIO ATLOŠAS

VAIRUOTOJO ATLOŠAS

Individualaus stiliaus aukštos kokybės atlošas
su įspaustu Gold Wing logotipu. užtikrina
keleivio patogumą.

Aukštos kokybės atlošas su įspaustu su
įspaustu Gold Wing logotipu. Suteikia
papildomo komforto vairuotojui, pakreipiamas
į priekį, kad keleiviui būtų lengviau atsisėsti.
Netinka pagal užsakymą gaminamai sėdynei.

08R70-MKC-A10

Tik Gold Wing modeliams be bagažinės.

08R75-MKC-A01

€1,652.00

PAGAL UŽSAKYMĄ GAMINAMA
SĖDYNĖ
08R70-MKC-C00 / 08R76-MKC-A00

Šildoma sėdynė su išskirtiniu išsiuvinėtu raštu
ir įspaustu Gold Wing logotipu. Suteikia
prabangos pojūtį, aukštesnį atlošą vairuotojui.
Nesuderinama su vairuotojo atlošu.
Galimos 2 versijos:
•įrenginiui su oro pagalve (08R70)
• įrenginiui be oro pagalvės (08R76)
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€127.00

€283.00

KELEIVIO PORANKIS

AUKŠTI KELEIVIO TURĖKLAI

Padidinkite savo pakeleivio komfortą šiais
papildomais porankiais, kurie yra sukurti taip,
kad galinių garsiakalbių garsas galėtų
netrikdomas praeiti.

Keleiviui, kuris nori aukštesnės rankenėlės,
kurią būtų lengviau pasiekti. Taip pat
užtikrinama daugiau vietos daiktų tvirtinimo
kabliukams. Skirtas Gold Wing DCT / Gold
Wing.

08R70-MKC-L00ZB

08R70-MKC-AF0ZA

€1,220.00

DCT KOJINĖ PAVARŲ PERJUNGIMO
STVIRTIS
08U71-MKC-A00

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 įrenginiams su dvigubos sankabos
transmisija).
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€564.00

GALINIŲ GARSIAKALBIŲ
KOMPLEKTAS
08ESY-MKC-RR21

Du 25 vatų garsiakalbiai, papildantys
motociklo be bagažinės garso sistemą.
Galiniai garsiakalbiai įmontuoti į Gold Wing
dėtuves. Techninė įranga ir laidai pridedami.

€1,244.00

GALIOS STIPRINTŲ KOMPLEKTAS
08ESY-MKC-AMP21

4 colių garsiakalbių komplektas su stiprintuvu,
specialiai sukurti tam, kad kelyje galėtumėte
mėgautis aiškiai ir švariai skambančia muzika.

€898.00

KELEIVIO GARSO ĮRANGOS
REGULIAVIMO KOMPLEKTAS
08A70-MKC-L00

Patogus garso valdymo jungiklis, leidžiantis
keleiviui reguliuoti garsumą, šaltinį, pasirinkti
garso takelį.

GARSO SISTEMA

€593.00

PRIEKINIŲ APKABŲ APSAUGOS
08F73 arba 08F74-MKC-A00

Pridėkite stiliaus ir papildomo aušinimo oro
srauto priekinėms apkaboms su šiomis
apsaugomis.
Galimos 2 spalvos:
• Chromo (08F73)
• Juoda (08F74)

€202.00

ŠONINĖ CHROMO
PASTATYMO KOJELĖ

08M70-MKC-A00

Chromu dengta šoninė kojelė,
suteikianti motociklui papildomo
stiliaus.

DIZAINAS

€37.00

€132.00

PAPILDOMAS LAIDAS

PAGRINDINĖ ATRAMA

08M71-MKC-A00

08M71-MKC-A00

Ši jungtis leidžia įkrauti arba maitinti prietaisus,
prijungti skaitmeninį atminties įrenginį prie
motociklo garso sistemos. Montuojamas
bagažinės arba kairiosios dėtuvės viduje.

Ši atrama leidžia pastatyti motociklą ant
įvairiausių paviršių. Palengvina motociklo
priežiūros darbus.

12V PAPILDOMAS KIŠTUKINIS LIZDAS
08M71-MKC-A00

PRIEŽIŪRA

€349.00

€318.00

UŽDANGALAS MOTOCIKLUI SU
BAGAŽINE

UŽDANGALAS MOTOCIKLUI BE
BAGAŽINĖS

Vandeniui atsparus, 300 denų audinys su
minkštu pamušalu leidžiantis uždengtam
motociklui džiūti. Apsaugo dažus nuo UV
spindulių. Pridedamas krepšys laikymui.

Vandeniui atsparus, 300 denų audinys su
minkštu pamušalu leidžiantis uždengtam
motociklui džiūti. Apsaugo dažus nuo UV
spindulių. Pridedamas krepšys laikymui.
Juodos spalvos, skirtas Gold Wing motociklui
be bagažinės.

08P71-MKC-A00ZD arba ZE

08P71-MKC-A10

Maitinkite arba įkraukite elektros įrangą
naudodami šį patogų 12 V lizdą, kuris tiekia 2A
srovę.
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PRIEDŲ RINKINIAI

TURINYS
Priekiniai rūko žibintai
12V papildomas kištukinis lizdas
Papildomas laidas
Aukštas priekinis stiklas
Viršutinių deflektorių komplektas
Apatinių deflektorių komplektas
Speciali sėdynė
Keleivio atlošas
Galinė bagažinė

Pilnas rinkinys

GOLD WIND
Komfortas

Bagažas

GOLD WING TOURER
Bagažas

08HME-MKC-FO21

08HME-MKC-CO18B

08HME-MKC-LU18A

08HME-MKC-LU21B

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bagažinės kilimėlis
Kairiosios dėtuvės kilimėlis
Dešiniosios dėtuvės kilimėlis

•
•

•
•

•
•
•

•

Bagažinės vidinis krepšys
Bagažinės tvarkyklė
Dėtuvės vidinis krepšys, 2 vnt.
Pagrindinė atrama
Motociklo uždangalas (be bagažinės)

KAINOS
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€ 5,534.00

€ 2,952.00

€ 875.00

€ 646.00
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HONDA
TECHNOLOGIJOS

Gamindama savo motociklus Honda sukūrė ir pritaikė daugybę
inovatyvių technologijų, kurių tikslas yra kuo didesnė nauda jums ir jus
supančiam pasauliui.

HONDA IŠMANIOJO TELEFONO VALDYMO BALSU
SISTEMA

ORO PAGALVĖ

AIRBAG

Į kuro baką montuojama oro pagalvė – unikali funkcija motocikluose.
Sukurta, siekiant užtikrinti papildomą vairuotojo saugumą ir ramybę.

Bluetooth ryšys leidžia lengvai valdyti navigaciją, skambučius, žinutes ir
muziką važiuojant motociklu. Veikia tik su AndroidTM įrenginiais

STABDŽIŲ ANTIBLOKAVIMO SISTEMA

Stebi ratų greitį ir sumažina stabdymo slėgį, neleidžia ratams
užsiblokuoti.

KOMBINUOTA STABDŽIŲ SISTEMA

Paspaudus galinį stabdžių pedalą (ar svirtį), įjungiami priekiniai ir
galiniai stabdžiai, kad stabdymas būtų tolygus ir užtikrintas.

DVIGUBOS SANKABOS TRANSMISIJA

Apjungia rankinės pavarų dėžės važiavimo malonumą su automatinės
pavaros patogumu, užtikrina didesnį komfortą ir sportines galimybes.

EURO 5
EURO

Atitinka EURO 5 emisijos reglamentą.

HONDA EVOLIUCINĖ KATALIZATORIAUS SISTEMA

Deguonies jutimo sistema palaiko optimalų oro / kuro mišinį, kad
efektyviausiai sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį.

HONDA UŽVEDIMO APSAUGOS SISTEMA

Motociklą galima užvesti naudojant tik originalius užkoduotus
raktus, todėl jis veiksmingai apsaugomas nuo vagysčių.

PASIRENKAMO SUKIMO MOMENTO VALDYMAS

Jei Honda pasirenkamo sukimo momento valdymo (HSTC)
sistema pajunta prarandamą galinio rato sukibimą, ji sumažina
sukimo momentą, kad padanga galėtų sukibti su kelio danga.
Galimi keli pasirenkami lygiai, atsižvelgiant į važiavimo režimą ar
vartotojo pageidavimus.

PAGALBINĖ VAŽIAVIMO ĮKALNE SISTEMA

Sustojus įkalnėje, papildomai įspaustas stabdys laiko hidraulinį
slėgį galinėje apkaboje. Atėjus laikui važiuoti, tiesiog atleiskite
droselį.

GALINIO RATO KOTROLĖ

Inercinis matavimo įrenginys matuoja pasvirimo kampą ir kartu su
priekinio ir galinio rato greičiu valdo priekinio rato pasiekiamą aukštį
pasirinkto intervencijos lygio atžvilgiu. 1 lygis yra minimalus, 2 lygis –
vidutinis ir 3 – maksimalus. Galinio rato kontrolės sistemą taip pat
galima visiškai išjungti.

LED

HONDA DCT
DVIGUBOS SANKABOS
TRANSMISIJA

LED ŽIBINTAI

Ryškesni už tradicines lemputes, taupo energiją, ilgesnis tarnavimo
laikas.

PROGRAMUOJAMAS KURO ĮPURŠKIMAS

Schemos tipo kompiuterizuota sistema palaiko didelę
galią, užtikrina greitą reakciją visomis sąlygomis.

ATBULINĖ PAVARA

Lengvai naudojama atbulinė pavara leis be jokio vargo įvežti ir išvežti
motociklą iš bet kurios vietos.

IŠMANUSIS RAKTAS

Ši inovatyvi technologija suteikia daugiau patogumo ir saugumo. Jei
raktą turite kišenėje ar rankinėje, atlenkti sėdynę ir užvesti variklį
galėsite spausdami mygtuką.

VAŽIAVIMO REŽIMO PASIRINKIMAS

Kiekvieno važiavimo režimo atveju koreguojami motociklo parametrai,
pavyzdžiui: galia, variklio stabdymo lygis, pakabos amortizavimas, ABS
ir HSTC.

RADIALINIO TVIRTINIMO APKABOS

Užtikrina geresnį suderinimą su disku ir tvirtumą. Radialinio tvirtinimo
apkabos yra tvirtinamos ir atremiamos abiejuose galuose, todėl jos
mažiau lankstosi, užtikrinamas geresnis stabdymo efektyvumas.

LAISVĖ

2 AUTOMATINIAI REŽIMAI

S (sporto) – sportiškesniam važiavimo stiliui.
D (vairavimo) – nerūpestingam vairavimui mieste ir
greitkelyje.

Važiuokite sklandžiai ir be jokių
rūpesčių, nesijaudindami dėl pavarų
perjungimo svirties ir pedalo.

G JUNGIKLIS*

Pagerina galinio rato sukibimą, važiuojant bekele.

Subtiliai po sėdyne esančioje daiktadėžėje integruotas USB lizdas.
Nereikia adapterio. Tiesiog prijunkite prietaiso laidą, sujunkite ir
važiuokite.

Spalvotas TFT ekranas, skirtas važiavimo režimams ir kitiems dviračio
parametrams valdyti. Jame rodoma pagrindinė informacija, pvz.:
pavaros padėties indikatorius ir apsisukimų skaitiklis.

Perjunkite automatinį ir mechaninį rėžimą
pagal važiavimo poreikius. Eliminuokite
perjungimo trūkius kaip patyręs vairuotojas.

MT – pavaros keičiamos kairiąja ranka.

USB ĮKROVIKLIS

TFT EKRANAS

KONTROLĖ

1 RANKINIO REŽIMO PASIRINIMAS

* Tik Africa Twin ir X-ADV modeliuose.

STREET & TOURING DCT MODELIŲ GAMA

LCD EKRANAS

Ryškiai ir aiškiai rodoma informacija bei įspėjamieji signalai pateikiami
prabangiame ir lengvai skaitomame ekrane.

GOLD WING
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Dvigubos sankabos transmisija yra automatinė sankabos ir pavarų
perjungimo sistema, kuri apjungia tiesioginį rankinės pavarų dėžės
pagreičio pojūtį ir automatinės pavarų dėžės naudojimo paprastumą.
Dvigubos sankabos transmisija leidžia vairuotojui dėmesį skirti greičio
didinimui, posūkiams ir stabdymui, o ne pavarų kaitaliojimui. Šitaip
didėja vairuotojo pasitikėjimas savimi ir motociklo kontrolė. Dvigubos
sankabos transmisijos technologija pakelia važiavimo ir transporto
priemonės valdymo džiaugsmą į visiškai kitą lygį.

GOLD WING TOUR

REBEL 1100
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SVAJONĖS
IŠ TIESŲ
PILDOSI
Soichiro Honda yra pasakęs,
„Yra savybių, kurios lemia sėkmę - tai drąsa,
atkaklumas, gebėjimas svajoti ir tobulėti“.
Honda filosofija, kurios pagrindas yra svajonė apie
geresnį pasaulį žmonėms, paskatino sukurti ASIMO,
HondaJet, NSX ir legendinį Africa Twin. Svajonės yra
galinga jėga, jos verčia mus siekti daugiau, generuoti
naujas idėjas, išrasti naujas technologijas, atrasti naujus
problemų sprendimo būdus. Norint įgyvendinti
svajones reikia mąstyti nepriklausomai ir ryžtingai. Tam
būtina aistra ir naujovės, kurios palaikytų svajonę gyvą,
leistų jai įgauti formą ir įsilieti į šiuolaikinį pasaulį.
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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.

