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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ
HONDA
ADVENTURE
Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να δημιουργήσεις μια μοναδική μοτοσυκλέτα Honda
που να αντανακλά το δικό σου στυλ. Και αυτός δεν είναι άλλος, από το να χρησιμοποιήσεις τα γνήσια αξεσουάρ που έχει δημιουργήσει η Honda, ειδικά για τις μοτοσυκλέτες
της. Για ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες
μεταφοράς αποσκευών, βελτιωμένη άνεση,
αυξημένη προστασία και καλύτερη εμφάνιση, έχουμε καλύψει κάθε ανάγκη και απαίτηση. Κατασκευασμένα με την ίδια προσοχή
που δίνουμε στις μοτοσυκλέτες μας και με
2-ετή εγγύηση (*), τα αξεσουάρ Honda θα
ταιριάξουν απόλυτα στη μοτοσυκλέτα σου και
θα αυξήσουν σημαντικά την αξία της. Επικοινώνησε με τον επίσημο αντιπρόσωπο Honda
της περιοχής σου. Αυτός ξέρει πως να κάνει
την Adventure Honda σου, μια πραγματικά
μοναδική μοτοσυκλέτα που θα σε συναρπάζει σε κάθε διαδρομή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

4

CRF1100L AFRICA TWIN

12

X-ADV

22

NC750X

28

CB500X

34

(*) Η διετής εγγύηση ισχύει μόνο στα γνήσια αξεσουάρ. Ειδικές
συνθήκες ισχύουν για αξεσουάρ που αναπτύχθηκαν από εξωτερικούς συνεργάτες της Honda. Περισσότερες πληροφορίες,
είναι διαθέσιμες στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ADVENTURE SPORTS

ΜΈΓΙΣΤΗ
ΙΣΧΎΣ

75

kW /
7.500 σ.α.λ.

ΜΈΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΉ

105

ΚΥΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΌΣΤΑΣΗ
ΑΠΌ ΤΟ ΈΔΑΦΟΣ

Nm /
6.250 σ.α.λ.

250

χιλ.

Honda NXR 750 Paris-Dakar
Η NXR750 κυριάρχησε στο Paris-Dakar Rally από το 1986 έως το
1989, κερδίζοντας το τρόπαιο για 4 χρόνια στη σειρά. Τότε ο 22
ημερών αγώνας ξεκινούσε από το Παρίσι και κατέληγε στο Ντακάρ της Σενεγάλης, διασχίζοντας σχεδόν 15.000 χιλιόμετρα στην
αφρικανική έρημο. Ο Gilles Lalay κέρδισε το Paris-Dakar Rally του
1989 με αυτή τη μοτοσυκλέτα που έμεινε στην ιστορία για τις απόλυτες επιδόσεις και την αποκλειστική Rothmans εμφάνισή της.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
42 LT ΜΕ ΒΑΣΗ

ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

08ESY-MKS-LGALU
Κατασκευασμένη από ελαφρύ αλουμίνιο, αυτή η κεντρική βαλίτσα 42 λίτρων χωράει ένα full face κράνος
και άλλες αποσκευές. Διατίθεται με πλάτη συνεπιβάτη
και το σύστημα ενός κλειδιού της Honda. Αυτή η κεντρική βαλίτσα μπορεί να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει με το κλειδί της Africa Twin 1100. Χάρη στη βάση
που περιλαμβάνεται, μπορεί να τοποθετηθεί στην
πίσω σχάρα της Africa Twin Adventure Sports.
• Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά
• Βάρος: 6 κιλά
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.):
403 x 403 x 323
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Κεντρική βαλίτσα αλουμινίου 42 λίτρων
(08L73-MKS-E00)
• Βάση κεντρικής βαλίτσας
(08L80-MKS-E00)

08ESY-MKS-PNALU
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό και ελαφρύ αλουμίνιο, αυτό το σετ περιλαμβάνει 2 πλαϊνές βαλίτσες με
χωρητικότητα 33 λίτρων για τη δεξιά πλευρά και 37
λίτρων για την αριστερή. Περιλαμβάνεται το σύστημα
ενός κλειδιού της Honda, το οποίο επιτρέπει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα με τη χρήση του κλειδιού
της μοτοσυκλέτας. Η βάση που περιλαμβάνεται είναι
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με ηλεκτρολυτική στίλβωση, η οποία αποτρέπει την οξείδωση και
διευκολύνει το πλύσιμο. Και οι δύο βαλίτσες έχουν τις
ίδιες προδιαγραφές, αλλά διαφορετικό σχήμα.
• Μέγιστο φορτίο: 10 κιλά
• Βάρος: 5.6 κιλά
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.): 555 x 390 x 265
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (08L75-MKS-E00)
• Αριστερή πλαϊνή βαλίτσα (08L76-MKS-E00)
• Βάση πλαϊνών βαλιτσών (08L77-MKS-E00)

08L82-MKS-E00
Εσωτερική τσάντα, ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση με
ακρίβεια, στην κεντρική βαλίτσα αλουμινίου. Καθώς είναι
αδιάβροχη και εφοδιασμένη με ιμάντες, μπορεί να προσαρμοστεί και απευθείας πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ο ιμάντας διευκολύνει την μεταφορά της στον ώμο.
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08L84-MKS-E00
Σετ δύο εσωτερικών τσαντών, ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση με ακρίβεια, στη δεξιά και την αριστερή βαλίτσα
αλουμινίου. Έχει τις ίδιες προδιαγραφές με τις εσωτερικές
τσάντες των κεντρικών βαλιτσών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
MKSA logotypes

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 58 LT
ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ

08ESY-MKS-LGPL
Με μεγάλη χωρητικότητα 58 λίτρων, μπορεί να χωρέσει δύο full face κράνη και άλλες αποσκευές. Το
εξαιρετικά ανθεκτικό κέλυφος είναι σχεδιασμένο για
Adventure touring. Εξοπλισμένο με το σύστημα ενός
κλειδιού της Honda, μπορεί να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει με το κλειδί της Africa Twin 1100. Χάρη
στον αποκλειστικό Honda σχεδιασμό του μηχανισμού
ανοίγματος του καπακιού, είναι δυνατή η πρόσβαση
και η ασφάλιση του εξοπλισμού χωρίς τη χρήση κλειδιού. Διατίθεται με πλάτη συνεπιβάτη και μπορεί να
τοποθετηθεί απευθείας στην πίσω σχάρα, χάρη στη
βάση που περιλαμβάνεται.
• Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά
• Βάρος: 7,2 κιλά
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.): 440 x 590 x 370
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Πλαστική κεντρική βαλίτσα 58 λίτρων
(08L70-MKS-E00)
• Πλάτη συνεπιβάτη (08L79-MKS-E00)
• Βάση κεντρικής βαλίτσας (08L78-MKS-E00)

08L83-MKS-E00
Εσωτερική τσάντα, ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση με ακρίβεια, στην πλαστική κεντρική βαλίτσα.
Καθώς είναι αδιάβροχη και εφοδιασμένη με ιμάντες,
μπορεί να προσαρμοστεί και απευθείας πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ο ιμάντας διευκολύνει την μεταφορά της
στον ώμο.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
EASY 35 LT
08ESY-MKK-TBCOM18
Κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων για ένα
off-road κράνος. Το κιτ περιλαμβάνει:
• πλάτη συνεπιβάτη • σύστημα ενός
κλειδιού για κλείδωμα και ξεκλείδωμα
με το κλειδί ανάφλεξης • βάση για την
τοποθέτηση της κεντρικής βαλίτσας
στην πίσω σχάρα.

08L83-MKS-E00
Εσωτερική τσάντα, ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση με ακρίβεια, στην αριστερή και τη δεξιά πλαϊνή βαλίτσα. Έχει τις ίδιες προδιαγραφές με την εσωτερική
τσάντα της κεντρικής βαλίτσας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
35 LT
08L75-MJP-G51
Μαύρη νάιλον τσάντα με ασημί λογότυπο Honda wing στο πάνω μέρος και
κόκκινα φερμουάρ. Είναι μεταβλητού
όγκου από 15 έως 25 λίτρα. Είναι διαθέσιμη με ιμάντα ώμου και χειρολαβή
μεταφοράς.
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ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ
08L71-MKS-E00
Σχεδιασμένο ειδικά για τη νέα Africa Twin, αυτό το σετ
πλαϊνών βαλιτσών διαθέτει εντυπωσιακή χωρητικότητα 30
λίτρων στη δεξιά πλευρά και 40 λίτρων στην αριστερή. Σχεδιασμένο για να προσφέρει μια επίπεδη επιφάνεια μεταξύ
των βαλιτσών και του πίσω μέρους της σέλας, υποστηρίζει
τη μεταφορά ογκώδους εξοπλισμού στο πάνω μέρος του.
Ακόμη και όταν υπάρχει φορτίο στην κορυφή, είναι δυνατό
το άνοιγμα και το κλείσιμο των πλαϊνών βαλιτσών. Ένα full
face κράνος μπορεί να αποθηκευτεί στην αριστερή πλαϊνή βαλίτσα και όταν η μοτοσυκλέτα στηρίζεται στο πλαϊνό
σταντ, η ειδικά σχεδιασμένη βάση αποτρέπει την πτώση
των βαλιτσών. Διαθέτοντας ένα πολύ ανθεκτικό εξωτερικό
κέλυφος δύο στρώσεων, αυτές οι βαλίτσες προστατεύονται
από τα περιμετρικά πλαίσια των καπακιών, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν αν χρειαστεί. Εξοπλισμένες με
το σύστημα ενός κλειδιού της Honda, οι πλαϊνές βαλίτσες
μπορούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν με το κλειδί
της Africa Twin 1100. Είναι απόλυτα ασφαλείς, χάρη στη
διπλή κλειδαριά LID.
• Βάρος: Δεξιά = 6,2 κιλά, Αριστερή = 6,9 κιλά
• Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά και στις δύο πλευρές
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.):
Δεξιά = 505 x 295 x 415, Αριστερή = 505 x 330 x 415

ΤΣΑΝΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
(TANK BAG) 4,5 LT

ΤΣΑΝΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
(TANK BAG) 3 LT

08L85-MKS-E00
Αδιάβροχη τσάντα με γρήγορο κούμπωμα και μαγνήτη που επιτρέπει
τη σύνδεση smartphone με τη θύρα
USB της μοτοσυκλέτας (εξαρτάται από
τις προδιαγραφές του smartphone/
δεν περιλαμβάνονται τα καλώδια σύνδεσης). • Χωρητικότητα: 4,5 λίτρα •
Μέγιστο φορτίο: 1,5 κιλό

08L89-MKS-E00
Αυτή η ελαφριά και μικρών διαστάσεων τσάντα διαθέτει αδιάβροχη θήκη και είναι ιδανική για τη μεταφορά μικρών αντικειμένων.
Δεν εμποδίζει το τιμόνι και στηρίζεται άψογα
στη θέση της, χάρη στο γρήγορο κούμπωμα
με ένα πάτημα και τον μαγνήτη. Περιλαμβάνεται αδιάβροχο κάλυμμα. • Χωρητικότητα:
3 λίτρα • Μέγιστο φορτίο: 1,5 κιλό
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

ΑΝΕΣΗ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ LED

ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΑ

08ESY-MKS-FL20
Σετ δύο επιπρόσθετων μπροστινών προβολέων LED
με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση στο
μπροστινό πλευρικό προστατευτικό (πωλείται ξεχωριστά). Αυξάνουν την ορατότητα και κάνουν πιο εμφανή τη μοτοσυκλέτα στους άλλους οδηγούς.
• Ενεργοποιούνται απευθείας από τον διακόπτη του
τιμονιού και όταν ανάβουν, η ένδειξή τους εμφανίζεται στην οθόνη TFT
• 2 λυχνίες led 11W
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Μπροστινά φώτα ομίχλης Led (08V73-MKS-E00)
• Ένθετο μπροστινών φώτων ομίχλης
(08V70-MKS-E00)

08R73-MKS-E20
Ενισχύουν την εμφάνιση της Africa Twin Adventure
Sports, βελτιώνουν τα επίπεδα άνεσης και μειώνουν
την πίεση του αέρα γύρω από τα χέρια και τους ώμους.

08L82-MKS-E00
Οι εκτροπείς μειώνουν την πίεση της ροής του αέρα γύρω
από τη μέση και τα γόνατα, ενώ παράλληλα απομακρύνουν
τον θερμό αέρα που εκπέμπεται από το ψυγείο.

ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΕΛΕΣ

ΨΗΛΗ ΣΕΛΑ

ΜΑΡΣΠΙΕ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ COMFORT

08R73-MKS-E00ZB ή E00ZC
Η στάνταρ σέλα της Africa Twin μπορεί να ρυθμιστεί
σε δύο θέσεις, παρέχοντας ύψος 850 έως 870 χιλ. Οι
χαμηλές σέλες μειώνουν το ύψος της σέλας κατά 25
χιλ. (825 ή 845 χιλ.). Είναι διαθέσιμες σε 2 χρώματα
για να ταιριάξουν απόλυτα με τα χρώματα της μοτοσυκλέτας
• Τρίχρωμες εκδόσεις (08R73-MKS-E00ZB)
• Μαύρες εκδόσεις (08R73-MKS-E00ZC)

08R70-MKS-E20ZB
Η ψηλή σέλα αυξάνει το ύψος κατά 25 χιλ. (875 ή 895
χιλ.). Αυτή η σέλα αφορά στις μαύρες εκδόσεις.

08R71-MJP-G50
Ποιοτικά μαρσπιέ συνεπιβάτη, από αλουμίνιο και λάστιχο. Είναι φαρδύτερα από τα στάνταρ μαρσπιέ και
αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
MKSA logotypes

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ
ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
08ESY-MKS-L2FR
Τα μπροστινά κάγκελα προστατεύουν
τη μοτοσυκλέτα και ενισχύουν την εμφάνιση Adventure της μοτοσυκλέτας.
Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο
ατσάλι και έχουν υποστεί ηλεκτρολυτική στίλβωση, για μεγάλη ανθεκτικότητα στη διάβρωση και ευκολία στον
καθαρισμό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των φώτων
ομίχλης (πωλούνται ξεχωριστά).
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Μπροστινά κάγκελα προστασίας
(08P70-MKS-E20)
• Ένθετο (08P75-MKS-E00)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΡΙΛΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

08ESY-MKS-ENG
Το προστατευτικό ενισχύει την προστασία του κινητήρα και του κάτω μέρους
της μοτοσυκλέτας. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και έχει
υποστεί ηλεκτρολυτική στίλβωση.
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Προστατευτικό κινητήρα
(08P71-MKS-E00)
• Ένθετο (08P75-MKS-E00)

08F71-MKS-E00
Αυτή η γρίλια είναι κατασκευασμένη
από ανοξείδωτο ατσάλι, διαθέτει λογότυπο «CRF» και προσθέτει την απόλυτη
Adventure πινελιά. Το μοτίβο της σίτας
συνδυάζει ιδανική ψύξη και μεγάλη
προστασία.
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ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
08R75-MKS-E20
Αυτά τα ενισχυμένα πλευρικά προστατευτικά σχεδιάστηκαν για τοποθέτηση ακριβείας
στο σχήμα του ρεζερβουάρ. Προστατεύουν
τη βαφή από γρατζουνιές και παρέχουν
καλύτερο έλεγχο, όταν ο αναβάτης οδηγεί
όρθιος.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΜΑΡΣΠΙΕ RALLY
08R79-MKS-E00
Με επιθετικό σχήμα για απόλυτη πρόσφυση και κατά 57% μεγαλύτερη επιφάνεια από τα στάνταρ εξαρτήματα, αυτά
τα μαρσπιέ Rally βελτιώνουν τον έλεγχο κατά την εκτός δρόμου οδήγηση.

ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCT
08U70-MKS-E50
Αυτό το κιτ επιτρέπει την αλλαγή ταχυτήτων (1 κάτω - 5 πάνω) με τον παραδοσιακό τρόπο, με τη χρήση του αριστερού
ποδιού. Λειτουργεί σε συνεργασία με
τους μοχλούς αλλαγής που υπάρχουν
στο τιμόνι και παρέχουν στον αναβάτη,
την επιλογή χρήσης ενός από τους δύο
τρόπους αλλαγής ταχυτήτων, ανά πάσα
στιγμή. (μόνο για τις εκδόσεις DCT).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
(QUICK SHIFTER)
08U70-MKK-D01
Μετρώντας την ένταση της αλλαγής
ταχύτητας, το σύστημα γρήγορης αλλαγής επιτρέπει στον αναβάτη να αλλάζει
ταχύτητες χωρίς να χρησιμοποιεί τη μανέτα συμπλέκτη και χωρίς να κλείνει το
γκάζι. Το σύστημα λειτουργεί στα ανεβάσματα και τα κατεβάσματα σχέσεων
και μεγιστοποιεί την οδηγική εμπειρία.
(Μόνο για την έκδοση με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

ΣΕΤ ΛΩΡΙΔΩΝ ΤΡΟΧΟΥ
08F70-MKS-E20ZE
08F70-MKS-E20ZD
Διαθέσιμες σε 2 χρώματα για να ταιριάξουν
με τα χρώματα της Adventure Sports, αυτές
οι λωρίδες τροχών βελτιώνουν το στυλ και
παρέχουν πρόσθετη προστασία. Κάθε σετ
περιλαμβάνει 2 λωρίδες για κάθε τροχό.
Συνιστώμενες εφαρμογές:
• Τρίχρωμες εκδόσεις
(08F70-MKS-E20ZE)
• Μαύρες εκδόσεις
(08F70-MKS-E20ZD)
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
MKSA logotypes

11APR2019 A MonoC Design

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ
08M70-MKS-E00
Το κεντρικό σταντ επιτρέπει ασφαλή στάθμευση σε όλα τα εδάφη, καθώς και ευκολία
στις εργασίες συντήρησης.

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ HONDA OPTIMATE TM 296
08M51-LIT-601 (E.Ε.)
08M51-LIT-501 (Η.Β.)
Υψηλής αποδοτικότητας φορτιστής διάγνωσης και ελέγχου για μπαταρίες λιθίου
(LiFePO4 / LFP). Είναι ιδανικός για την φόρτιση και τη διατήρηση της ενέργειας σε
μπαταρίες από 2 έως 100 αμπερώρια.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN

ΜΈΓΙΣΤΗ
ΙΣΧΎΣ

75

kW / 1084 κ.εκ.
με 2 κυλίνδρους
σε σειρά

ΜΈΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΉ

105

ΚΥΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΌΣΤΑΣΗ
ΑΠΌ ΤΟ ΈΔΑΦΟΣ

Nm /
6.250 σ.α.λ.

250

χιλ.

H Africa Twin ανεβαίνει σε νέα πολύ υψηλά επίπεδα
Το 2017, η Africa Twin έσπασε το ρεκόρ για το υψηλότερο
υψόμετρο που έχει φτάσει ποτέ 2-κύλινδρη μοτοσυκλέτα.
Μετά από 5 ημέρες εγκλιματισμού, μια ομάδα από πέντε αναβάτες οδήγησε την Africa Twin στις πλαγιές του υψηλότερου
ενεργού ηφαιστείου στον κόσμο, το Nevado Ojos del Salado
που βρίσκεται μεταξύ Αργεντινής και Χιλής. Φτάνοντας σε
υψόμετρο 5.965 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, η διεθνής
ομάδα ολοκλήρωσε την άνοδό της εντός 24 ωρών, στη σέλα
μοντέλων Africa Twin, τα οποία διέθεταν ειδικό εξοπλισμό
που περιλάμβανε εξάτμιση Termignoni, αναθεωρημένα γρανάζια τελικής μετάδοσης κίνησης, νέα ελαστικά Metzeler MC360TM και μια σειρά από γνήσια αξεσουάρ Honda.
Στη διαδρομή τους αντιμετώπισαν θερμοκρασίες έως και μείον 5 βαθμούς Κελσίου, σε
κακής ποιότητας άσφαλτο, χαλίκι, λάσπη, άμμο και σε θύλακες πάγου (γνωστούς ως
penitentes), υπογραμμίζοντας για ακόμη μια φορά, τη θέση της Africa Twin ως η απόλυτη
off-road με τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία της.

13

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
42 LT ΜΕ ΒΑΣΗ
08ESY-MKS-LGALU
Κατασκευασμένη από ελαφρύ αλουμίνιο, αυτή η
κεντρική βαλίτσα 42 λίτρων μπορεί να χωρέσει ένα
full face κράνος και άλλες αποσκευές. Διατίθεται με
πλάτη συνεπιβάτη και το σύστημα ενός κλειδιού της
Honda. Αυτή η κεντρική βαλίτσα μπορεί να κλειδώσει
και να ξεκλειδώσει με το κλειδί της Africa Twin 1100.
Χάρη στη βάση που περιλαμβάνεται, μπορεί να τοποθετηθεί στην πίσω σχάρα της Africa Twin Adventure
Sports.
• Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά
• Βάρος: 6 κιλά
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.): 403 x 403 x 323
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Κεντρική βαλίτσα αλουμινίου 42 λίτρων
(08L73-MKS-E00)
• Βάση κεντρικής βαλίτσας (08L80-MKS-E00)
Η σχάρα πωλείται ξεχωριστά.

ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
08ESY-MKS-PNALU
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό και ελαφρύ αλουμίνιο, αυτό το σετ περιλαμβάνει 2 πλαϊνές βαλίτσες με
χωρητικότητα 33 λίτρων για τη δεξιά πλευρά και 37
λίτρων για την αριστερή. Περιλαμβάνεται το σύστημα
ενός κλειδιού της Honda, το οποίο επιτρέπει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα με τη χρήση του κλειδιού
της μοτοσυκλέτας. Η βάση που περιλαμβάνεται είναι
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με ηλεκτρολυτική στίλβωση, η οποία αποτρέπει την οξείδωση και
διευκολύνει το πλύσιμο. Και οι δύο βαλίτσες έχουν τις
ίδιες προδιαγραφές, αλλά διαφορετικό σχήμα.
• Μέγιστο φορτίο: 10 κιλά
• Βάρος: 5.6 κιλά
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.): 555 x 390 x 265
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (08L75-MKS-E00)
• Αριστερή πλαϊνή βαλίτσα (08L76-MKS-E00)
• Βάση πλαϊνών βαλιτσών (08L77-MKS-E00)
Η σχάρα πωλείται ξεχωριστά.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
08L82-MKS-E00
Εσωτερική τσάντα, ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση με
ακρίβεια, στην κεντρική βαλίτσα αλουμινίου. Καθώς είναι
αδιάβροχη και εφοδιασμένη με ιμάντες, μπορεί να προσαρμοστεί και απευθείας πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ο ιμάντας διευκολύνει την μεταφορά της στον ώμο.
08L84-MKS-E00
Σετ δύο εσωτερικών τσαντών, ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση με ακρίβεια, στη δεξιά και την αριστερή βαλίτσα
αλουμινίου. Έχει τις ίδιες προδιαγραφές με τις εσωτερικές
τσάντες των κεντρικών βαλιτσών.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 58 LT
ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΧΑΡΑ
& ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ
08L88-MKS-E00ZA
Οπίσθια σχάρα από ελαφρύ αλουμίνιο, με χειρολαβές για μεγαλύτερη άνεση του συνεπιβάτη και ευκολότερες μετακινήσεις της μοτοσυκλέτας. Τα στηρίγματα επιτρέπουν την απευθείας τοποθέτηση των
πλαστικών πλαϊνών βαλιτσών στη μοτοσυκλέτα (δεν
απαιτείται βάση).
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08ESY-MKS-LGPL
Με μεγάλη χωρητικότητα 58 λίτρων, η πλαστική κεντρική
βαλίτσα μπορεί να χωρέσει δύο full face κράνη και άλλες αποσκευές. Το εξαιρετικά ανθεκτικό κέλυφος είναι
σχεδιασμένο για Adventure touring. Εξοπλισμένη με το
σύστημα ενός κλειδιού της Honda, μπορεί να κλειδώσει
και να ξεκλειδώσει με το κλειδί της Africa Twin 1100.
Χάρη στον αποκλειστικό Honda σχεδιασμό του μηχανισμού ανοίγματος του καπακιού, είναι δυνατή η πρόσβαση και
η ασφάλιση του εξοπλισμού χωρίς τη χρήση κλειδιού. Αυτή η κεντρική βαλίτσα παρέχεται με πλάτη συνεπιβάτη και
μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στην οπίσθια σχάρα, χάρη στη βάση που περιλαμβάνεται.
• Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά
• Βάρος: 7,2 κιλά
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.): 440 x 590 x 370
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Πλαστική κεντρική βαλίτσα 58 λίτρων (08L70-MKS-E00)
• Πλάτη συνεπιβάτη (08L79-MKS-E00)
• Βάση κεντρικής βαλίτσας (08L78-MKS-E00)
Η σχάρα πωλείται ξεχωριστά.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ
08L71-MKS-E00
Είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη νέα Africa Twin και διαθέτουν εντυπωσιακή χωρητικότητα 30 λίτρων στη δεξιά πλευρά και 40 λίτρων στην
αριστερή. Προσφέρουν μια επίπεδη επιφάνεια μεταξύ των βαλιτσών και
του πίσω μέρους της σέλας, υποστηρίζοντας τη μεταφορά ογκώδους
εξοπλισμού. Ακόμη και όταν υπάρχει φορτίο στην κορυφή, είναι δυνατό το άνοιγμα και το κλείσιμο των πλαϊνών βαλιτσών. Ένα full face
κράνος μπορεί να αποθηκευτεί στην αριστερή πλαϊνή βαλίτσα και όταν
η μοτοσυκλέτα στηρίζεται στο πλαϊνό σταντ, η ειδικά σχεδιασμένη βάση
αποτρέπει την πτώση των βαλιτσών. Διαθέτοντας ένα πολύ ανθεκτικό
εξωτερικό κέλυφος δύο στρώσεων, αυτές οι βαλίτσες προστατεύονται
από τα περιμετρικά πλαίσια των καπακιών, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν αν χρειαστεί. Εξοπλισμένες με το σύστημα ενός κλειδιού της
Honda, οι πλαϊνές βαλίτσες μπορούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν με το κλειδί της Africa Twin 1100. Είναι απόλυτα ασφαλείς, χάρη
στη διπλή κλειδαριά LID.
• Βάρος: Δεξιά = 6,2 κιλά, Αριστερή = 6,9 κιλά
• Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά και στις δύο πλευρές
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ σε χιλ.):
Δεξιά = 505 x 295 x 415, Αριστερή = 505 x 330 x 415

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
EASY 35 LT
08ESY-MKK-TBCOM18
Αυτή η κεντρική βαλίτσα έχει χωρητικότητα 35 λίτρων και χωράει ένα off-road
κράνος. Το κιτ περιλαμβάνει: • πλάτη
για μεγαλύτερη άνεση του συνεπιβάτη
• το σύστημα ενός κλειδιού που επιτρέπει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα
της κεντρικής βαλίτσας με το κλειδί
ανάφλεξης της μοτοσυκλέτας • βάση
για την τοποθέτηση της κεντρικής βαλίτσας στην πίσω σχάρα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 58 LT

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ

08L81-MKS-E00
Εσωτερική τσάντα, ειδικά σχεδιασμένη για
τοποθέτηση με ακρίβεια, στην πλαστική κεντρική βαλίτσα 58 λίτρων. Καθώς είναι αδιάβροχη και εφοδιασμένη με ιμάντες, μπορεί
να προσαρμοστεί και απευθείας πάνω στη
μοτοσυκλέτα. Ο ιμάντας διευκολύνει την μεταφορά της στον ώμο.

08L83-MKS-E00
Εσωτερική τσάντα, ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση με ακρίβεια, στην αριστερή και τη δεξιά
πλαστική πλαϊνή βαλίτσα. Έχει τις ίδιες προδιαγραφές με την εσωτερική τσάντα της κεντρικής
βαλίτσας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
35 LT
08L75-MJP-G51
Μαύρη νάιλον τσάντα με ασημί φτερό
στο πάνω μέρος και κόκκινα φερμουάρ. Είναι μεταβλητού όγκου από 15
έως 25 λίτρα. Διατίθεται με ιμάντα
ώμου και χειρολαβή μεταφοράς.

ΤΣΑΝΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
(TANK BAG) 4,5 LT

ΤΣΑΝΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
(TANK BAG) 3 LT

08L85-MKS-E00
Χάρη στη διάφανη θήκη, αυτή η αδιάβροχη τσάντα ρεζερβουάρ είναι η ιδανική λύση για τη μεταφορά smartphone
και τη σύνδεση του με τη θύρα USB της
μοτοσυκλέτας (εξαρτάται από τις προδιαγραφές του smartphone / δεν περιλαμβάνονται τα καλώδια σύνδεσης).
Το γρήγορο κούμπωμα με ένα πάτημα
και ο μαγνήτης διατηρούν την τσάντα
ρεζερβουάρ στη θέση της, πάνω στη
μοτοσυκλέτα. • Χωρητικότητα: 4,5 λίτρα • Μέγιστο φορτίο: 1,5 κιλό

08L89-MKS-E00
Αυτή η ελαφριά και μικρών διαστάσεων τσάντα ρεζερβουάρ διαθέτει αδιάβροχη θήκη
και είναι ιδανική για τη μεταφορά μικρών
αντικειμένων. Δεν εμποδίζει καθόλου τον
χειρισμό του τιμονιού και στηρίζεται άψογα
στη θέση της, χάρη στο γρήγορο κούμπωμα
με ένα πάτημα και τον μαγνήτη. Περιλαμβάνεται αδιάβροχο κάλυμμα. • Χωρητικότητα:
3 λίτρα • Μέγιστο φορτίο: 1,5 κιλό
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN

ΑΝΕΣΗ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ LED

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠ

ΠΡΙΖΑ 12V

08ESY-MKS-FL00
Σετ δύο επιπρόσθετων μπροστινών προβολέων LED
με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση στο
μπροστινό πλευρικό προστατευτικό (πωλείται ξεχωριστά). Αυξάνουν την ορατότητα και κάνουν πιο εμφανή
τη μοτοσυκλέτα στους άλλους οδηγούς.
• Ενεργοποιούνται απευθείας από τον διακόπτη του
τιμονιού και όταν ανάβουν, η ένδειξή τους εμφανίζεται στην οθόνη TFT
• 2 λυχνίες led 11W
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Μπροστινά φώτα ομίχλης Led (08V73-MKS-E00)
• Ένθετο μπροστινών φώτων ομίχλης
(08V70-MKS-E00)

08T72-MKS-E00
Τα θερμαινόμενα γκριπ διαθέτουν πέντε επίπεδα
θέρμανσης και ο χειρισμός τους γίνεται από τον διακόπτη του τιμονιού. Η λειτουργία τους εμφανίζεται με
ένδειξη στην οθόνη TFT. Έχουν το ίδιο πάχος με τα
στάνταρ γκριπ.

08U70-MKS-E00
Αυτή η πρίζα 12V τοποθετείται στον πίνακα ελέγχου και είναι ιδανική για τη φόρτιση ηλεκτρικού εξοπλισμού.

ΨΗΛΟΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΑ

08R76-MKS-E00
Αυτός ο ψηλός ανεμοθώρακας είναι κατά 175 χιλ. πιο
ψηλός από τον στάνταρ. Βελτιώνει την άνεση του αναβάτη μειώνοντας τη ροή του αέρα γύρω από το κεφάλι
και τα χέρια. Αντικαθιστά τον κοντό ανεμοθώρακα και
διατίθεται με ειδικά σχεδιασμένο γείσο για τα όργανα.
Είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής πλαστικό με σκληρή επικάλυψη.

08R78-MKS-E00
Ενισχύουν την εμφάνιση της Africa Twin, βελτιώνουν
τα επίπεδα άνεσης και μειώνουν την πίεση του αέρα
γύρω από τα χέρια και τους ώμους.

08R72-MKS-E00
Οι εκτροπείς μειώνουν την πίεση της ροής του αέρα γύρω
από τη μέση και τα γόνατα, ενώ παράλληλα απομακρύνουν
τον θερμό αέρα που εκπέμπεται από το ψυγείο.
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ΑΝΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΛΑ

ΨΗΛΗ ΣΕΛΑ

ΜΑΡΣΠΙΕ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ COMFORT

08R73-MKS-E00ZA /
08R73-MKS-E00ZC
Η στάνταρ σέλα της Africa Twin μπορεί να ρυθμιστεί
σε δύο θέσεις, παρέχοντας ύψος 850 έως 870 χιλ. Οι
χαμηλές σέλες μειώνουν το ύψος της σέλας κατά 25
χιλ. (825 ή 845 χιλ.).
- για κόκκινες εκδόσεις (08R73-MKS-E00ZA)
- για μαύρες εκδόσεις (08R73-MKS-E00ZC))

08R70-MKS-E20ZC /
08R70-MKS-E20ZB
Η ψηλή σέλα αυξάνει το ύψος της Africa Twin κατά 25
χιλ. (875 ή 895 χιλ.).
- για κόκκινες εκδόσεις (08R70-MKS-E20ZC)
- για μαύρες εκδόσεις (08R70-MKS-E20ZB)

08R71-MJP-G50
Ποιοτικά μαρσπιέ συνεπιβάτη, από αλουμίνιο και λάστιχο.
Είναι φαρδύτερα από τα στάνταρ μαρσπιέ και αυξάνουν τα
επίπεδα άνεσης.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΡΙΛΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

08ESY-MKS-L1FR
Τα μπροστινά κάγκελα προστατεύουν τη μοτοσυκλέτα
και ενισχύουν την εμφάνιση Adventure της μοτοσυκλέτας. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι
και έχουν υποστεί ηλεκτρολυτική στίλβωση, για μεγάλη ανθεκτικότητα στη διάβρωση και ευκολία στον καθαρισμό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των φώτων ομίχλης (πωλούνται ξεχωριστά).
Το κιτ περιλαμβάνει:
• Μπροστινά κάγκελα προστασίας
(08P70-MKS-E00)
• Ένθετο (08P75-MKS-E00)

08ESY-MKS-ENG
Το προστατευτικό ενισχύει την προστασία του κινητήρα
και του κάτω μέρους της μοτοσυκλέτας. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και έχει υποστεί
ηλεκτρολυτική στίλβωση. Το κιτ περιλαμβάνει:
• Προστατευτικό κινητήρα (08P71-MKS-E00)
• Ένθετο (08P75-MKS-E00)

08F71-MKS-E00
Αυτή η γρίλια είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, διαθέτει λογότυπο «CRF» και προσθέτει την απόλυτη
Adventure πινελιά. Το μοτίβο της σίτας παρέχει ιδανική
ψύξη και μεγάλη προστασία.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

ΠΡΟ0ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΧΟΥΦΤΕΣ)

08R81-MKS-E00
Αυτά τα ενισχυμένα πλευρικά προστατευτικά σχεδιάστηκαν για τοποθέτηση ακριβείας στο σχήμα του ρεζερβουάρ. Προστατεύουν τη βαφή από γρατζουνιές
και παρέχουν καλύτερο έλεγχο, όταν ο αναβάτης
οδηγεί όρθιος.

08P72-MKS-E00ZD OR E00ZC
Διαθέσιμες μόνο σε κόκκινο και μαύρο χρώμα, αυτές
οι προεκτάσεις των προστατευτικών, βελτιώνουν την
άνεση και την προστασία των χεριών.
• Κόκκινη (08P72-MKS-E00ZD)
• Μαύρη (08P72-MKS-E00ZC)
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΜΑΡΣΠΙΕ RALLY

ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCT

08R79-MKS-E00
Με επιθετικό σχήμα για απόλυτη πρόσφυση και κατά
57% μεγαλύτερη επιφάνεια από τα στάνταρ εξαρτήματα, αυτά τα μαρσπιέ Rally βελτιώνουν τον έλεγχο κατά
την εκτός δρόμου οδήγηση.

08U70-MKS-E50
Αυτό το κιτ επιτρέπει την αλλαγή ταχυτήτων (1 κάτω
- 5 πάνω) με τον παραδοσιακό τρόπο, με τη χρήση
του αριστερού ποδιού. Λειτουργεί σε συνεργασία με
τους μοχλούς αλλαγής που υπάρχουν στο τιμόνι και
παρέχουν στον αναβάτη, την επιλογή χρήσης ενός
από τους δύο τρόπους αλλαγής ταχυτήτων, ανά πάσα
στιγμή. (μόνο για τις εκδόσεις DCT).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (QUICK SHIFTER)
08U70-MKK-D01
Μετρώντας την ένταση της αλλαγής ταχύτητας, το σύστημα γρήγορης αλλαγής επιτρέπει στον αναβάτη να αλλάζει
ταχύτητες χωρίς να χρησιμοποιεί τη μανέτα συμπλέκτη
και χωρίς να κλείνει το γκάζι. Το σύστημα λειτουργεί στα
ανεβάσματα και τα κατεβάσματα σχέσεων και μεγιστοποιεί
την οδηγική εμπειρία. (Μόνο για την έκδοση με μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων)

ΦΙΜΕ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΣΕΤ ΛΩΡΙΔΩΝ ΤΡΟΧΟΥ

8R70-MKS-E00
Αυτός ο φιμέ ανεμοθώρακας προσθέτει μια επιπλέον πινελιά στιβαρότητας στο
μπροστινό μέρος της Africa Twin (ίδιο σχήμα και διαστάσεις με τον στάνταρ ανεμοθώρακα).

08F70-MKS-E00ZD / 08F70-MKS-E20ZD
Αυτές οι λωρίδες τροχών βελτιώνουν το στυλ και παρέχουν πρόσθετη προστασία. Κάθε
σετ περιλαμβάνει 2 λωρίδες για κάθε τροχό.
Συνιστώμενες εφαρμογές:
• Για κόκκινες εκδόσεις (08F70-MKS-E00ZD)
• Για μαύρες εκδόσεις (08F70-MKS-E20ZD)
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CRF1100L AFRICA TWIN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ HONDA OPTIMATE TM 296

08M70-MKS-E00
Το κεντρικό σταντ επιτρέπει
ασφαλή στάθμευση σε όλα τα
εδάφη, καθώς και ευκολία στις
εργασίες συντήρησης.

08M51-LIT-601 (E.Ε.)
08M51-LIT-501 (Η.Β.)
Υψηλής αποδοτικότητας φορτιστής διάγνωσης και ελέγχου για μπαταρίες λιθίου
(LiFePO4 / LFP). Είναι ιδανικός για την φόρτιση και τη διατήρηση της ενέργειας σε
μπαταρίες από 2 έως 100 αμπερώρια. Το πρόγραμμα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.
Είναι πλήρως σφραγισμένος. Μήκος καλωδίων:2 μέτρα (καλώδια εισόδου και εξόδου).
Περιλαμβάνονται βάσεις τοίχου.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
X-ADV

ΜΈΓΙΣΤΗ
ΙΣΧΎΣ

40.3

ΚΥΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΈΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΉ

Kw /
6.250 σ.α.λ.

68

Nm /
4.750 σ.α.λ.

MODE

G

Σκληρό και ανθεκτικό!
Το 2019, ο Renato Zocchi οδήγησε το X-Adv σε νίκη στην
κατηγορία 2 του Gibraltar Race, του ιδιαίτερα σκληρού
αγώνα 7.000 χλμ. από τη Βαλτική Θάλασσα μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό.
Ο εξαιρετικά σκληροτράχηλος αγωνιζόμενος κέρδισε στην
κατηγορία και κατατάχτηκε έβδομος στην συνολική κατάταξη του αγώνα, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό σε αγωνιστικές off-road και adventure touring μοτοσυκλέτες. Ενώ το
X-Adv ήταν ειδικά προετοιμασμένο με μεγαλύτερη διαδρομή
τροχών και απόσταση από το έδαφος, ο Zocchi διατήρησε τα
στάνταρ μαρσπιέ και οδήγησε το μοντέλο DCT, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Gravel. Μια ακόμη απόδειξη, ότι ανεξάρτητα από το που θέλεις να πας, το X-ADV διαθέτει στιβαρότητα που απέχει πολύ από τον ανταγωνισμό και θα σε πάει
στον προορισμό σου, με ασφάλεια και σιγουριά!
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
X-ADV

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 45 LT
0 8 E S Y - M K H - T B 1 7 Z K - MAT BULLET SILVER
0 8 E S Y - M K H - T B 1 8 Z U - GRAND PRIX RED
08ESY-MKH-TB18ZV - MAT PEARL GLARE WHITE
0 8 E S Y - M K H - T B 1 9 Z W - MAT MOONSTONE SILVER METALLIC
0 8 E S Y - M K H - T B 1 9 Z X - MAT ARMORED GREEN METALLIC
Κεντρική βαλίτσα 45 λίτρων για την αποθήκευση 2 full-face κρανών και άλλων αποσκευών. Είναι διαθέσιμη σε 5 χρώματα για να ταιριάξει με τα χρώματα του X-ADV.
Στο πλήρες πακέτο περιλαμβάνεται σύστημα ενός κλειδιού, το οποίο επιτρέπει
το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα με τη χρήση του κλειδιού ανάφλεξης. Πρέπει να
συνδυαστεί με την σχάρα που είναι διαθέσιμη σε 2 χρώματα (πωλείται ξεχωριστά).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
EASY 35 LT

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 35 LT

08ESY-MKH-TB17
Κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων σε στυλ
αλουμινίου. Μπορεί να χωρέσει ένα 1
full face κράνος και άλλες αποσκευές.
Στο πλήρες πακέτο περιλαμβάνεται
σύστημα ενός κλειδιού, το οποίο επιτρέπει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα
με τη χρήση του κλειδιού ανάφλεξης.
Πρέπει να συνδυαστεί με την σχάρα
που είναι διαθέσιμη σε 2 χρώματα (πωλείται ξεχωριστά).

08L75-MJP-G51
Μαύρη νάιλον τσάντα με ανάγλυφο ασημί
λογότυπο (Honda wing) στο πάνω μέρος.
Διαθέτει κόκκινα φερμουάρ και όγκο που
μεταβάλλεται από τα 15 στα 25 λίτρα. Διαθέτει επίσης, ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου και
χειρολαβές.

DELUXE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
(45 ΛΙΤΡΩΝ)

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΧΑΡΑ

08L81-MCW-H60
Ανοιχτή γκρι νάιλον τσάντα με μαύρα
φερμουάρ και μαύρο ανάγλυφο λογότυπο (Honda wing) στην μπροστινή
τσέπη. Είναι μεταβλητού όγκου από 21
έως 33 λίτρα, με μπροστινή θήκη που
μπορεί να χωρέσει έναν φάκελο Α4.
Διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου και
χειρολαβή.
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08L70-MKH-D00ZA
- MATTE ALPHA
SILVER METALLIC
08L70-MKH-D00ZB
- MATTE BALLISTIC
BLACK METALLIC
Οπίσθια σχάρα, η οποία απαιτείται για την
προσαρμογή των κεντρικών βαλιτσών 35
και 45 λίτρων. Διαστάσεις: 235x275x22.5
χιλ. 2 διαθέσιμα χρώματα.

ΑΝΕΣΗ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ LED

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΑ

08ESY-MKH-FLK17
Σετ δύο επιπρόσθετων μπροστινών προβολέων LED
με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση στο
μπροστινό πλευρικό προστατευτικό. Αυξάνουν την
ορατότητα και κάνουν πιο εμφανή τη μοτοσυκλέτα
στους άλλους οδηγούς. Περιλαμβάνεται το μπροστινό
προστατευτικό.

08ESY-MKH-DFL17
Διοχετεύει τη ροή του αέρα γύρω από το X-Adv και
βελτιώνει τα επίπεδα άνεσης στα μεγάλα ταξίδια.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
08P70-MKH-D00
Ασημί πλευρικό κάγκελο για προστασία, αλλά και για την τοποθέτηση των
φώτων ομίχλης LED.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
08R72-MKH-D00
Ένα σετ δύο ανακλαστήρων από πολυουρεθάνη για μεγαλύτερη προστασία των ποδιών από τον αέρα.

08R70-MKH-D00
Ένα σετ εκτροπέων δεξιά και αριστερά, το οποίο τοποθετείται στο φέρινγκ και αυξάνει τα επίπεδα προστασίας από τον αέρα γύρω από τα πόδια του αναβάτη.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠ
08ESY-MKH-HGA17
Λεπτά και πλήρως ενσωματωμένα,
αυτά τα θερμαινόμενα γκριπ ελέγχονται από διακόπτη 5 θέσεων που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΚΡΙΠ
08TUC-COV-GRIP
Αυτά τα ειδικής σχεδίασης καλύμματα
θα σε κρατήσουν ζεστό και στεγνό, χωρίς να επηρεάσουν τη δυναμική εμφάνιση του X-ADV.
• Εξωτερική επένδυση Neoprene
• Θερμική επένδυση συνθετικής γούνας στο πίσω μέρος των χεριών
• Τέλειο άνοιγμα με ελαστικό αντιανεμικό ρυθμιστή
• Συμβατά με τα γνήσια προστατευτικά
χεριών του X-ADV

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΩΝ
08TUC-LEG-17
Κάλυμμα για τα πόδια, ειδικά σχεδιασμένο
με αποκλειστικό σύστημα φουσκώματος που
αποτρέπει τα χτυπήματα από τον αέρα στις
υψηλές ταχύτητες. Διαθέτει 3 στρώσεις που
περιλαμβάνουν μια βαριά χειμερινή επένδυση που μπορεί να αφαιρεθεί το καλοκαίρι.
• Ένθετα από neoprene χωρίς Velcro για
προστασία του οχήματος από την τριβή
• Αντικλεπτικός δακτύλιος
• Μεγάλη θήκη αποθήκευσης
• Κάλυμμα σέλας
• Ανακλαστικά άκρα και λεπτομέρειες
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
X-ADV

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΞΑΤΜΙΣΗ AKRAPOVIC

ΕΞΑΤΜΙΣΗ TERMIGNONI

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΑΝΕΛ

08F88-MKH-900
Η βασική δομή αυτής της εξάτμισης είναι
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Το τελικό είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο, ενώ η τάπα και το προστατευτικό είναι από ανθρακονήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

08F99-MKH-900
Η βασική δομή αυτής της εξάτμισης
είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Το τελικό είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο και η τάπα
από ανθρακονήματα. Η εξάτμιση
είναι κατάλληλη για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

08F70-MKH-D00
Ένα σετ επιδαπέδιων πάνελ αριστερά και δεξιά. Περιλαμβάνουν λογότυπο X-ADV.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
AVERTO
08E70-MGH-640
Ένας μικρών διαστάσεων συναγερμός με σειρήνα 118db
και ανιχνευτή κίνησης και
κρούσης με 8 ρυθμίσεις ευαισθησίας. Η εφεδρική μπαταρία
και η χαμηλής κατανάλωσης
λειτουργία sleep εξασφαλίζει
την προστασία της μπαταρίας
από αποφόρτιση.
Πρέπει να συνδυαστεί με:
- Βύσμα σύνδεσης
συναγερμού
(08E70-MKH-D20)*
- Μαγνητικό διακόπτη
(08E70-MCS-G40)*
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
08E70 -MKH-D20
Απαραίτητο εξάρτημα σύνδεσης για την τοποθέτηση του
συναγερμού Averto.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
08E70-MCS-G40
Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει
την αφαίρεση της σέλας του
συνεπιβάτη χωρίς να είναι
απαραίτητη η απενεργοποίηση του συναγερμού Averto.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
SPYBALL

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΕΤΑΛΟ
(U-LOCK)

08E50-EWN-800E
Σύστημα συναγερμού με λειτουργία ανίχνευσης κραδασμών. Δεν είναι συμβατός με
τον μαγνητικό διακόπτη. Πρέπει να συνδυαστεί με το εξάρτημα (08E70-MKH-D20)*

08M53-MFL-800
Αντικλεπτικό πέταλο με αντικραδασμικό κύλινδρο κλειδαριάς: 105 x 245 χιλ.

* Πωλείται ξεχωριστά.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
NC750X

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

745

κ.εκ.
με 2 κυλίνδρους σε σειρά

ΚΥΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

3.5

λίτρα /
100 χλμ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΡΑΝΟΥΣ

1

Συναρπαστική αίσθηση στην οδήγηση
Η μετάδοση διπλού συπλέκτη για μοτοσυκλέτες
έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της το 2010 με
την Honda VFR 1200. Τώρα εισέρχεται στην 3η
γενιά της, με μειωμένες διαστάσεις ώστε να
μπορέσει να προσαρμοστεί σε μεσαίου κυβισμού μοτοσυκλέτες.
Το DCT είναι εντελώς διαφορετικό από τις μεταδόσεις με ιμάντα που χρησιμοποιούνται στα
περισσότερα σκούτερ. Η βασική του δομή είναι
όμοια με ενός συμβατικού κιβωτίου 6 σχέσεων,
το οποίο όμως ελέγχεται ηλεκτρονικά κατά την
αλλαγή ταχυτήτων. Διατηρεί την συναρπαστική
αίσθηση του μηχανικού κιβωτίου, προσθέτοντας
την άνεση της αυτόματης μετάδοσης!
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
NC750X

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 30 LT
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 35 LT

08L30-MKA-RTBWK
Το πακέτο περιλαμβάνει κεντρική βαλίτσα 30 λίτρων με πλάτη συνεπιβάτη.
Διατίθεται με σύστημα ενός κλειδιού,
το οποίο επιτρέπει το κλείδωμα και το
ξεκλείδωμα με το κλειδί ανάφλεξης.

08L09-MGS-D30
Μαύρη νάιλον τσάντα με ασημί φτερό
στην μπροστινή θήκη. Είναι μεταβλητού όγκου από 15 έως 25 λίτρα. Διατίθεται με ιμάντα ώμου και χειρολαβή
μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 45 LT
08ESY-MKA-TB45
Κεντρική βαλίτσα 45 λίτρων για την αποθήκευση 2
full face κρανών και άλλων αποσκευών. Στο πακέτο
περιλαμβάνονται σύστημα ενός κλειδιού, το οποίο
επιτρέπει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα με το κλειδί ανάφλεξης, καθώς και στιβαρή βάση. Στο καπάκι
υπάρχουν γυαλισμένα πάνελ σε στυλ αλουμινίου.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται η πλάτη συνεπιβάτη.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 39 LT
08L39-MKA-RTBA, C, E Ή G
Στο πακέτο περιλαμβάνονται κεντρική
βαλίτσα 39 λίτρων με πλάτη συνεπιβάτη, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για
την προσαρμογή της και καπάκι στα
χρώματα της NC750X.
Διατίθεται με σύστημα ενός κλειδιού,
το οποίο επιτρέπει το κλείδωμα και το
ξεκλείδωμα με το κλειδί ανάφλεξης.
4 διαθέσιμα χρώματα:
- Μαύρο (RTBA)
- Λευκό (RTBC)
- Κόκκινο (RTBE)
- Ασημί (RTBG)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 39 LT
08L39-RTB-INNER
Μαύρη νάιλον εσωτερική τσάντα με κομψή
σχεδίαση, κόκκινα φερμουάρ και λογότυπο
Honda στο μπροστινό μέρος. Περιλαμβάνει
μπροστινή θήκη που μπορεί να χωρέσει
έναν φάκελο A4. Διατίθεται με ιμάντα ώμου
και χειρολαβή μεταφοράς.

ΠΛΑΤΗ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 45 LT

DELUXE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ (45 LT)

08P60-MBT-801
Επιπρόσθετο πάνω μαξιλάρι πλάτης για ακόμη μεγαλύτερη άνεση του συνεπιβάτη.

08L81-MCW-H60
Ανοιχτή γκρι νάιλον τσάντα με μαύρα φερμουάρ και μαύρο
ανάγλυφο λογότυπο (Honda wing) στην μπροστινή θήκη.
Είναι μεταβλητού όγκου από 21 έως 33 λίτρα, με μπροστινή θήκη που μπορεί να χωρέσει έναν φάκελο Α4. Διαθέτει
ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου και χειρολαβή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 48 LT

ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ 29 LT

08L48-MKA-RTBA, C, E ή G
Κεντρική βαλίτσα 48 λίτρων για την αποθήκευση 2
full face κρανών και άλλων αποσκευών. Στο πακέτο
περιλαμβάνονται κεντρική βαλίτσα, οπίσθια σχάρα και
σύστημα ενός κλειδιού, το οποίο επιτρέπει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα με το κλειδί ανάφλεξης.
Διατίθεται σε 4 χρώματα:
- Μαύρο (RTBA)
- Λευκό (RTBC)
- Κόκκινο (RTBE)
- Ασημί (RTBG)

08ESY-MKA-P29
Ειδικής σχεδίασης, αεροδυναμικές και πλήρως ενσωματωμένες πλαϊνές βαλίτσες 29 λίτρων για την
NC750X. Το κλείδωμα και το ξεκλείδωμά τους γίνεται με το κλειδί ανάφλεξης της μοτοσυκλέτας. Στο
καπάκι υπάρχουν γυαλισμένα πάνελ σε στυλ αλουμινίου. Πρέπει να συνδυαστούν με την οπίσθια σχάρα
(08L70-MKA-D80 / πωλείται ξεχωριστά).

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΧΑΡΑ
(ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ
35 & 45 LT)

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΧΑΡΑ
(ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ
39 & 48 LT)

08L70-MKA-D80
Οπίσθια σχάρα για την προσαρμογή των
κεντρικών βαλιτσών 35 και 45 λίτρων,
καθώς και των πλαϊνών βαλιτσών. Δεν
είναι κατάλληλη για τις κεντρικές βαλίτσες 39 και 48 λίτρων.

08L00-MKA-RTB
Οπίσθια σχάρα για την προσαρμογή των
κεντρικών βαλιτσών 39 και 48 λίτρων,
καθώς και των πλαϊνών βαλιτσών. Δεν
είναι κατάλληλη για τις κεντρικές βαλίτσες 35 και 45 λίτρων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ
ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ
08L79-MGS-J30
Σετ δύο νάιλον ανθεκτικών τσαντών σε ανοιχτό γκρι χρώμα, Η χωρητικότητα φτάνει τα 16 λίτρα για την κάθε μια.
Διαθέτουν μπροστινή θήκη, χειρολαβές, ιμάντα μεταφοράς
στον ώμο και μαύρο ανάγλυφο λογότυπο Honda Wing στην
μπροστινή θήκη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 48 LT
08L48-RTB-INNER
Μαύρη νάιλον εσωτερική τσάντα με
κομψή σχεδίαση, κόκκινα φερμουάρ
και λογότυπο Honda στο μπροστινό
μέρος. Περιλαμβάνει μπροστινή θήκη
που μπορεί να χωρέσει έναν φάκελο
A4. Διατίθεται με ιμάντα ώμου και χειρολαβή μεταφοράς.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
NC750X

ΑΝΕΣΗ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ LED

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΡΙΝΓΚ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠ

08ESY-MKS-FL00
Σετ δύο επιπρόσθετων μπροστινών προβολέων LED
για τοποθέτηση στο μπροστινό προστατευτικό (περιλαμβάνεται). Αυξάνουν την ορατότητα και κάνουν πιο
εμφανή τη μοτοσυκλέτα στους άλλους οδηγούς.
Πρέπει να συνδυαστούν με:
- Ρελέ (08A70-MGS-D30)*
- Καλωδίωση (08A70-MJL-D30)*

08P71-MKA-D80
Κάγκελα για την προστασία του φέρινγκ και την προσαρμογή των φώτων ομίχλης LED.

08ESY-MKA-DCT16 (DCT)
08ESY-MKA-MT16
Πολύ λεπτά θερμαινόμενα γκριπ με ενσωματωμένο διακόπτη ελέγχου, για μεγιστοποίηση της άνεσης του αναβάτη.
Διαθέτει 5 στάδια μεταβλητής και έξυπνα σχεδιασμένης
περιοχής θέρμανσης που εστιάζει στα σημεία των χεριών
που είναι πιο ευαίσθητα στο κρύο. Το ενσωματωμένο κύκλωμα προστατεύει τη μπαταρία από αποφόρτιση. Περιλαμβάνεται ειδική κόλλα, η οποία είναι ανθεκτική στην υψηλή
θερμοκρασία. Τα γκριπ πρέπει να συνδυαστούν με:
- Ρελέ (08A70-MGS-D30)*
- Καλωδίωση (08A70-MJL-D30)*

ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 12V

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ
(ΧΟΥΦΤΕΣ)

08E70-MKA-D80
Η πρίζα 12V DC επιτρέπει την φόρτιση
ηλεκτρικού εξοπλισμού, απευθείας
από τη μοτοσυκλέτα.
Πρέπει να συνδυαστεί με:
- Ρελέ (08A70-MGS-D30)*
- Καλωδίωση (08A70-MJL-D30)*

08P70-MKA-D80
Οι προστατευτικές χούφτες εκτρέπουν
τον αέρα και τη βροχή από τα χέρια του
αναβάτη και βελτιώνουν τα επίπεδα
άνεσης.

ΡΕΛΕ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

08A70-MGS-D30
Αυτό το ρελέ απαιτείται για την τοποθέτηση ορισμένων ηλεκτρικών αξεσουάρ.

08A70-MJL-D30
Αυτή η καλωδίωση απαιτείται για την τοποθέτηση ορισμένων ηλεκτρικών αξεσουάρ.

* Πωλείται ξεχωριστά.
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

SLIP-ON ΕΞΑΤΜΙΣΗ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ AKRAPOVIĆ

08F88-MKA-900
Παρέχει εξαιρετική εμφάνιση και αυξημένες επιδόσεις. Αυτή η Slip-on εξάτμιση καλύπτει τις προδιαγραφές για οδήγηση στο δημόσιο οδικό δίκτυο και διαθέτει
λογότυπο AkrapovιĆ που έχει χαραχθεί με laser. Καλύπτει τους περιορισμούς θορύβου για χρήση στο δρόμο.

ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCT
08U70-MGS-D51
Ρυθμιζόμενος ride-by-wire μοχλός αλλαγής ταχυτήτων για χειρισμό με το αριστερό πόδι. Μηχανικές και
ηλεκτρικές προ-ρυθμίσεις για εύκολη τοποθέτηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ
08M70-MGS-D30
Διευκολύνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση του
πίσω τροχού, καθώς και την ασφαλή στάθμευση σε μη
ομαλά εδάφη.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΕΤΑΛΟ
(U-LOCK) 123/217
08M53-MEE-800
Αντικλεπτικό πέταλο με αντικραδασμικό κύλινδρο
κλειδαριάς.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
500X

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

471

κ.εκ.
με 2 κυλίνδρους σε σειρά

ΚΥΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ

810

χιλ.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

17.5

λίτρα

Prolink: Από το motocross στις πίστες του MotoGP
Το σύστημα mono shock αποκλειστικής πατέντας
Honda εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1981 σε
μοτοσυκλέτα Motocross. Πλέον εφαρμόζεται σε
πολλά μοντέλα όπως είναι η CB500X, αλλά και η
RC213V που πρωταγωνιστεί στο MotoGP.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
500X

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 35 LT

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΧΑΡΑ

08ESY-MJX-TBWK
Κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων που σχεδιάστηκε για να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει με το κλειδί ανάφλεξης της
CB500X. Περιλαμβάνονται η οπίσθια
σχάρα, η βάση που απαιτείται για την
προσαρμογή της βαλίτσας στη μοτοσυκλέτα και το σύστημα ενός κλειδιού.

08L71-MGZ-D80ZA
Στιβαρή οπίσθια σχάρα με ενσωματωμένες χειρολαβές συνεπιβάτη.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ

ΒΑΣΗ ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ

08L70-MGZ-D80
Σετ δύο αεροδυναμικού σχήματος πλαϊνών βαλιτσών, οι οποίες σχεδιάστηκαν
ειδικά, για πλήρη ενσωμάτωση στην
CB500X.

08L70-MGZ-D80
Στιβαρό σύστημα για την τοποθέτηση των
πλαστικών πλαϊνών βαλιτσών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 35 LT

ΤΣΑΝΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
(TANK BAG)

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

08L09-MGS-D30
Μαύρη νάιλον εσωτερική τσάντα με λογότυπο Honda
wing στο μπροστινό μέρος. Ο όγκος της μεταβάλλεται
από τα 15 στα 25 λίτρα. Στη μπροστινή θήκη μπορεί να
χωρέσει ένας φάκελος A4. Διατίθεται με ιμάντα ώμου
και χειρολαβή μεταφοράς.

08ESY-MKP-TKB19B
Μικρή τσάντα ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση στο
ρεζερβουάρ της CB500X. Διαθέτει 2 προεξοχές με
μαγνήτη και 2 αφαιρούμενους ιμάντες. Περιλαμβάνονται 2 σετ βιδών, κολλάρων και τσιμουχών, καθώς και
2 αυτοκόλλητα φιλμ για την προστασία του ρεζερβουάρ από γρατζουνιές. Χωρητικότητα: 3 λίτρα.

08XXX
Μια απλή και πρακτική τσάντα, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά
για προσαρμογή στο κωνικό σχήμα της σέλας. Εύκολη τοποθέτηση και σταθερότητα χάρη στο ειδικό ένθετο που περιλαμβάνεται. Η χωρητικότητα των 15 λίτρων μπορεί να αυξηθεί στα 22 λίτρα. Περιλαμβάνεται αδιάβροχο κάλυμμα.
Διαστάσεις σε χιλιοστά (Π x Μ x Υ): 355 x 365 x 243
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ΑΝΕΣΗ

ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠ

ΠΡΙΖΑ 12V

08ESY-MKP-FOG19
Σετ δύο επιπρόσθετων μπροστινών προβολέων LED
με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση στο
μπροστινό πλευρικό προστατευτικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το σετ. Αυξάνουν την ορατότητα και κάνουν
πιο εμφανή τη μοτοσυκλέτα στους άλλους οδηγούς.

08ESY-MKP-HG19
Πολύ λεπτά θερμαινόμενα γκριπ που παρέχουν 360°
θέρμανσης γύρω από τα γκριπ. Περιλαμβάνουν ενσωματωμένο διακόπτη ελέγχου, για μεγιστοποίηση της
άνεσης του αναβάτη. Διαθέτει 3 στάδια μεταβλητής
και έξυπνα σχεδιασμένης περιοχής θέρμανσης που
εστιάζει στα σημεία των χεριών που είναι πιο ευαίσθητα στο κρύο. Το ενσωματωμένο κύκλωμα προστατεύει
τη μπαταρία από αποφόρτιση. Περιλαμβάνονται ένθετο
και ειδική κόλλα, η οποία είναι ανθεκτική στην υψηλή
θερμοκρασία.

08U70-MKP-D80
Η πρίζα 12V επιτρέπει την φόρτιση ηλεκτρικού εξοπλισμού,
απευθείας από τη μοτοσυκλέτα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΧΟΥΦΤΕΣ)

ΦΙΜΕ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΑ

08P70-MJW-J80
Οι προστατευτικές χούφτες εκτρέπουν τον αέρα και τη
βροχή από τα χέρια του αναβάτη και βελτιώνουν τα
επίπεδα άνεσης. Συμβάλουν στην απόλυτη Adventure
εμφάνιση της CB500X.

08R70-MKP-J80
Φιμέ ανεμοθώρακας για περισσότερη άνεση και πιο
σπορ εμφάνιση. Έχει το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με τον στάνταρ διάφανο ανεμοθώρακα.

08R71-MKP-J80
Σετ μαύρων εκτροπέων αριστερά και δεξιά για προστασία
των ποδιών από τον αέρα.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
500X

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
08P72-MKP-J80ZA
Βελτιώνει την προστασία και αποτελεί το σημείο στήριξης για τα
φώτα ομίχλης, τα οποία πωλούνται ξεχωριστά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
(TANK PAD)
08P70-MGH-J20
Βοηθά στην προστασία του
ρεζερβουάρ από γρατζουνιές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

HONDA OPTIMATE 3

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ XL

08M51-EWA-601E | 08M51-EWA-601U
Κατάλληλο για όλους τους τύπους μπαταριών 12V από
3 έως 50Ah. Αποτελεσματικό σε πολύ παραμελημένες
μπαταρίες από τουλάχιστον 2 Volt. Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης. Εξασφαλισμένη προστασία για τα
ηλεκτρικά οχήματα. Είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις
(αγορές Ε.Ε. και Η.Β.).

08M70-MKP-J80
Διευκολύνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση του
πίσω τροχού και επιτρέπει πιο ασφαλή στάθμευση σε
μη ομαλά εδάφη.

08P34-BC2-801
Προστατεύει το χρώμα από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο και αναπνέον υλικό
που επιτρέπει το στέγνωμα της μοτοσυκλέτας όταν είναι
καλυμμένη. Διαθέτει κορδόνι σύσφιξης για αποτροπή του
φουσκώματος από τον αέρα, καθώς και οπές στο κάτω μέρος για εύκολη προσαρμογή της κλειδαριάς τύπου πέταλο.
Δεν είναι κατάλληλη για μοτοσυκλέτες με κεντρική βαλίτσα
ή/και πλαϊνές βαλίτσες.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
HONDA

Η Honda έχει αναπτύξει και εφαρμόσει πολλές καινοτόμες τεχνολογίες για τη γκάμα μοτοσυκλετών της.
Σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά πλεονεκτήματα σε εσένα και τον κόσμο γύρω σου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Μειώνει την πίεση πέδησης ελέγχοντας την ταχύτητα περιστροφής των τροχών και εμποδίζοντας το μπλοκάρισμά τους.

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
Το σύστημα ελέγχου της ροπής κατ’ επιλογή (HSTC) ανιχνεύει την επικείμενη απώλεια της πρόσφυσης του πίσω τροχού και την επαναφέρει μειώνοντας τη ροπή.

EURO 4
Πλήρης συμβατότητα με τις προδιαγραφές εκπομπής ρύπων EURO 4.

ΦΩΤΑ LED
Φωτεινότερα και πιο αποδοτικά από τις παραδοσιακές λυχνίες, χωρίς χρονο-καθυστέρηση και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ G
Το G Mode ενεργοποιείται από έναν διακόπτη που βρίσκεται στον πίνακα
οργάνων. Βελτιώνει την πρόσφυση και τον έλεγχο μειώνοντας την ολίσθηση του συμπλέκτη κατά τη διάρκεια της αλλαγής ταχυτήτων.

SMART KEY
Αυτή η καινοτόμα τεχνολογία βελτιώνει την άνεση και την ασφάλεια. Έχοντας
το κλειδί στην τσέπη ή την τσάντα του, ο αναβάτης μπορεί να απελευθερώσει
τη σέλα και να ανάψει τον κινητήρα, με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ
Μεγάλος χώρος για την αποθήκευση ενός full-face κράνους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ
Ένας υπολογιστής με ειδικούς χάρτες διατηρεί την υψηλή ισχύ και την άμεση απόδοση σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

HONDA EVOLUTIONAL CATALYSING SYSTEM
Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες οξυγόνου και διατηρεί το βέλτιστο
μείγμα αέρα/καυσίμου,. Παρέχει την πλέον αποτελεσματική μείωση της
εκπομπής ρύπων.

SHOWA DUAL BENDING VALVE
Το πιρούνι με διπλή κεκλιμένη βαλβίδα της Showa βελτιώνει την άνεση
και τον έλεγχο, παρέχοντας προοδευτική απόσβεση επαναφοράς με πιο
σκληρή απόσβεση συμπίεσης.

HONDA IGNITION SECURITY SYSTEM
Επιτρέπει την ανάφλεξη μόνο με το γνήσιο κωδικοποιημένο κλειδί, συμβάλλοντας στην προστασία της μοτοσυκλέτας από κλοπή.

PRO-LINK® ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Η πίσω ανάρτηση Monoshock αξιοποιεί ένα τριγωνικό σύστημα σύνδεσης,
για προοδευτική αύξηση της ισχύος απόσβεσης μέσω μιας ευρείας σειράς
κινήσεων του ψαλιδιού.

HONDA MULTI-ACTION SYSTEM
Το πιρούνι και το πίσω αμορτισέρ εξασφαλίζουν μια εξαιρετική ισορροπία
ομαλής απόσβεσης και χειρισμού ακριβείας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Στο ένα τρίτο του βάρους του ατσαλιού, το πλαίσιο αλουμινίου είναι πιο
άκαμπτο και ελαφρύτερο. Επειδή, το κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ
Σε σύγκριση με τη μανιβέλα, η ηλεκτρική μίζα προσφέρει έναν απλό και
άνετο τρόπο για να ανάβει ο κινητήρας.

TWS RIDING MODE SELECT SYSTEM
Επιτρέπει την επιλογή 3 προγραμμάτων οδήγησης. Το Mode 1 παρέχει στάνταρ χάρτες ECU, το Mode 2 πιο ομαλό έλεγχο του γκαζιού και το Mode 3
εξασφαλίζει πιο επιθετική απόδοση της ισχύος.

HONDA
ADVENTURE
ROADS.

Δημιουργήσαμε την Africa Twin για να προσφέρουμε την απόλυτη περιπέτεια. Και μετά αναπτύξαμε το πρόγραμμα Honda Adventure Roads, το οποίο
προκαλεί τους ιδιοκτήτες της Africa Twin, να οδηγήσουν ακόμη πιο μακριά,
να εξερευνήσουν και να ωθήσουν τα δικά τους όρια, αλλά και της μοτοσυκλέτας τους, σε ένα εντελώς νέο επίπεδο γεμάτο από συναρπαστικές εμπειρίες.

Αρχικά, 30 αναβάτες κατέκτησαν την Σκανδιναβία, συμμετέχοντας στο επικό ταξίδι από το Oslo στο Nordkapp της Νορβηγίας. Η συνέχεια ήρθε το 2019, στο εκπληκτικό σκηνικό που προσφέρει η Νότιος Αφρική και το απίστευτα απαιτητικό
έδαφος, για το οποίο δημιουργήθηκε η Africa Twin. Ο σχεδιασμός για το επόμενο ταξίδι Honda Adventure Roads είναι
σε πλήρη εξέλιξη. Αν λοιπόν, αναζητάς μια απίστευτη και αξέχαστη διαδρομή, καθώς και την ευκαιρία να ανακαλύψεις
τις δυνατότητές σου, αλλά και της Africa Twin, να αναπτύξεις νέες τεχνικές με τη βοήθεια επαγγελματιών αγωνιζόμενων
της Honda στους αγώνες rally και να διασκεδάσεις μαζί με άλλους αναβάτες που έχουν το ίδιο πάθος για εξερεύνηση,
ο παρακάτω σύνδεσμος αποτελεί το πρώτο σου βήμα. Ένας νέος κόσμος περιπέτειας είναι εκεί και σε περιμένει!

WWW.HONDAADVENTUREROADS.COM

Κάνε την εγγραφή σου για να λαμβάνεις όλα τα νέα και προετοιμάσου για να συμμετάσχεις στο
επόμενο επικό ταξίδι και να γράψεις το νέο κεφάλαιο του προγράμματος Honda Adventure Roads.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 3483.300, FAX: 210 3483.310
www.honda-motorcycles.gr

Παρακαλούμε μην πετάξετε
το έντυπο. Δώστε το σε ένα
φίλο σας ή ανακυκλώστε το.

hondamotorcyclesgr

Τα τεχνικά στοιχεία και ο εξοπλισμός που αναφέρονται είναι δυνατόν να
αλλάξουν χωρίς προειδόποιηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Honda για περισσότερες πληροφορίες.

www.facebook.com/HondaMotoGreece

ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ Μελέτησε προσεκτικά το εγχειρίδιο
κατόχου (owner’s manual). Γνώρισε το δίκυκλό σου και όλα όσα μπορεί να
σου προσφέρει. Η συγκέντρωση βοηθά στην πρόβλεψη. Να παρατηρείς τη
συμπεριφορά των οδηγών κάθε τύπου οχήματος που κινούνται κοντά σου.
Διάθεσε χώρο και χρόνο για ασφαλές φρενάρισμα. Επίλεξε ειδικά προϊόντα
ένδυσης και προστασίας, οδήγησε ξεκούραστος και ΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ! Η καλή συμπεριφορά και η ευγένεια χαρακτηρίζουν
τον έμπειρο και συνειδητοποιημένο μοτοσυκλετιστή. Η Honda υποστηρίζει
την συμβατότητα των ζελατινών κράνους με την προδιαγραφή BS 4110.
Οι ζελατίνες που εμποδίζουν την ορατότητα (λιγότερο από το 50% του
ορατού φωτός), δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

