


HONDA ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBKY NAJVYŠŠEJ KVALITY PODPORUJÚCE VAŠE 
INDIVIDUÁLNE POTREBY

2RokyZáruka

Niet pochýb o tom, že Africa Twin je už v štandardnej verzii pripravená zvládnuť skutočne veľké dobrodružstvo. Vďaka 
širokej ponuke originálneho príslušenstva Honda sa však bez obáv môžete pustiť aj do dlhých výletov napríklad naprieč 
kontinentami. Vložte svojmu motocyklu aspoň časť svojej individuality a vybavte si ho podľa svojich predstáv. Kvalita 
spracovania je u nás vždy na prvom mieste a je na ňu kladený taký dôraz, aby výrobky dokázali obstáť aj v tých 
najnáročnejších testoch, akými prechádzajú pri každodennom použití v premávke.

Na motocykli môžete jazdiť celkom bez kompromisov, tak prečo ich robiť pri výbere príslušenstva?



HONDA ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

ADVENTURE SADA

Obsahuje:
Horný kufor
Bočné kufre
Vyššie plexi
Hlavný stojan
Vyhrievané rukoväte
LED hmlové svetlá
Rúrkový rám
12V zásuvka

08HME-MJP-AD16X
€ 2 600,-

TOURING SADA

Obsahuje:
Horný kufor
Bočné kufre
Vyššie plexi
Hlavný stojan
Vyhrievané rukoväte
LED hmlové svetlá
Rúrkový rám
12V zásuvka
Deflektory bočné spodné
Deflektory bočné vrchné
Stupačky spolujazdca - komfort

08HME-MJP-TO16X
€ 2 950,-

Horný kufor

Bočné kufre

Vyššie plexi

Rúrkový rám

Hlavný stojan

LED hmlové svetlá

Komfortné 
stupačky 
spolujazdca

Deflektory  
kapotáže horné

TRAVEL SADA

Obsahuje:
Horný kufor
Bočné kufre
Vyššie plexi
Hlavný stojan

08HME-MJP-TR16
€ 1 330,-

KOMFORT SADA

Obsahuje:
Vyhrievané rukoväte
LED hmlové svetlá
Rúrkový rám
12V zásuvka

08HME-MJP-CO16
€ 1 350,-

SADY PRÍSLUŠENSTVA



BATOŽINA

35L HORNÝ KUFOR - SADA

Horný 35 l kufor s vekom hliníkového
vzhľadu. Možnosť uložiť jednu offroad
prilbu.

Sada obsahuje kufor, dosku nosiča,
opierku, mechanizmus zatvárania,
vložku a telo zámku pre obsluhu
kľúčom od motocykla.

08ESY-MJP-TBCOM16 € 460,-



BOČNÉ KUFRE - SADA

Bočné kufre s vekami v hliníkovom
vzhľade. Možnosť uloženia jednej offroad
prilby do ľavého kufra. Pravý
kufor s objemom 30 l, ľavý 40 l.

Sada obsahuje bočné kufre  
a 2 vložky zámku pre obsluhu  
kľúčom od motocykla.

08ESY-MJP-PCOM16 € 650,-



HLAVNÝ STOJAN

Hlavný stojan pre bezpečné
parkovanie motocykla a
údržbu reťaze.

08M70-MJP-G50 € 215,-

KOMFORT

VYŠŠIE PLEXI

O 100 mm vyššie a 30 mm širšie 
plexi prináša lepšiu ochranu pred 
vetrom a pohodlnejšie cestovanie 
na dlhších trasách.

08R70-MJP-G50 € 146,-

ZATMAVENÉ PLEXI

Plexi štandardných rozmerov
so 70-% zatmavením.

08R75-MJP-G50ZB € 146,-



DEFLEKTORY KAPOTÁŽE

Sada bočných deflektorov z čierneho 
polyuretánu znižujúca turbulenciu.
Jednoduchá montáž pomocou lepiacej pásky.

08R74-MJP-G50 = horné € 146,-
08R73-MJP-G50 = spodné € 175,-

Dostupný taktiež ako sada:
08ESY-MJP-DEF € 300,-

NIŽŠIE/VYŠŠIE SEDLO

Dizajn zodpovedajúci motocyklu.

Nižšie sedlo 
- 30 mm, výška sedla 820 mm

08R01-MJP-F50ZA = CRF Rally € 193,-
08R01-MJP-G50ZB = Standard € 193,-
08R01-MJP-G50ZA = Tricolor € 193,-

Vyššie sedlo 
+ 30 mm, výška sedla 900 mm

08R00-MJP-F50ZA = CRF Rally € 500,-
08R00-MJP-G50ZB = Standard € 337.-
08R00-MJP-G50ZA = Tricolor € 337,-



VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE
- SADA

Nová generácia tenkých
rukovätí s asymetrickým
vyhrievaním a integrovaným
3-stupňovým ovládačom.

Sada obsahuje vyhrievané
rukoväte, montážnu sadu a 
špeciálne lepidlo.

08ESY-MJP-HGA € 319,-

LED HMLOVÉ SVETLÁ - SADA

Dvojica hmlových svetiel,
montážna sada a rúrkový rám. 

08ESY-MJP-FLK16 € 1 028,-

12V ZÁSUVKA

Pre napájanie rôznych
elektrických zariadení. Montáž 
pod sedlom.

08U70-MJP-G50 € 70,-

KOMFORTNÉ STUPAČKY
SPOLUJAZDCA

Širšie stupačky spolujazdca s
gumovým nášľapom pre väčší 
komfort.

08R71-MJP-G50 € 97,-

DCT - RADIACA PÁKA

Nožná radiaca páka iba pre DCT 
verziu. Kompletná sada
mechanicko-elektrického 
radenia.

08U70-MJP-G80 € 442,-





OCHRANA

ALARM

Kompaktný 118dB alarm s 8 stupňovým pohybovým a 
nárazovým čidlom a záložnou batériou.

Nevyhnutné pre montáž:

Kompletný alarm:
08E70-MGH-640 € 418,-
Montážna sada alarmu
08E70-MJP-G50 € 209,-

U-ZÁMOK

Pevný a spoľahlivý zámok, jednoduché uloženie 
pod sedlo.

08M53-MFL-800 € 99,-

DIZAJN

RÚRKOVÝ RÁM

08P71-MJP-G50 € 529,-

NÁLEPKY NA KOLESÁ

Pre obe kolesá.

08F70-MJP-F50ZD = pre Standard € 57,-
08F70-MJP-F50ZJ = pre Tricolor € 57,-
08F70-MJP-F50ZA = pre CRF Rally € 57,-

Oceľový rám dodávajúci motocyklu robustnejší vzhľad a 
súčasne slúžiaci na upevnenie LED hmlových svetiel.



OBLEČENIE

MIKINA S KAPUCŇOU

 
Veľkosti XS - XXL

08HOVH168xx € 78,-

TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM

Veľkosti XS - XXL

08HOVH169xx € 50,-

TRIČKO

Veľkosti XS - XXL

Biela:
08HOVT1610xx € 27,-

Hnedá:
08HOVT1611xx € 27,-

Olivová:
08HOVT1612xx € 27,-



Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií, vrátane farieb, bez predchádzajúceho 
oznámenia, pokiaľ to bude nevyhnutné. Táto skutočnosť sa môže týkať malých detailov, 

ale aj veľkých zmien. Zaisteniu správnosti údajov obsiahnutých v tejto brožúre sme 
venovali veľa úsilia. Uvedené ceny sú odporúčané v eurách vrátane DPH.

Honda Motor Europe Limited Slovensko
organizačná zložka

Prievozská 6, 821 09 Bratislava
www.honda.sk


