TOURING
SPORTSTOURING
CLASSIC/CUSTOM
SUPERSPORT

ORIGINALT TILBEHØR

UTGAVE 1–2016/2017

CBR300R
SUPERSPORT

0.0

0.3

0.1

490,–

1608,–

Felgdekorsett
08F84-MFJ-820A

Setedeksel, enseter

Inneholder 3 buede klistremerker som
er enkle å sette på, og passer perfekt på
2 stk. 17-tommers felger. Med Honda
Racing-logo på forespørsel.

08F71-K33-D00ZB
Monteres istedenfor et passasjersete og
gjør sykkelen til en enseter.
Gir CBR300R et mer sporty utseende.

490,–

Setebag
08L56-MGM-800A

0.0

0.1

0.3

408,–

201,–

201,–

Setebagen festes på passasjersetet og
gir deg praktisk lagringsplass for de
viktigste tingene. Legg ut på veien uten
å måtte drasse på uhåndterlige vesker.
Du trenger setebagstroppen 08L70K33-J00 for å montere dette tilbehøret.

Setebagstropp

Tankpad (fiskebendesign)

Tankpad (tulipandesign)

08L70-K33-J00
Nødvendig for å montere setebagen.

08P61-MGM-800
Tankpad i fiskebendesign, i én del,
i karbon-look og Honda-logoen.
Beskytter tanken mot riper og
gnisninger.

08P61-MGM-800A
Tankpad i tulipandesign og tre deler,
i karbon-look og Honda-logoen.
Beskytter tanken mot riper og
gnisninger.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR300R
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 3
0.1

0.4

0.1

0.1

858,–

715,–

155,–

151,–

Hugger

Forskjerm

08F63-KYJ-800
Erstatter kjedekasse. Gir CBR300R et
mer ekslusivt utseende. Karbon-look.

08F70-KYJ-800
Erstatter huggeren. Gir CBR300R et mer
eksklusivt utseende. Karbon-look.

Tankpad (Honda Wing-logo)
08P61-KAZ-800A

Tanklokkpad, sett
08P61-MEE-800A

Tankpad med selvklebende bakside i
tre deler, i karbon-look og Honda Winglogoen. Beskytter lakken på tanken mot
riper og gnisninger. Fås også i annen
design: Tankpad (tulipan), tankpad
(HRC).

HRC-merket tanklokkpad i karbonlook, beskytter tanklokket mot riper fra
nøkkelen.

0.3

0.0

0.0

0.0

301,–

653,–

190,–

209,–

Tankpad og tanklokkpad, sett
(karbon-look)

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

08P61-MEE-800
I karbon-look. Beskytter tanken og
tanklokket mot riper.

Vanntett tekstil som puster, og gjør at
sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling.
Utstyrt med snøring som forhindrer at
overtrekket blafrer i vinden, og to
åpninger til bøylelåsen.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Lastenett
08L63-KAZ-011
Et svart, fleksibelt nett som holder
bagasjen din sikkert på plass på
bagasjebrettet og passasjersetet.

0.0

689,–

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U
Honda batteriilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR300R
SUPERSPORT
CBR300R
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 3 AV 3
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Setebag

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva

0

08L56-MGM-800A

Setebag

490,–

0

08L70-K33-J00

Setebagstropp

408,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

Pris inkl. mva
209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

Pris inkl. mva
653,–

0.1

08P61-KAZ-800A

Tankpad (Honda Wing-logo), i karbon-look

155,–

0.1

08P61-MGM-800

Tankpad (fiskebendesign), i karbon-look

155,–

0.1

08P61-MGM-800A

Tankpad (tulipandesign), i karbon-look

155,–

0.1

08P61-MEE-800A

Tanklokkpad, sett, i karbon-look

151,–

0.2

08P61-MEE-800

Tankpad og tanklokkpad, sett (karbon-look)

301,–

0.1

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.1

08F63-KYJ-800

Hugger (karbon-look)

Styling
Pris inkl. mva
858,–

0.4

08F70-KYJ-800

Hugger

0.1

08F70-KYJ-800

Setedeksel, enseter (R-263 Millennium Red)

1608,–

715,–

0.1

08F71-K33-D00ZC

Setedeksel, enseter (NH-1 Black)

1608,–

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR500R
SUPERSPORT

0.3

0.3

734,–

0.1

1039,–

1460,–

Forskjerm i karbon
08F85-MGZ-J00

Hugger
08F70-MGZ-J00

Setedeksel, enseter
08F71-MGZ-J00ZJ

Erstatter forskjermen. Gir sykkelen et
mer eksklusivt utseende. Karbon.

Beskytter støtdemperne bak mot skitt og vann som spruter opp fra bakhjulet.

Monteres istedenfor passasjersetet og
gjør sykkelen til en enseter. Gir sykkelen
et mer sporty utseende.

0.5

Med integrert hugger.

1.0

6231,–

1344,–

0.3

0.0

2758,–

209,–

Akrapovic slip-on lyddemper
08F88-MGZ-900

Høy vindskjerm
08R70-MGZ-D00ZA

Bagasjebrett
08L70-MGZ-D00ZA

Lastenett
08L63-KAZ-011

Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen
er godkjent for vei og samsvarer
med alle regelverk om støyutslipp fra
eksossystemer beregnet for gatebruk.

Denne vindskjermen er 50 mm høyere
enn standarden og gir deg økt komfort.

Et robust, svart bagasjebrett med
integrert gripehåndtak som gir praktisk
lagringsplass.

Et svart, fleksibelt nett som holder
bagasjen din sikkert på plass på
bagasjebrettet og passasjersetet.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR500R
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.9

0.0

4594,–

0.1

536,–

35 liters toppboks, sett
08ETB-MGZ-TB35
Toppboks i Mat Cynos Grey som
rommer 35 liter, med plass til en
helhjelm og litt til. Hurtiglåsing og
hurtigmontering. Settet inneholder
bagasjebrett, toppboksholder og
låssett.
0.0

0.1

3711,–

35 liters innerveske til
toppboks
08L56-KPR-800
Ta med deg det mest nødvendige hver
dag med denne svarte nylonvesken
med Honda Wing-logoen i sølv i front.
Kan utvides fra 15 til 25 liter. Utstyrt
med justerbar skulderrem, bærhåndtak
og frontlomme med plass til en mappe
0.1

274,–

Sideveske, sett
08L70-MGZ-D80

Tankpad
08P61-MEJ-800

Et sett med to sidevesker i
aerodynamisk utforming og design
som matcher sykkelen fullt og helt.
Andre artikler du trenger til monteringen,
fremgår av prislisten.

Tankpad med selvklebende bakside
i tre deler, med en tykk og klar
overflatebehandling som beskytter
tanken mot riper. Med Honda Winglogoen.

0.0

0.0

993,–

653,–

–

689,–

173,–

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Tanklokkpad, sett
08P61-KYJ-800

Bøylelås
08M53-MFL-800

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Honda batteriilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Tankpad med selvklebende bakside,
karbon-look og Honda Wing-logoen.
Beskytter tanklokket mot riper.

Gjør din Honda MC tyverisikker med
denne hærverkssikre bøylelåsen som
fint får plass under setet.

Vanntett tekstil som puster, og gjør at
sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling. Utstyrt
med snøring som forhindrer at
overtrekket blafrer i vinden, og to
åpninger til bøylelåsen.

1.5

Annet tilbehør

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Sidekofferttrekk
– Holder til 35 liters toppboks
– Festepunkt for sidekoffert/toppboks

3738,–

190,–

Varmeholker, sett
08ETB-MGZ-HGAR

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

Sett med ekstremt slanke Varmeholker,
med integrert kontroll for maksimal
førerkomfort. Utstyrt med variable
varmenivåer som kan justeres i tre
trinn, med integrert krets som beskytter
batteriet mot utlading, og smart
varmefordeling som fokuserer på
områder på hendene som er mest utsatt
for kulde.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR500R
SUPERSPORT
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1

08R70-MGZ-D00ZA

Høy vindskjerm

1344,–

1.5

08ETB-MGZ-HGAR

Varmeholker, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

3738,–

08T50-MGE-800

Varmeholker

08T70-MGZ-D00

Monteringssett

08CRD-HGC-20GMA

Varmeholker, lim

Pris inkl. mva.

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Sidevesker

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0.1

08L70-MGZ-D80

Sidevesker

3711,–

0.3

08L74-MGZ-J00ZA

Sideveskebrakett, sett

3938,–

0

81203-MGZ-D00

Høyre sideveskebærer

1340,–

0

81204-MGZ-D00

Venstre sideveskebærer

1340,–

0

08M71-KZL-840

Låskomponenter med 1 nøkkel (sylindersett) (2. stk. trengs)

286,–

0.1

08F70-MGZ-J80ZB

Deksel for sidevesker (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

849,–

0.1

08F70-MGZ-J80ZF

Deksel for sidevesker (R-263 Millennium Red)

849,–

0.1

08F70-MGZ-J80ZC

Deksel for sidevesker (NH-87P Pearl Himalayas White)

849,–

0.4

08L29-MGZ-RTB

29 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L29-RTB-000

29 liters toppboks med ryggstøtte

08885-HAC-P00

Låskomponenter med én nøkkel, låsinnsats

08885-HAC-P10

Låskomponenter med én nøkkel, hoveddel sylinder

81204-MGZ-D00

Venstre sideveskebærer

81203-MGZ-D00

Høyre sideveskebærer

08L00-MGZ-RTB

Bagasjebrett

2623,–

0

08L29-RTB-000ZC

Lokk til 29 liters toppboks - Pearl Cool White (NHA16P)

569,–

0

08L29-RTB-000ZE

Lokk til 29 liters toppboks - Pearl Sienna Red (R320P)

569,–

0

08L29-RTB-000ZG

Lokk til 29 liters toppboks - Moondust Silver Metallic (NHB29M)

0.4

08L39-MGZ-RTB

39 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L39-RTB-CBBR

39 liters toppboks med ryggstøtte

08885-HAC-P00

Låskomponenter med én nøkkel, låsinnsats

08885-HAC-P10

Låskomponenter med én nøkkel, hoveddel sylinder

81204-MGZ-D00

Venstre sideveskebærer

81203-MGZ-D00

Høyre sideveskebærer

569,–
3225,–

0

08L00-MGZ-RTB

Bagasjebrett

857,–

0

08L00-MGZ-RTB

Farget lokk til 39 liters toppboks - Pearl Nightstar Black (NHA84P)

772,–

0

08L39-RTB-000ZC

Farget lokk til 39 liters toppboks - Pearl Cool White (NHA16P)

772,–
772,–

0

08L39-RTB-000ZE

Farget lokk til 39 liters toppboks - Pearl Sienna Red (R320P)

0

08L39-RTB-000ZG

Farget lokk til 39 liters toppboks - Moondust Silver Metallic (NHB29M)

772,–

0

08L39-RTB-INNER

39 liters innerveske til toppboks Regional

376,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR500R
SUPERSPORT
Bagasje, fortsettelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.9

08ETB-MGZ-TB35

35 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

81100-KZL-860

35 liters toppboks

08L71-MGZ-J00

35 liters toppboksbase

08L70-MGZ-D00ZA

Bagasjebrett

08L00-KZL-860

Låsekomponenter med 1 nøkkel (låssett)

08M71-KZL-840

Låskomponenter med 1 nøkkel (sylindersett)

Pris inkl. mva.
4594,–

0

08L56-KPR-800

35 liters innerveske til toppboks

0.5

08L95-MGZ-D00ZA

Brakett for sammenkobling av sidekofferter og toppboks

6556,–

536,–

0.3

08L70-MGZ-D00ZA

Bagasjebrett

2758,–

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

Pris inkl. mva.
653,–

0.1

08P61-KYJ-800

Tanklokkpad, sett

173,–

0.1

08P61-MEJ-800

Tankpad (karbon-look)-look (Honda Wing-logo)

274,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

Pris inkl. mva.

FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08F70-MGZ-J00

Bakskjerm

0.3

08F85-MGZ-J00

Hugger (karbon-look)

0.1

08F71-MGZ-J00ZH

Setedeksel (NH-B01 Graphite Black)

1460,–

0.1

08F71-MGZ-J00ZJ

Setedeksel (NHA87 Pearl Himalaya White)

1460,–

0.1

08F71-MGZ-J01ZG

Setedeksel (R-263 Millennium Red)

1460,–

0.5

08F88-MGZ-900

Akrapovic slip-on lyddemper

6231,–

993,–

Styling
Pris inkl. mva.
1039,–
734,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR600RR
SUPERSPORT
Tilgjengelig tilbehør:
Hugger i karbon
Varmedeksel i karbon for eksosanlegget
Setedeksel
Høy vindskjerm
Paddock-støtte

0.1

1183‚–

0.3

0.0

490‚–

960‚–

1.2

8915‚–

Setedeksel
08F72-MJC-A00ZC

Felgdekorsett
08F84-MFJ-820A

Depotstøtte, bak

Setedeksel som gjør sykkelen til en
enseter, i matchende farger inspirert av
MotoGP. Ersatter passasjersetet for å gi
sykkelen et mer aggressivt utseende.

Inneholder strimler à 3 runde
klistremerker som er enkle å sette på,
og passer perfekt på to stk. 17" felger
Med Honda Racing-logo på forespørsel.

Stabil bakhjulsløfter av stålrør. Gjør det
enkelt å komme til når sykkelen skal
rengjøres eller vedlikeholdes. Løfter
motorsykkelen i enden av svingarmen.

0.2

5672‚–

Forskjerm i karbon
08P08-MFJ-800

0.1

2462‚–

Hugger i karbon
08P09-MFJ-800A

Forskjerm i karbonfiber som gir sykkelen Karbonskjerm i suveren kvalitet som gir
et sporty utseende. Med klarlakk,
sykkelen et ekstra spenstig utseende.
perfekt finish og HRC-logo.
Avrundede hjørner og klarlakkbelegg
som garanterer en perfekt finish.
Med Honda Racing-logoen.

Akrapovic slip-on lyddemper
08F88-MFJ-950

08M50-MW0-801

Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen
er godkjent for vei, er utstyrt med en
lasergravert Akrapovic-logo og samsvarer
med alle regelverk om støyutslipp fra
eksossystemer beregnet for gatebruk.

0.0

595‚–

Racingdekorsett
08F71-MJC-A00ZD
Nå kan du style din CBR600RR som en ektra baneracersykkel med dette
settet med hvite nummerplatedekals. Med røde striper og CBR600RR- og
Honda Racing-logoene. Settet inneholder to deler til frontkåpen og fire deler til
bakkåpen, slik at det passer både med og uten setedekselet.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR600RR
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.1

1527,–

Varmedeksel i karbon for
eksosanlegget
08P69-MFJ-800A
Varmedeksel i karbon for eksosanlegget.
Perfekt finish med klarlakk og HRC-logo.

2.0

0.1

0.1

0.0

801,–

438,–

993,–

Høy vindskjerm (klar)
08R71-MJC-D00

Tankpad
08P61-MFJ-100A

Bøylelås
08M53-MFL-800

Design basert på MotoGPspesifikasjonene for kjørestabilitet og
aerodynamikk. Rundt 20 mm høyere
enn standardskjermen.

Produsert i ekte karbon. Med Honda
Racing-logoen. Skinnende UV-sikkert
belegg gir den særpregede stilen.

Gjør din Honda MC tyverisikker med
denne hærverkssikre bøylelåsen som
fint får plass under setet.

0.0

Annet tilbehør

0.0

Annet tilbehør som også er
tilgjengelig (men som ikke vises
her):
– Averto tyverialarmsett
– Beskyttelsesfolie til lastenett

3220,–

653,–

1274,–

Varmeholker
08ETB-MJC-HGA

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Overtrekk, innendørs
08P34-MEE-800

Ekstremt slanke Varmeholker med
integrert kontroll for maksimal
førerkomfort og sømløs design.
Varmenivåene kan justeres i tre trinn med
integrert krets som beskytter batteriet
mot utlading. Smart varmefordeling som
fokuserer på områder på hendene som er
mest utsatt for kulde.

Beskytter lakken mot UV-stråling.
Vanntett og pustende kvalitet som
gjør at sykkelen tørker mens den
er tildekket. Snøring som strammer
presenningen, slik at den ikke blafrer.
To åpninger nederst foran som gjør det
enkelt å feste bøylelåsen.

Luksus innendørstrekk for ekstra
beskyttelse. Med myk innside som
beskytter lakken mot riper. Spenstig
design i form av en rød Hondamotorsykkel.

0.0

190,–

689,–

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR600RR
SUPERSPORT
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

2

08ETB-MJC-HGA

Varmeholker, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

0.1

08T50-MGE-800

Varmeholker

08E73-MJC-D00

Monteringssett

08CRD-HGC-20GMA

Holkelim

08R71-MJC-D00

Pris inkl. mva.

Høy vindskjerm (klar)

3220,–

801,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

Pris inkl. mva.
209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08M50-MW0-801

Depotstøtte, bak

960,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P34-MEE-800

Overtrekk, innendørs (profil)

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

Pris inkl. mva.
1274,–
653,–

0.1

08P54-MFJ-800

Gaffelbrodeksel (karbon)

376,–

0.1

08P61-MFJ-100B

Tankpad

438,–

0.1

08P61-MFJ-100A

Tankpad (karbon-look) (Honda Racing-logo)

438,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR600RR
SUPERSPORT
Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.1

08F71-MJC-A00ZD

Racingdekorsett

Pris inkl. mva.

0.1

08F72-MJC-A00ZB

Passasjersetedeksel (YR-250 Repsol)

1183,–

0.1

08F72-MJC-A00ZC

Setedeksel (R-334 Victory Red)

1183,–

0.1

08F72-MJC-A00ZD

Setedeksel (NH-B01 Graphite Black)

1183,–

0.2

08P08-MFJ-800

Forskjerm i karbon

5672,–

0.1

08P09-MFJ-800A

Hugger i karbon

2462,–

0.1

08P69-MFJ-800A

Varmedeksel i karbon for eksosanlegget

1527,–

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

595,–

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

0.3

08F84-MFJ-830A

Felgdekorsett, blå

490,–

0.3

08F84-MFJ-840A

Felgdekorsett, gul

490,–

0.3

08F84-MFJ-850A

Felgdekorsett, Candy Glory Red

1.2

08F88-MFJ-950

Akrapovic slip-on lyddemper i titan

490,–
8915,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1

08ETB-MJC-AAA

Averto tyverialarm, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

0

08E72-MJC-D00

Averto tyverialarm

08E56-MCS-800

Magnetisk brytersett til setedeksel

08M53-MFL-800

Pris inkl. mva.

Bøylelås

3371,–

993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR650F
SUPERSPORT
Tilgjengelig tilbehør:
– Høy vindskjerm
– Setedeksel
– Hugger
– Felgdekorsett
– Tankpad

0.5

0.3

0.5

1350,–

3015,–

35 liters toppboks
08L72-MJE-D00ZA

Bagasjebrett
08L70-MJE-D00ZA

35 liters toppboks.
Bagasjebrett og feste, låsinnsats og
låsesylinder for 1 key operation må
bestilles separat.

Et robust, svart formstøpt bagasjebrett
i aluminium med integrert gripehåndtak
som gir praktisk lagringsplass.
Maks. last: 5 kg ekskl. toppboks, 3 kg
inkl. toppboks.

893,–

Hugger i karbon
08F71-MJE-D00

0.1

0.3

0.1

Denne huggeren i karbon-look holder
topp kvalitet og får din CBR650F til
å se ut som en skikkelig spenstig
racersykkel.

1130,–

1207,–

490,–

Hugger
08F72-MJE-D00

Felgdekorsett
08F84-MFJ-820A

Høy vindskjerm
08R70-MJE-D00ZA

Denne sprutbeskytteren i karbon-look
i suveren kvalitet gir CBR650F det
ekstra spenstige utseendet og beskytter
den bakre støtdemperen mot sprut fra
bakhjulet.

Felgtape inkludert alternativ Honda
Racing-logoen for 2 stk.
17-tommers hjul. Settet inneholder
buede strimler i tre deler som gjør
påsettingen enkel. Fås i en rekke farger.

Denne høye vindskjermen er 35 mm
høyere enn standardversjonen. Gir
bedre vindbeskyttelse for å redusere
tretthet bak rattet.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR650F
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV
0.0

0.1

490,–

1468,–

0.0

11 0.1

993,–

960,–

Setebag
08L56-MGM-800A

Setedeksel
08F70-MJE-D00ZF

Bøylelås
08M53-MFL-800

Depotstøtte, bak
08M50-MW0-801

Denne bagen festes på passasjersetet
og egner seg perfekt til helgeturen. Med
integrert regntrekk og Honda Racinglogoen.
Setebagstropp må bestilles separat.

Dette Setedekselet i matchende farger
monteres over passasjersetet og gir
CBR650F et mer sporty utseende.
Inkluderer pad for økt komfort.

Gjør din Honda MC tyverisikker med
denne hærverkssikre bøylelåsen som
fint får plass under setet.

Stabil bakhjulsløfter av stålrør. Løfter
motorsykkelen i enden av svingarmen.
Gjør det enkelt å komme til når sykkelen
skal rengjøres eller vedlikeholdes.

0.0

2652,–

0.1

130.1

200,–

163,–

Varmeholker
08T50-MGE-800

Tankpad (tulipandesign)
08P61-MGM-800A

Tankpad (HRC)
08P61-KAZ-800B

Ekstremt slanke Varmeholker med integrert kontroll for maksimal førerkomfort.
Utstyrt med variable varmenivåer som kan justeres i tre trinn, med integrert krets
som beskytter batteriet mot utlading, og smart varmefordeling som fokuserer på
områder på hendene som er mest utsatt for kulde.
Må kombineres med Monteringssett. Spesielt varmeresistent lim tilgjengelig.

Tankpad med selvklebende bakside og
karbon-look i tre deler og tulipandesign,
med en tykk og klar overflatebehandling
som beskytter tanken mot riper.
Med Honda-logoen. Fås også i annen
design: Tankpad (Honda Wing-logo)

Tankpad med selvklebende bakside,
karbon-look og HRC-logoen. Beskytter
tanklokket mot riper.

0.0

0.0

654,–

190,–

689,–

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Vanntett tekstil som puster, og gjør at sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling. Utstyrt med snøring som forhindrer at
overtrekket blafrer i vinden, og to åpninger til bøylelåsen.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR650F
SUPERSPORT
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.1

08R70-MJE-D00ZA

Høy vindskjerm

Varmeholker

Deler du trenger til monteringen:

0.0

08T50-MGE-800

Varmeholker

1.5

08T70-MJE-D00

Monteringssett

Pris inkl. mva.
1207,–
2652,–
285,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L39-MJE-RTB

39 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L39-RTB-CBBRWK

39 liters toppboks med ryggstøtte

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

08M71-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08L00-MJE-RTB

Bagasjebærer for CBR650F

Pris inkl. mva.
2439,–

35 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0.3

08L72-MJE-D00ZA

35 liters toppboks

0.2

08M70-MJE-D01

Låskomponenter for 1-key-operation (låsinnsats)

217,–

0

08M71-MJE-D01

Låskomponenter for 1-key-operation (sylindersett)

113,–

0.5

08L70-MJE-D00ZA

Bagasjebrett

3015,–

0

08L73-MJE-D00ZA

Bagasjebrettfeste

2022,–

Setebag

Deler du trenger til monteringen:

0

08L56-MGM-800A

Setebag

490,–

0

08L71-MJE-D00

Setebagstropp

433,–

0.3

08L48-MJE-RTB

48 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L48-RTB-CBBRWK

39 liters toppboks med ryggstøtte

08M71-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08L00-MJE-RTB

Bagasjebærer for CBR650F

1350,–

3196,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.1

08M50-MW0-801

Depotstøtte, bak

960,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs (kompatibel med toppboks)

653,–
1204,–

0.1

08P61-KAZ-800A

Tankpad (Honda Wing-logo)

155,–

0.1

08P61-KAZ-800B

Tankpad (HRC-logo)

163,–

0.1

08P61-MGM-800A

Tankpad (tulipandesign)

201,–

0

08P61-MJM-800A

Tanklokk

151,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR650F
SUPERSPORT
Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.5

08F88-MJE-900

Akrapovic slip-on lyddemper

Pris inkl. mva.

0.1

08F70-MJE-D00ZB

Setedeksel (R-263 Millennium Red)

1468,–

0.1

08F70-MJE-D00ZE

Setedeksel (NH-B01 Graphite Black)

1468,–

0.1

08F70-MJE-D00ZF

Setedeksel (NH-A96P Pearl Metalloid White)

1468,–

0.1

08F70-MJE-D00ZG

Setedeksel (NH-A95M Sword Silver Metallic)

1468,–

0.5

08F71-MJE-D00

Forskjerm (karbon-look)

0.1

08F72-MJE-D00

Hugger (karbon-look)

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

0.3

08F84-MFJ-830A

Felgdekorsett, blå

490,–

0.3

08F84-MFJ-860A

Felgdekorsett, sølv

490,–

15 044,–

892,–
1129,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

Pris inkl. mva.
993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR
SUPERSPORT
Tilgjengelig tilbehør:
– KarbonHugger
– Karbonsylinderbeskyttelse
– Felgdekorsett
– Komfortsetet E-Cushion
– Setedeksel
– Høy vindskjerm
– Paddock-støtte
– Tankveske

0.2

0.3

2086,–

3787,–

0.2

0.1

3608,–

2203,–

Hugger
08F71-MGP-D00ZB

Forskjerm i karbon
08P08-MFL-800

Karbon-hugger
08P70-MFL-T00

Setedeksel, enseter
08F70-MGP-D00ZC

Denne sprutbeskytteren i matchende
farger i karbon-look i suveren kvalitet
gir CBR1000RR det ekstra spenstige
utseendet og beskytter den bakre
støtdemperen mot sprut fra bakhjulet.
Fås kun til modeller uten C-ABS.

Denne forskjermen i karbon er i en
klasse for seg. Med Honda Racinglogoen som gir motorsykkelen din den
rette racerimagen.

Beskytt den bakre støtdemperen
mot sprut fra bakhjulet med denne
Karbonhuggeren i suveren kvalitet.
Med Honda Racing-logoen, avrundede
hjørner og klar lakk for en perfekt finish.
Fås kun til modeller uten C-ABS.

Dette passasjersettedekslet
i matchende farger erstatter
passasjersetet.
Med Honda Racing-logoen, som
gir din Fireblade et mer eksklusivt
utseende. Gir enkel tilgang til
oppbevaringsrommet under setet.

0.2

0.0

1138,–

2652,–

Høy vindskjerm (tonet)
08R70-MGP-D00

Varmeholker
08T50-MGE-800

Denne tonede vindskjermen er 27 mm
høyere enn standarden og gir deg
ekstra beskyttelse mot vinden uten å
gå på bekostning av stabiliteten. Også
utstyrt med en skjerm som beskytter
kontrollpanelet mot solen.

Ekstremt slanke varmeholker med integrert kontroll for maksimal førerkomfort.
Utstyrt med variable varmenivåer som kan justeres i tre trinn, med integrert krets
som beskytter batteriet mot utlading, og smart varmefordeling som fokuserer på
områder på hendene som er mest utsatt for kulde.
Må kombineres med monteringssett.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR FIREBLADE
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.75

13 026,–

Akrapovic slip-on lyddemper
i titan
08F88-MGP-900
Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen
er godkjent for vei, er utstyrt med
en lasergravert Akrapovic-logo
og samsvarer med alle regelverk
om støyutslipp fra eksossystemer
beregnet for gatebruk.
0.0

3188,–

0.3

0.0

490,–

960,–

0.3

1530,–

Felgdekorsett
08F84-MFJ-820A

Depotstøtte, bak
08M50-MW0-801

Tankveske og monteringssett
08L57-MFL-800B

Felgtape inkludert alternativ Honda
Racing-logo for 2 stk. 17-tommers hjul.
Settet inneholder buede strimler i tre
deler som gjør påsettingen enkel. Fås i
rødt og hvitt.

Stabil bakhjulsløfter av stålrør. Løfter
motorsykkelen i enden av svingarmen.
Gjør det enkelt å komme til når sykkelen
skal rengjøres eller vedlikeholdes.

Denne tankvesken sørger for at du får
med deg det viktigste uten å gå på
bekostning av kjørekomforten eller
motorsykkelens kvaliteter. Med integrert
regntrekk og Honda Racing-logoen.

0.1

0.0

274,–

993,–

0.0

1274,–

Averto tyverialarmsett
08E70-MGP-D00

Tankpad (karbon-look)
08P61-MEJ-800

Bøylelås
08M53-MFL-800

Overtrekk, innendørs
08P34-MEE-800

En kompakt tyverialarm med 118 db
sirene og sjokkdetektor. Utstyrt med 8
følsomme innstillinger. Et backup-batteri
og hvilemodus som gir lavere forbruk
sikrer at batteriet er beskyttet mot
utlading. Monteringssett følger med.

Tankpad med selvklebende bakside
i tre deler og en tykk og klar
overflatebehandling som beskytter
tanken mot riper. Med Honda Winglogoen. Fås også i annen design:
Tankpad (tulipan), tankpad (HRC).

Gjør din Fireblade tyverisikker med
denne hærverksikre nøkkelrørbøylelåsen, som fint får plass under
setet.

Luksuriøst overtrekkspresenning til
innendørs bruk gir ekstra beskyttelse og
har myk innside som beskytter lakken mot
riper. Fås i Honda Red og CBR-design.

Annet tilbehør:

0.0

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Overtrekk, innendørs (HRC)
– Tankpad
– Lastenett

190,–

653,–

689,–

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Vanntett tekstil som puster, og gjør
at motorsykkelen tørker mens den
er tildekket. Beskytter lakken mot
UV-stråling. Utstyrt med snøring som
forhindrer at overtrekket blafrer i vinden,
og to åpninger til bøylelåsen.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR
SUPERSPORT
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.2

08R70-MGP-D00

Høy vindskjerm (tonet)

Pris inkl. mva.
1138,–

0

08R70-MKB-E81

Repsol-dekal som passer til den høye vindskjermen.

1432,–

Varmeholker

Deler du trenger til monteringen:

0

08T50-MGE-800

Varmeholker

2

08T71-MGP-D00

Monteringssett

2652,–
523,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L57-MFL-800B

Tankveske, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

0

08L57-MFL-800

Tankveske

08L57-MFL-800A

Tankveskefester

08L63-KAZ-011

Pris inkl. mva.

Lastenett

1530,–

209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08M50-MW0-801

Depotstøtte, bak

960,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08P34-MEE-800

Overtrekk, innendørs (Profil)

1274,–

0

08P34-MFL-800

Overtrekk, innendørs (Fireblade-logo)

1274,–

0

08P34-MFL-800B

Overtrekk, innendørs (HRC-logo)

1506,–

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

653,–

0.1

08P61-KAZ-800A

Tankpad (Honda Wing-logo)

155,–

0.1

08P61-KAZ-800B

Tankpad (HRC-logo)

155,–

0.1

08P61-MGM-800

Tankpad (fiskebendesign)

155,–

0.1

08P61-MGM-800A

Tankpad (tulipandesign)

155,–

0.1

08P61-MEJ-800

Tankpad, karbon (Honda Wing-logo)

274,–

0.1

08P61-MJM-800A

Tanklokk

151,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR
SUPERSPORT
Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.75

08F88-MGP-900

Akrapovic slip-on lyddemper i titan

Pris inkl. mva.

0.1

08F48-MFL-800

Karbonsylinderbeskyttelse i karbon (uten ABS)

3162,–

0.1

08F48-MFL-800Z

Karbonsylinderbeskyttelse i karbon (med ABS)

2583,–

0.3

08P08-MFL-800

Forskjerm i karbon

3787,–

0.2

08P70-MFL-T00

Hugger i karbon (kun uten ABS)

3608,–

0.2

08F70-MGP-M30ZA

Hugger (YR-250 Vibrant Orange) (kun uten ABS)

2086,–

0.2

08F71-MGP-D00ZA

Hugger (R-334 Victory Red) (kun uten ABS)

2086,–

0.2

08F71-MGP-D00ZB

Hugger (NH-B01 Graphite Black) (kun uten ABS)

2086,–

0.1

08F70-MGP-D00ZC

Setedeksel (NH-196 Ross White)

2203,–

0.1

08F70-MGP-D00ZD

Setedeksel (NH-B01 Graphite Black)

2203,–

0.1

08F74-MFL-890

Setedeksel (R-334 Victory Red)

2203,–

0.1

08L70-MKB-E80ZA

Setedeksel (YR-250 Vibrant Orange)

2203,–

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

13 026,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Tyverialarm

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0

08E70-MGP-D00

Averto tyverialarm

3188,–

1.5

08E71-MGP-D00

Averto tyverialarmfeste

1954,–

0

08E70-MCS-G40

Tyverialarm, magnetisk bryter

322,–

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR SP
SUPERSPORT

0.3

0.2

0.1

1138,–

2583,–

Sylinderbeskyttelse i karbon
08F48-MFL-800Z

Høy vindskjerm (tonet)
08R70-MGP-D00

Sett med høykvalitets
reservesylinderbeskyttelser i karbon til
clutchen og sylinderdekslene som gir
din Fireblade en real racing-look.

Denne tonede vindskjermen gir
ekstra vindbeskyttelse uten å gå på
kompromiss med stabiliteten og er
27 mm høyere enn standarden. Med
Honda Racing-logoen og et visir som
beskytter instrumentpanelet mot solen.

3787,–

Forskjerm i karbon
08P08-MFL-800

0.75

Denne forskjermen i karbon holder
høy kvalitet med et optimalisert antall
karbonsjikt.

Akrapovic slip-on lyddemper
i titan
08F88-MGP-900SP
Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen
er godkjent for vei, er utstyrt med
en lasergravert Akrapovic-logo
og samsvarer med alle regelverk
om støyutslipp fra eksossystemer
beregnet for gatebruk.

14 014,–
Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR FIREBLADE SP
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.0

0.3

2652,–

490,–

Varmeholker
08T50-MGE-800

Felgdekorsett
08F84-MFJ-820A

Ekstremt slanke varmeholker med integrert kontroll for maksimal førerkomfort.
Utstyrt med variable varmenivåer som kan justeres i tre trinn, med integrert krets
som beskytter batteriet mot utlading, og smart varmefordeling som fokuserer på
områder på hendene som er mest utsatt for kulde.
Må kombineres med monteringssett. Spesielt varmeresistent lim tilgjengelig.

Felgtape inkludert alternativ Honda
Racing-logo for 2 stk. 17-tommers hjul.
Settet inneholder buede strimler i tre
deler som gjør påsettingen enkel. Fås i
rødt og hvitt.

0.0

0.3

960,–

1530,–

0.0

0.1

3188,–

274,–

Depotstøtte, bak
08M50-MW0-801

Tankveske og monteringssett
08L57-MFL-800B

Averto tyverialarmsett
08E70-MGP-D00

Tankpad (karbon-look)
08P61-MEJ-800

Stabil bakhjulsløfter av stålrør. Løfter
motorsykkelen i enden av svingarmen.
Gjør det enkelt å komme til når sykkelen
skal rengjøres eller vedlikeholdes.

Denne tankvesken egner seg perfekt til
å få med de viktigste sakene dine,
uten å gå på kompromiss med
sykkelens kjørekvalitet. Med
forhåndsinnstillinger, integrert regntrekk
og Honda Racing-logoen.

En kompakt tyverialarm med 118 db
sirene og sjokkdetektor. Utstyrt med 8
følsomme innstillinger. Et backup-batteri
og hvilemodus som gir lavere forbruk
sikrer at batteriet er beskyttet mot
utlading.
Monteringssett følger med.

Tankpad med selvklebende bakside
i tre deler, med en tykk og klar
overflatebehandling som beskytter
tanken mot riper. Med Honda Winglogoen. Fås også i annen design:
Tankpad (tulipan), tankpad (HRC).

0.0

0.0

Annet tilbehør

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Magnetisk brytersett til Averto
tyverialarmsystem
– Beskyttelsesfolie
– OptiMate batterilader

993,–

1444,–

653,–

Bøylelås
08M53-MFL-800

Overtrekk, innendørs
08P34-MFL-800

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Gjør din Fireblade tyverisikker med
denne hærverksikre nøkkelrørbøylelåsen, som fint får plass under
setet.

Luksuriøst overtrekkspresenning til
innendørs bruk gir ekstra beskyttelse
og har myk innside som beskytter
lakken mot riper. Fås i Honda Red,
CBR- og HRC-design.

Vanntett tekstil som puster, og gjør
at motorsykkelen tørker mens den
er tildekket. Beskytter lakken mot
UV-stråling. Utstyrt med snøring som
forhindrer at overtrekket blafrer i vinden,
og to åpninger til bøylelåsen.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR SP
SUPERSPORT
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.2

08R70-MGP-D00

Høy vindskjerm (tonet)

0

08R70-MKB-E81

Repsol Dekal som matcher den høye vindskjermen.

Varmeholker

Deler du trenger til monteringen:

0

08T50-MGE-800

Varmeholker

2

08T71-MGP-D00

Monteringssett

1138,–
470,–
2652,–
523,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L57-MFL-800B

Tankveske, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

0

08L57-MFL-800

Tankveske

08L57-MFL-800A

Tankveskefester

08L63-KAZ-011

Pris inkl. mva.

Lastenett

1530,–

209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08M50-MW0-801

Depotstøtte, bak

960,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08P34-MEE-800

Overtrekk, innendørs (Profil)

1274,–

0

08P34-MFL-800

Overtrekk, innendørs (Fireblade-logo)

1274,–

0

08P34-MFL-800B

Overtrekk, innendørs (HRC-logo)

1506,–

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

653,–

0.1

08P61-KAZ-800A

Tankpad (Honda Wing-logo)

155,–

0.1

08P61-KAZ-800B

Tankpad (HRC-logo)

155,–

0.1

08P61-MGM-800

Tankpad (fiskebendesign)

155,–

0.1

08P61-MGM-800A

Tankpad (tulipandesign)

155,–

0.1

08P61-MEJ-800

Tankpad, karbon (Honda Wing-logo)

274,–

0.1

08P61-MJM-800A

Tanklokk

151,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR1000RR SP
SUPERSPORT
Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.75

08F88-MGP-900SP

Akrapovic slip-on lyddemper i titan

Pris inkl. mva.

0.1

08F48-MFL-800Z

Sylinderbeskyttelsessett i karbon

2583,–

0.3

08P08-MFL-800

Forskjerm i karbon

3787,–

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

14 014,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

Tyverialarm

Deler du trenger til monteringen:

0

08E70-MGP-D00

Averto tyverialarm

3188,–

1.5

08E71-MGP-D00

Averto tyverialarmfeste

1954,–

0

08E70-MCS-G40

Tyverialarm, magnetisk bryter

322,–

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR800F
SPORTSTOURING
Tilgjengelig tilbehør:
Akrapovic slip-on lyddemper
Hugger

0.3

0.5

8222,–

0.5

1876,–

972,–

Akrapovic slip-on lyddemper
08F88-MJM-900

Quick Shifter
08U70-MJM-D10

Hugger
08F70-MJM-D10

Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen
er godkjent for vei, er utstyrt med
en lasergravert Akrapovic-logo og
samsvarer med alle regelverk om
støyutslipp fra eksossystemer beregnet
for gatebruk.

Gjør giringen enda enklere og enda mer praktisk.

Denne huggeren beskytter sykkelens
støtdemper mot sølesprut fra bakhjulet.

0.1

0.1

274,–

163,–

0.0

0.2

1354,–

859,–

Tankpad (karbon-look)
08P61-MEJ-800

Tankpad (HRC)
08P61-KAZ-800B

Magnetisk tankveske
08L56-KAZ-800

Styreforhøyere
08R70-MJM-D10

Tankpad med selvklebende bakside
i tre deler, med en tykk og klar
overflatebehandling som beskytter
tanken mot riper. Med Honda Winglogoen.

Tankpad med selvklebende bakside,
karbon-look og HRC-logoen. Beskytter
tanklokket mot riper.

Sterke magneter fester denne vesken
midlertidig til ståltanken. Med en
kapasitet på 13 liter har den plass til A4dokumenter og inkluderer et regntrekk.

Disse skreddersydde styreforhøyerne i
aluminium vil øke kjøregleden når den gjør
styret 15 mm høyere for en mer oppreist
kjørestilling.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR800F
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV
0.0

0.1

3912,–

2795,–

0.3

0.0

2982,–

7319,–

31 liters toppboks
08L71-MJM-D00ZA

45 liters toppboks
08L74-MJN-D01ZF

Bagasjebrett
08L42-MGE-800

Sidekoffertsett
08L70-MJM-D10ZA/B/C

Toppboks i matchende farger, med plass
til en helhjelm og litt til. Utstyrt med lås,
hurtigfestesystem, doble venstrehengsler
og integrert forsegling.
Bagasjebrett og feste og låsinnsats må
bestilles separat.

Toppboks i matchende farger som
rommer 45 liter, med plass til to
helhjelmer og litt til. Utstyrt med lås og
hurtigfestesystem. Komplett med
ryggstøttepute. Bagasjebrett og feste,
låsinnsats og låsesylinder for 1-keyoperation må bestilles separat.

Robust, svart bagasjebrett med
integrert gripehåndtak som gir praktisk
lagringsplass.

Sett med to sidekofferter i aerodynamisk
utforming og design som matcher
sykkelen fullt og helt. To låsinnsatser må
bestilles separat.

0.0

0.0

1275,–

337,–

Innerveskesett til sidekofferter Elastiske stropper til
sidekofferter
08L56-MGE-800B
08L45-MGE-800
Sett med to robuste og stilige 18 liters
innervesker til sidekofferter i svart, med
svarte glidelåser og Honda Wing-logoer.
Hver veske har bærehåndtak og stropper
som gjør det enkelt å ta dem med seg,
og de passer perfekt inn i 29 liters
sidekoffertene.

Disse elastiske stroppene holder
bagasjen din på plass med en spenne
i midten og fire kroker som gjør det
enkelt å feste stroppene.

0.0

0.5

1931,–

870,–

Spyball tyverialarmsystem
08E50-EWN-800E

12 V-strømuttak
08U70-MJM-D00

Monteringssett for tyverialarmer må
bestilles separat.

Dette praktiske 12 V DC-uttaket forsyner
ekstra elektrisk utstyr med strøm.
Tilkoblingsledningsnett følger med.

0.0

190,–

689,–

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR800F
SPORTSTOURING
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.1

08F75-MGE-800

Ryggstøttepute til toppboks

Pris inkl. mva.

0.2

08R70-MJM-D10

Styreforhøyere (15 mm høyere)

0.5

08U70-MJM-D10

Quick Shifter

1876,–

Pris inkl. mva.

312,–
859,–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.5

08U70-MJM-D00

12 V-strømuttak (inkludert tilkoblingsledningsnett)

870,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.3

08L42-MGE-800

Bagasjebrett

2982,–

Sidekofferter

Deler du trenger til monteringen:

0

08L70-MJM-D10ZA

Sidekoffertsett, Victory Red (R-334)

7319,–

0

08L70-MJM-D10ZB

Sidekoffertsett, Darkness Black Metallic (NH-463M)

7319,–

0

08L70-MJM-D10ZC

Sidekoffertsett, Pearl Glare White (NH-B53P)

7319,–

0.2

08M70-MJE-D01

Låsesylinder for 1-key-operation, låsinnsats (2 stk. må bestilles separat)

31 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0

08L71-MJM-D00ZA

31 liters toppboks, Victory Red (R334)

3912,–

0

08L71-MJM-D00ZB

31 liters toppboks, Darkness Black Metallic (NH-463M)

3912,–

0

08L71-MJM-D00ZC

31 liters toppboks, Pearl Glare White (NH-B53P)

3912,–

0.3

08L42-MGE-800

Bagasjebrett

2982,–

0.3

08L74-MJM-D10

Festebrakett for 31 liters toppboks

762,–

0.3

08M70-MJE-D01

Låsesylinder for 1-key-operation, låsinnsats

217,–

45 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0.1

08L74-MJN-D01ZC

45 liters toppboks, Darkness Black Metallic (NH-463M)

2795,–

0.1

08L74-MJN-D01ZF

45 liters toppboks, Victory Red (R334)

2795,–

0.1

08L74-MJN-D01ZG

45 liters toppboks, Pearl Glare White (NH-B53P)

2795,–

0.3

08L42-MGE-800

Bagasjebrett

2982,–

0.3

08L73-MGE-D40

Festebrakett for 45 liters toppboks

784,–

0.3

08M70-MJE-D01

Låsesylinder for 1-key-operation, låsinnsats

217,–

0.1

08M71-MJE-D01

Låsesylinder for 1-key-operation, hoveddel sylinder

0

08L56-MGE-800B

Innerveskesett til sidekofferter

0

08L45-MGE-800

Elastiske stropper til sidekofferter

337,–

0

08L56-MGE-800A

Innerveske til toppboks (31L)

759,–

0

08L81-MCW-H60

Innerveske til toppboks (45L)

0

08L56-KAZ-800

Magnetisk tankveske (13 liters)

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

217,–

113,–
1275,–

536,–
1354,–
209,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR800F
SPORTSTOURING
Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.5

08F70-MJM-D10

Hugger

Pris inkl. mva.
972,–

0.1

08P61-MJM-800A

Tanklokk beskyttelse (karbon-look)

151,–

0.1

08P61-KAZ-800F

Tankpad (svart)

192,–

0.1

08P61-KAZ-800B

Tankpad (HRC-logo)

163,–

0.1

08P61-MEJ-800

Tankpad (Honda Wing-logo)

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

274,–
1204,–
190,–

Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08F88-MJM-900

Akrapovic slip-on lyddemper i titan

Pris inkl. mva.
8222,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

Tyverialarm

Deler du trenger til monteringen:

0

08E50-EWN-800E

Spyball tyverialarm

0.5

08E70-MJM-D00

Spyball tyverialarm monteringssett

641,–

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

993,–

1931,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR1200F
SPORTSTOURING
Tilgjengelig tilbehør:
31 liters toppboks
Bagasjebrett
Ryggstøttepute
29 liters sidekofferter
Smalt, lavt sete
Touring vindskjermforlenger
Vindavviser
Hugger
Hovedstøtte

0.8

0.1

4165,–

1328,–

31 liters toppboks
08L71-MGE-D10ZB

Tankveske
08L56-MGE-800

Toppboks i matchende farger, med plass
til en helhjelm og litt til. Utstyrt med lås,
hurtigfestesystem, doble venstrehengsler
og integrert forsegling.
Inkluderer bagasjebrett, matte, stropper
og pad.

Denne stilige, svarte tankvesken med
brodert VFR-logo rommer 7 liter og
har praktiske lommer på både innog utsiden. Den klipses enkelt på
tankdekselet, som følger med. Vesken
har justerbar skulderem, bærehåndtak
og integrert regntrekk.

0.3

0.0

2982,–

8674,–

0.1

0.0

312,–

386,–

Ryggstøttepute til 45 liters
toppboks
08F75-MGE-800

Stropper og matte for 45
liters toppboks
08P11-MGE-800

Ekstra ryggpute for komfortabel støtte
som festes til den øverste delen av
toppboksen.

Sett med separat toppboksmatte og
stropper som beskytter innsiden, og
holder alt på plass.

0.1

2292,–

Bagasjebrett
08L42-MGE-800

29 liters sidekofferter
08L70-MGE-D10ZB

Lavt sete
08R50-MGE-800D

Et robust, svart bagasjebrett med
integrert gripehåndtak.

Sett med to aerodynamisk formede 29
liters sidekofferter, i integrert VFR1200Fdesign. Den venstre sidekofferten
rommer de fleste typer helhjelmer. De
kan låses med motorsykkelens nøkkel.

Det unike smale setet opprettholder
motorsykkelens ergonomiske design,
samtidig som det gjør det enklere for
ikke fult så høye førere å sette føttene
i bakken. 28 mm lavere og 14 mm
smalere enn standardsetet.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR1200F
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV
1.3

0.0

1113,–

1275,–

12 V DC-uttakssett
08ETB-MGE-12VS
Dette praktiske 12 V DC-uttaket som
monteres under setet, forsyner ekstra
elektrisk utstyr med strøm.

13 0.2

Innerveskesett til
sidekofferter
08L56-MGE-800B
Sett med to robuste og stilige 18 liters
innervesker til sidekofferter i svart,
med svarte glidelåser og Honda Winglogoer. Hver veske har bærehåndtak og
stropper som gjør det enkelt å ta dem
med seg, og de passer perfekt inn i 29
liters sidekoffertene.
0.2

1658,–

1782,–

0.2

0.0

2194,–

1782,–

Hovedstøtte
08M50-MGE-801

Overtrekk, innendørs
08P34-MGE-800

Nødvendig tilbehør når du ønsker
å parkere sikkert på ulikt underlag.
Hovedstøtten gjør det også enklere
å rengjøre sykkelen og vedlikeholde
bakhjulet.

En luksuriøs overtrekkspresenning som
beskytter motorsykkelen innendørs.
Støvfrastøtende og pustende kvalitet
som forhindrer dannelsen av kondens.
Myk innside som beskytter lakken
mot riper.

0.2

0.6

1782,–

10 417,–

Hugger
08F63-MGE-801

Vindskjermforlengelse
08R80-MGE-800

Vindavvisere
08R81-MGE-800

Akrapovic slip-on lyddemper i titan
08F88-MGE-900

Denne svarte huggeren beskytter
sykkelens støtdemper mot sølesprut fra
bakhjulet.

Vindskjermforlengelsen kan justeres
i tre trinn og gir ekstra beskyttelse
mot vinden, samtidig som optimal sikt
ivaretas uten å gå på kompromiss med
VFR-ens kjørekvaliteter.

Sett med to vindavvisere som gir ekstra
god beskyttelse mot vinden.

Ser ikke bare helt rå ut, men øker også ytelsen.
Denne slip-on lyddemperen er godkjent for vei,
er utstyrt med en lasergravert Akrapovic-logo
og samsvarer med alle regelverk om støyutslipp
fra eksossystemer beregnet for gatebruk. Kan
kombineres med sidekofferter.

1.3

Annet tilbehør:

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– 45 liters toppboks
– Elastiske stropper til sidekofferter
– Lastenett
– Overtrekk, utendørs
– Averto tyverialarmsett
3029,–

190,–

689,–

– Bøylelås
– DCT-fotpedalsett

Varmeholksett
08ETB-MGE-HGA

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Sett med ekstremt slanke varmeholker,
med integrert kontroll for maksimal
førerkomfort. Utstyrt med variable
varmenivåer som kan justeres i
tre trinn, med integrert krets som
beskytter batteriet mot utlading, og
smart varmefordeling som fokuserer
på områder på hendene som er mest
utsatt for kulde.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR1200F
SPORTSTOURING
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.3

08ETB-MGE-HGA

Varmeholker, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08T50-MGE-800

Varmeholker

08A30-MGE-800

Ledningsnett

08T49-MGE-801

Monteringssett

08CRD-HGC-20GMA

Holkelim

Pris inkl. mva.
3029,–

0.1

08R50-MGE-800D

Lavt/smalt sete

2292,–

0.2

08R80-MGE-800

Vindskjermforlengelse

1782,–

0.2

08R81-MGE-800

Vindavvisere

1782,–

FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

1

08U70-MGE-D50

Fotpedalsett til girkasse med dobbel clutch (DCT)

DCT
3686,–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.3

08ETB-MGE-12VS

12 V-strømuttak, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08V70-MGE-801

12 V DC-uttakssett

08A30-MGE-800

Ledningsnett

Pris inkl. mva.
1113,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08L70-MGE-D10ZA

29 liters sidekoffertsett (YR-316M Titanium Blade Metallic)

8674,–

0

08L70-MGE-D10ZB

29 liters sidekoffertsett (R-342C Candy Prominence Red)

8674,–

0

08L70-MGE-D10ZG

29 liters sidekoffertsett (NH-B53P Pearl Glare White)

8674,–

0

08L45-MGE-800

Elastiske stropper til sidekofferter

0

08L56-MGE-800B

Innerveskesett til sidekofferter

1275,–

0.8

08L71-MGE-D10ZA

31 liters toppbokssett (YR-316M Titanium Blade Metallic)

4165,–

0.8

08L71-MGE-D10ZB

31 liters toppbokssett (R-342C Candy Prominence Red)

4165,–

0.8

08L71-MGE-D10ZG

31 liters toppbokssett (NH-B53P Pearl Glare White)

4165,–

0

08L56-MGE-800A

Innerveske til 31 liters toppboks

45 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0.2

08L72-MGE-D41ZA

45 liters toppboks (YR-316M Titanium Blade Metallic)

3244,–

0.2

08L72-MGE-D41ZB

45 liters toppboks (R342C Candy Prominence Red)

3244,–

0.2

08L72-MGE-J32ZY

45 liters toppboks (NH-B53P Pearl Glare White)

2715,–

0.3

08L42-MGE-800

Bagasjebrett

2982,–

0.3

08L73-MJM-D10

Festebrakett (45 liters toppboks)

831,–

0.1

08885-HAC-P00

Låsinnsats med én nøkkel

146,–

0

08P11-MGE-800

45 liters toppboks Mat And Straps Set

386,–

0.1

08F75-MGE-800

Ryggstøttepute til 45 liters toppboks

0

08L56-MGE-800

Tankveske

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

337,–

759,–

312,–
1328,–
209,–
Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VFR1200F
SPORTSTOURING
Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.2

08M50-MGE-801

Hovedstøtte

2194,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.2

08F63-MGE-801

Hugger

1658,–

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

1204,–

0

08P34-MGE-800

Overtrekk, innendørs

1782,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.6

08F88-MGE-900

Akrapovic slip-on lyddemper i titan

Pris inkl. mva.
10 417,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.7

08E55-MGE-800

Averto tyverialarmsett

0

08M53-MEE-800

Bøylelås 123/217

Pris inkl. mva.
4136,–
993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CTX1300
TOURING

0.5

0.5

0.3

2839,–

1546,–

Ryggstøtte (med pute) NH463M
08R71-MJN-D00ZA
Ryggstøtten i matchende farger
monteres på bagasjebrettet. Gir bedre
komfort på passasjersetet.
Må kombineres med bagasjebrett og
bagasjebrettfeste. Kan ikke brukes
sammen med toppboks.

1613,–

Høy vindskjerm
08R70-MJN-D00

0.0

Bagasjebrett
08L72-MJN-D00ZB
Robust, svart bagasjebrett i aluminium
som gir praktisk lagringsplass. Må
kombineres med bagasjebrettfeste.

0.0

Denne høye vindskjermen er 230 mm
høyere enn standardversjonen. Gir
bedre vindbeskyttelse for å redusere
tretthet bak rattet.

2795,–

2974,–

45 liters toppboks
08L74-MJN-D01ZA

LED-fronttåkelys, sett
08V72-MGS-D30

Toppboks i matchende farger som
rommer 45 liter, med plass til to
helhjelmer og litt til. Utstyrt med
lås og hurtigfestesystem.
Bagasjebrett, låsinnsats og låsesylinder
for 1-key-operation må bestilles
separat.

Et par justerbare lyse og hvite LEDfronttåkelys. Må kombineres med
montering settet for tåkelys.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CTX1300
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV
0.0

0.0

1204,–

993,–

Overtrekk, utendørs
08P34-MCH-000

Bøylelås
08M53-MFL-800

Vanntett tekstil som puster, og gjør at
sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling. Utstyrt
med snøring som forhindrer at
overtrekket blafrer i vinden, og to
åpninger til bøylelåsen.

Gjør din Honda MC tyverisikker med
denne hærverkssikre bøylelåsen som
fint får plass under setet.

0.2

0.0

578,–

190,–

689,–

Styrevekter i krom
08F73-MJN-D00

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Styrevekter i krombelagt stål.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CTX1300
TOURING
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.5

08R70-MJN-D00

Høy vindskjerm

Pris inkl. mva.

Ryggstøtte

Deler du trenger til monteringen:

0.5

08R71-MJN-D00ZA

Ryggstøtte (med pute) (NH-463M Darkness Black Metallic)

2839‚–

0.5

08R71-MJN-D00ZB

Ryggstøtte (med pute) (NH-A66P Pearl Sunbeam White)

2839‚–

0.5

08R71-MJN-D00ZC

Ryggstøtte (med pute) (R-342C Candy Prominence Red)

2839‚–

0.3

08L72-MJN-D00ZB

Bagasjebrett

1546‚–

0.3

08L73-MJN-D00

Bagasjebrettfeste

1613‚–

914‚–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

LED-fronttåkelys

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0

08V72-MGS-D30

LED-fronttåkelys, sett

2974‚–

1.5

08V70-MJN-D00

Fronttåkelysfeste

2700‚–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

45 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0

08L74-MJN-D01ZA

45 liters toppboks (R-342C Candy Prominence Red)

2795‚–

0

08L74-MJN-D01ZC

45 liters toppboks (NH-463M Darkness Black Metallic)

2795‚–

0

08L74-MJN-D01ZD

45 liters toppboks (NH-A66P Pearl Sunbeam White)

2795‚–

0.3

08L72-MJN-D00ZB

Bagasjebrett

1546‚–

0.3

08L73-MJN-D00

Bagasjebrettfeste

914‚–

0.2

08M70-MJE-D01

Låsesylinder for 1-key-operation, låsinnsats

217‚–

0.1

08M71-MJE-D01

Låsesylinder for 1-key-operation, hoveddel sylinder

113‚–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689‚–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.2

08F73-MJN-D00

Styrevekter i krom

Pris inkl. mva.
1204‚–

Styling
Pris inkl. mva.
578‚–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

Pris inkl. mva.
993‚–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

ST1300 PAN-EUROPEAN
TOURING
Tilgjengelig tilbehør:
45 liters toppboks
Toppboksspoiler
Armlenesett, passasjersete
Sidekoffertbeskyttelse
Vindavvisere
Speilbeskyttersett
28 liters tankveske

0.3

0.2

0.5

422,–

1567,–

Sidekoffertbeskyttelse
08P76-MCS-800

Vindavvisere
08P73-MCS-800A

Beskytt fronthjørnene på koffertlokkene
mot slag og riper med disse svarte
polyuretanputene

Sett med venstre og høyre vindavvisere
i polyuretan som passer både til øvre og
nedre del av kåpen og gir både fører og
passasjer bedre beskyttelse mot vinden.

3563,–

Toppboksspoiler
08F64-MCS-920

0.5

0.2

Spoiler i matchende farger med integrert LEDstopplys som gir toppboksen et enda mer sporty
utseende. Må kombineres med ledningsnettet for
LED-stopplys.

1448,–

467,–

Speilbeskyttersett
08P72-MCS-800A

Kneskjermsett
08P59-MCS-800

Sett med venstre- og høyrebeskyttere
i polyuretan som passer til speilene
og gir både fører og passasjer bedre
beskyttelse mot vinden.

Sett med venstre- og høyreputer i myk
polyuretan som passer til kåpen, gjør
området rundt knærne mykere og gir
føreren en enda bedre kjøreopplevelse.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

ST1300 PAN-EUROPEAN
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.3

0.0

4913,–

536,–

45 liters toppboks
08U70-MCS-G40ZE
Toppboks i matchende farger med
en kapasitet på 45 liter og plass til to
helhjelmer og litt til.
Vises her med armlenesettet til
passasjersetet.

0.0

1206,–

45 liters innerveske til
toppboks
08L56-MY5-800

Innerveskesett til
sidekofferter
08L56-MCS-A00

Ta med deg det mest nødvendige hver
dag med denne svarte nylonvesken
med Honda Wing-logoen i sølv i
front. Kan utvides fra 21 til 33 liter.
Frontlomme med plass til A4dokumenter, justerbar skulderrem og
bærehåndtak. Fås også i grått.

Sett med to svarte sidekoffertformede
innervesker som kan kombineres og
bli til én større innerveske. Hver veske
har en kapasitet på 16 liter, utvidbar
frontlomme og justerbar skulderrem.

0.3

0.2

0.7

0.1

832,–

373,–

564,–

344,–

Armlenesett, passasjersete
08U91-MCS-800

Tankpad
08P61-MCS-800

12 V DC-uttakssett
08V70-MCS-800

Sett med to svarte armlener i polyuretan
som monteres på høyre og venstre side
av toppbokslokket for å øke komforten i
passasjersetet.

Tankpad i svart polyuretan
som beskytter tanken mot riper.

Dette praktiske 12 V DC-uttaket forsyner
ekstra elektrisk utstyr med strøm. Settet
festes øverst til høyre på kåpen. Må
kombineres med ledningsnett.

0.0

Elastiske stropper til
sidekofferter
08L45-MCS-800
Disse elastiske stroppene holder bagasjen
din på plass med en spenne i midten og
fire kroker som gjør det enkelt å feste
stroppene. Sett til 1 sidekoffert (2 stk.
stropper).

Annet tilbehør

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Varmeholksett
– Averto tyverialarmsystem
– Deluxe innerveske til toppboks
– Lastenett
– Overtrekk, innendørs
1204,–

190,–

689,–

– Beskyttelsesfolie
– OptiMate batterilader

Overtrekk, utendørs
08P34-MCH-000

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Vanntett tekstil som puster, og gjør
at motorsykkelen tørker mens den
er tildekket. Beskytter lakken mot
UV-stråling. Utstyrt med snøring som
forhindrer at overtrekket blafrer i vinden,
og to åpninger til bøylelåsen.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

– Bøylelås

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

ST1300 PAN-EUROPEAN
TOURING
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.1

08ETB-MCS-HGA

Varmeholker, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08T50-EWA-800B

Varmeholker

08Z51-12A-A01

Feste A

08Z51-12A-B01

Feste B

08T49-EWA-800F

Bryterbrakett

08CRD-HGC-20GMA

Holkelim

Pris inkl. mva.
1580,–

0.2

08P59-MCS-800

Kneskjermsett

0.5

08P72-MCS-800A

Speilbeskyttersett

1448,–

467,–

0.5

08P73-MCS-800A

Vindavvisere

1567,–

0.3

08U91-MCS-800

Armlenesett, passasjersete

832,–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

12 V-strømuttak

Deler du trenger til monteringen:

0.7

08V70-MCS-800

12 V DC-uttakssett

564,–

0.2

08A30-MCS-801

Ledningsnett

368,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.3

08L55-MCS-893

45 liters toppboks (NH-A64P Pearl Cosmic Black)

4406,–

0.3

08U70-MCS-G40ZA

45 liters toppboks (R-345C Candy Alizarin Red)

4913,–

0.3

08U70-MCS-G40ZE

45 liters toppboks (PB-388M Ion Blue Metallic)

4913,–

0

08L81-MCW-H60

Innerveske til toppboks, grå

536,–

0

08L56-MY5-800

Innerveske til toppboks, svart

536,–

Toppboksspoiler

Deler du trenger til monteringen:

0.3

08F64-MCS-910

Toppboksspoiler (R-345C Candy Alizarin Red)

3563,–

0.3

08F64-MCS-920

Toppboksspoiler (PB-388M Ion Blue Metallic)

3563,–

0.3

08F64-MCS-890

Toppboksspoiler (NH-A64P Pearl Cosmic Black )

3563,–

0.4

08E75-MCS-600

LED-stopplysledningsnett

0

08L56-MCS-A00

Innerveskesett til sidekofferter

0.1

08L45-MCS-800

Elastiske stropper til sidekofferter

344,–

0.2

08P76-MCS-800

Sidekoffertbeskyttelse

422,–

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

209,–

209,–
1206,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

ST1300 PAN-EUROPEAN
TOURING
Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

1204,–

0

08P34-MCS-800

Overtrekk, innendørs

121,–

0.1

08P61-MCS-800

Tankpad

373,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

3.5

08E55-MCS-800A

Averto tyverialarm

4055,–

0

08M53-KAZ-800

Bøylelås 120/340

993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

GOLD WING
TOURING

0.0

0.6

2974,–

901,–

1.5

0.3

3895,–

1708,–

LED-fronttåkelys, sett
08V72-MGS-D30

Toppbokshåndtak
08U94-MCA-800

Toppboksspoiler
08F71-MCA-B20ZA

Et par justerbare LED-fronttåkelys. Må
kombineres med monteringssettet for
tåkelys.

Oppgrader toppboksen med dette
stilige og praktiske, krombelagte
håndtaket med Gold Wing-logoen.

Spoiler i matchende farger til
toppboksen som gir din Gold Wing et
personlig og sporty preg. I støtsikker
ABS-plast med integrert stopplys.

0.5

0.8

1844,–

1253,–

Frontskjermdeksel i krom
08F85-MCA-800
Deksel i krom og klassisk stil til
frontskjermen med Gold Wingemblemet i 3D. Passer til sidekoffertene
og formen på toppboksen. Kan ikke
kombineres med forskjermbøylen i
krom.

Underdeksler i krom, til
passasjerfotbrett
08F86-MCA-800G
Sett med krombelagte underdeksler
i ABS-plast som understreker
og fremhever undersiden av
passasjerfotbrettene når de er foldet
opp.

0.5

Kromdeksel over
svingarmsbolt
08F68-MCA-000
Hurtigmontert kromdeksel i plast, med
Gold Wing-logoen.

0.0

917,–

1073,–

Sidestøtte i krom
08M50-MCA-800

Kjølebag til sidekofferter
08L56-MCA-800E

Sidestøtter med håndpolert, dobbelt
nikkel/krom-plate for en varig stil.

Hold provianten fersk med denne 15,5
liters kjølebagen, som er dekorert med
den røde Honda Wing-logoen. Med
glidelås som lyser i mørket og gjør det
enkelt å finne frem tingene dine under
dårlige lysforhold. En avtagbar, fôret
skulderrem gjør det komfortabelt å bære
bagen.
Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

GOLD WING
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.2

0.8

767,–

2331,–

Styreendesett i krom
08F69-MCA-800
Sett med styreender i krombelagt stål
som gir deg den siste, viktige finishen i
Gold Wing-cockpiten.

0.8

0.8

3310,–

3310,–

Emblem til topplokkdeksel,
sett 1
08F85-MCA-800F

Emblem til topplokkdeksel,
sett 2
08F85-MCA-800G

Emblem til topplokkdeksel,
sett 3
08F85-MCA-800H

Sett med forgylte topplokkdeksler som
erstatter standardversjonen i krom.

Sett med forgylte topplokkdeksler med
Gold Wing-ikonet.

Sett med forgylte topplokkdeksler med
det svarte Gold Wing-ikonet og -typene.

0.1

3310,–

0.8

1475,–

0.0

2.0

3021,–

1679,–

Emblem til topplokkdeksel,
sett 4
08F85-MCA-800J

Matte til sidekofferter og
toppboks
08P70-MCA-B20

Armeleneforlenger til
passasjersete, sett
08R32-MCA-800

Innvendig speil med lys til
toppboks
08E75-MCA-801G

Sett med tofargede, forgylte topplokkdeksler med Gold Wing-ikonet i gull og
svarte typer.

Dette settet med matter i ypperste
kvalitet med en gyllen Gold Wing-logo
passer til både sidekofferter og toppboks,
og hever stilen flere hakk. Den sklisikre
baksiden og sikksakk-søm langs kantene
sikrer at alt holder seg på plass.

Gjør passasjersetet enda
mer komfortabelt med disse
armleneforlengerne, som er designet
for å romme høyttalere bak (hvis
montert) og gi deg en hemningsløs
lydopplevelse.

Et praktisk, innvendig lys til toppboksen
med integrert sladrespeil i ABS-plast.
Må kombineres med ledningsnettet for
innvendig toppbokslys.

0.5

0.0

Annet tilbehør:

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Frontskjermforlengelse*
– Averto tyverialarmsystem
– Beskyttelsesfolie
– OptiMate batterilader
202,–

3107,–

Innvendig lastenett til
toppboks
08L63-MCA-100
Et svart, fleksibelt nett som holder
bagasjen din sikkert på plass inne i
toppboksen.

Hodesett
08B80-MCA-800 - Helhjelm
08B82-MCA-800 - Åpen hjelm
Settet inneholder høyttalere,
mikrofon og kontakt med 5 pinner
som er kompatibel med alle Honda
mc-audiosystemer. Hodesett
med kabeltrommel og vindsokk til
mikrofonen fås som tilbehør.

272,–

* fås ikke til kollisjonsputeversjonen

Overtrekk, utendørs
08P34-MCA-800A
Vanntett tekstil som puster, og gjør
at motorsykkelen tørker mens den
er tildekket. Beskytter lakken mot
UV-stråling. Utstyrt med snøring som
forhindrer at overtrekket blafrer i vinden,
og to åpninger til bøylelåsen.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

GOLD WING
TOURING
GOLD WING
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 3 AV 4
Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

2

08ETB-MJK-TILM

Innvendig speil med lys til toppboksen. Inneholder alle deler du trenger

08E75-MCA-801G

Innvendig speil med lys til toppboks

08E75-MCA-800K

Ledningsnett

Pris inkl. mva.
1911,–

Front LED Fog Lights

Deler du trenger til monteringen:

0

08V72-MGS-D30

LED-fronttåkelys

2974,–

1.2

08V70-MJG-640

Tåkelys, monteringssett

2704,–

0

08B80-MCA-800

Hodesett (helhjelm)

3107,–

0

08B82-MCA-800

Hodesett (åpen hjelm)

3107,–

0

08R32-MCA-800

Armleneforlenger til passasjersete, sett

3021,–

1.3

08E96-MCA-100C

CB-antenne

1380,–

Pris inkl. mva.

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08L56-MCA-802

Innerveskesett til sidekofferter og toppboks

2226,–

0

08L56-MCA-800E

Kjølebag til sidekofferter

1073,–

0.1

08P70-MCA-B20

Matte til sidekofferter og toppboks, sett

1475,–

0.6

08U94-MCA-800

Bagasjeromhåndtak

901,–

0.5

08L63-MCA-100

Innvendig lastenett til toppboks

202,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P34-MCA-800A

Overtrekk, utendørs

Pris inkl. mva.
272,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

GOLD WING
TOURING
GOLD WING
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 4 AV 4
Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.0

08E00-MCA-B20

Averto tyverialarmsett

Pris inkl. mva.
4055,–

Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.4

08P08-MCA-800

Frontskjermforlengelse

Pris inkl. mva.
1333,–

0.3

08F68-MCA-000

Kromdeksel over svingarmsbolt

1708,–

0.2

08F69-MCA-800

Styrevektsett i krom

0.5

08F85-MCA-800

Frontskjermdeksel i krom

1844,–

0.8

08F85-MCA-800F

Emblem til topplokkdeksel, sett 1

2331,–

0.8

08F85-MCA-800G

Emblem til topplokkdeksel, sett 2

3310,–

0.8

08F85-MCA-800H

Emblem til topplokkdeksel, sett 3

3310,–

0.8

08F85-MCA-800J

Emblem til topplokkdeksel, sett 4

3310,–

0.8

08F86-MCA-800G

Underdeksler i krom for passasjer fotbrett

1253,–

0.5

08M50-MCA-800

Sidestøtte i krom

1.5

08F71-MCA-B20ZA

Toppboksspoiler, Fadeless White

3895,–

1.5

08F71-MCA-B20ZB

Toppboksspoiler, Graphite Black

3895,–

1.5

08F71-MCA-B20ZD

Toppboksspoiler, Titanium Blade Metallic

3895,–

1.5

08F71-MCA-B20ZQ

Toppboksspoiler, Candy Prominence Red

3895,–

767,–

917,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VT750 BLACK SPIRIT
CUSTOM

0.3

0.1

0.3

821,–

3362,–

Forkrommet drivakseldeksel
08P56-MFE-800

Oljekjølerbeskyttelsessett
08F44-MFE-801

Forkrommet deksel som dekker til
drivakselen med stil.

Denne beskyttelsen er effektiv og stilig.
Beskytter oljekjøleren.

641,–

Felgdekorsett
08F31-MFE-800

0.1

Rødt felgtapesett til forhjul og bakhjul.
Settet inneholder buede strimler i tre
deler som gjør påsettingen enkel.

Kromdeksel over
svingarmsbolt
08P57-MEG-800
Sett med forkrommet deksel til
svingarmsbolten for en stilig finish.

882,–
Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VT750C2B SHADOW BLACK SPIRIT
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV
0.2

0.0

783,–

78,–

Honda Concho
08L56-MCL-B0005

Tankbelte i skinn
08F86-MFE-801

Amontere. Med Honda Concho-dekor og Dekorativ Honda Concho med
skinnfrynser.
praktisk oppbevaringslomme.
I enkel design eller design med nagler.

0.0

0.3

3890,–

1646,–

0.0

0.2

3182,–

821,–

Toppboks i skinn
08L52-MFE-801C
En eksepsjonelt slitesterk og robust
17 liters toppboks i skinn som kan
kombineres med ryggstøtte. I enkel
design eller design med nagler.
Må kombineres med bagasjebrett og
ryggstøtte-/bagasjebrettfeste.

0.1

Styrepung i skinn (med
frynser)
08L52-MFE-800A
Denne praktiske, clutchformede
skinnpungen til å feste på styret er
dekorert med Honda Concho og
rommer 1,7 liter. Perfekt til oppbevaring
av verktøy. Kan monteres med og uten
vindskjerm. I enkel design eller design
0.2

490,–

1318,–

Salvesker i skinn
08L56-MFE-800A

Monteringssett for salvesker
08L56-MEG-800J

Forkrommet ryggstøtteplate
08F85-MCK-801

Ryggstøtte med pute (høy)
08F75-MFE-800E

To individuelle 16 liters vesker som
henger sammen over passasjersetet
med en bred skinnrem.
Må kombineres med monteringssettet
for salvesker.

Monteringssett med forkrommet
stålramme som må bestilles separat til
monteringen av salveskene i skinn.

Forkrommet innsats i stål som monteres
på ryggstøtte med pute (høy). Må
kombineres med forkrommet ryggstøtte
med pute (høy) og ryggstøtte-/
bagasjebrettfeste.

Høy ryggstøtte med pute som festes
på en ramme i svart stål. Putetrekket
på ryggstøtten er i syntetisk skinn
som matcher setet. Må kombineres
med bagasjebrett og ryggstøtte-/
bagasjebrettfeste.

0.4

0.1

Annet tilbehør

0.1

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Forkrommet ryggstøtteplate (lav)
– Styrepung i skinn (enkel/med frynser)
– 17 liters toppboks i skinn (enkel/med nagler)
– Tankbelte i skinn (med nagler)
– Averto tyverialarmsystem (uten ABS)
2115,–

1650,–

1415,–

– Overtrekk, utendørs

Ryggstøtte-/bagasjebrettfeste
08F75-MFE-800D

Bagasjebrett
08L42-MFE-800A

Ryggstøtte med pute (lav)
08F75-MFE-800F

Et svart festesett som må bestilles
separat til monteringen av ryggstøtten
og/eller bagasjebrettet.
Her vist med bagasjebrett og
ryggstøtte med pute (høy).

Et praktisk, svart bagasjestativ
som gir praktisk lagringsplass bak
passasjersetet.
Må kombineres med bagasjebrett og
ryggstøtte-/bagasjebrettfeste.

Lav ryggstøtte med pute som festes
på en ramme i svart stål. Putetrekket
på ryggstøtten er i syntetisk skinn som
matcher setet.
Må kombineres med bagasjebrett og
ryggstøtte-/bagasjebrettfeste.

– Beskyttelsesfolie
– OptiMate batterilader

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VT750 BLACK SPIRIT
CUSTOM
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

High Ryggstøtte

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0.2

08F75-MFE-800E

Ryggstøtte med pute (høy)

1318,–

0.4

08F75-MFE-800D

Ryggstøtte-/bagasjebrettfeste

2115,–

0.1

08F85-MCK-801

Forkrommet ryggstøtteplate (høy)

Low Ryggstøtte

Deler du trenger til monteringen:

0.1

08F75-MFE-800F

Ryggstøtte med pute (lav)

1415,–

0.4

08F75-MFE-800D

Ryggstøtte-/bagasjebrettfeste

2115,–

0.1

08F75-MFE-800B

Forkrommet ryggstøtteplate (lav)

490,–

800,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Bagasjebrett

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0.1

08L42-MFE-800A

Bagasjebrett

1650,–

0.4

08F75-MFE-800D

Ryggstøtte-/bagasjebrettfeste

2115,–

Leather Top Case

Deler du trenger til monteringen:

0

08L52-MFE-801C

Toppboks i skinn (17 liters - enkel)

3182,–

0

08L52-MFE-801D

Toppboks i skinn (17 liters - med nagler)

3349,–

0.1

08L42-MFE-800A

Bagasjebrett

1650,–

0.4

08F75-MFE-800D

Ryggstøtte-/bagasjebrettfeste

2115,–

Throw-Over Bag Set

Deler du trenger til monteringen:

08L56-MFE-800A

Salvesker i skinn

3890,–
1646,–

0
0.3

08L56-MEG-800J

Monteringssett for salvesker

0.2

08L52-MFE-800

Styrepung i skinn (enkel)

796,–

0.2

08L52-MFE-800A

Styrepung i skinn (med nagler)

821,–

0.2

08L52-MFE-800B

Styrepung i skinn (med frynser)

821,–

0

08L56-MCL-B0005

Honda Concho

78,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

VT750 BLACK SPIRIT
CUSTOM
Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08F44-MFE-801

Oljekjølerbeskyttelse

Pris inkl. mva.
3362,–

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

963,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.
689,–

Styling
FRT

Pris inkl. mva.

0.1

08P56-MFE-800

Forkrommet drivakseldeksel

821,–

0.1

08P57-MEG-800

Kromdeksel over svingarmsbolt

882,–

0.3

08F31-MFE-800

Felgdekorsett (rød)

641,–

0

08F86-MFE-801

Tankbelte i skinn (enkel)

0

08F86-MFE-801A

Tankbelte i skinn (med nagler)

801,–
1009,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1

08E55-MFE-800A

Averto tyverialarmsett (uten ABS)

Pris inkl. mva.
3795,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR125R
SUPERSPORT

0.4

0.3

0.2

1167,–

715,–

Forskjerm (karbon-look)
08F70-KYJ-800

1759,–

Setebag
08L56-KYJ-800A

Setedeksel (karbon-look)
08F74-KYJ-800

Denne 19 liters bagen festes på
passasjersetet med et firepunkts
festesystem og egner seg perfekt til
helgeturen, uten å gå på kompromiss
med sykkelens kjørekvalitet. Med
integrert regntrekk og Honda Racinglogoen.

Dette setedekselet i matchende farger
monteres istedenfor passasjersetet
og gir CBR125R et mer eksklusivt
utseende. Dekselet er raskt montert og
gir rask tilgang til oppbevaringsrommet
under setet.

0.4

0.1

0.1

706,–

201,–

201,–

Forskjerm som gir CBR125R et mer
eksklusivt utseende.

Sidepanelsett til bakre del av
kåpe (karbon-look)
08F63-KYJ-800A

Tankpad - karbon-look
(tulipandesign)
08P61-MGM-800A

Tankpad - karbon-look
(fiskebendesign)
08P61-MGM-800

Erstatter bakdekslene i karbon-look
på venstre og høyre side som matcher
annet CBR125R-tilbehør i karbon-look.

Tulipanformet tankpad med selvklebende bakside i tre deler, med en
tykk og klar overflatebehandling som
beskytter tanken mot riper.
Med Honda-logoen.

Fiskebenformet tankpad med selvklebende bakside i tre deler, med en
tykk og klar overflatebehandling som
beskytter tanken mot riper.
Med Honda-logoen.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR125R
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV
2.4

Kåpepanelsett (karbon-look)
08F61-KYJ-800

0.6

Erstatter kåpepaneler i karbon-look på
høyre og venstre side. Gir sykkelen et
mer eksklusivt utseende.

1631,–

823,–

Kåpe- og tankpanelsett
(karbon-look)
08F87-KYJ-800

0.3

0.0

0.0

490,–

653,–

190,–

Sett med reservepaneler i karbon-look
som gir CBR125R et mer aggressivt
og raskt utseende. Settet inneholder
toppaneler til venstre og høyre side
samt paneler til høyre og midtre del av
tanken.

Felgdekorsett
08F84-MFJ-860A

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

Felgtape inkludert alternativ Honda
Racing-logo for 2 stk. 17-tommers hjul.
Settet inneholder buede strimler i tre
deler som gjør påsettingen enkel. Fås i
en rekke farger.

Vanntett tekstil som puster, og gjør at
sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling.
Utstyrt med snøring som forhindrer
at overtrekket blafrer i vinden, og to
åpninger til bøylelåsen.

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Annet tilbehør

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Tankpad (Honda Wing)

209,–

689,–

Lastenett
08L63-KAZ-011
Et svart, fleksibelt nett som holder
bagasjen din sikkert på plass på
bagasjebrettet og passasjersetet.

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U
Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CBR125R
SUPERSPORT
Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L56-KYJ-800A

Setebag

Pris inkl. mva.
1167,–

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

Pris inkl. mva.
653,–

0.1

08P61-KAZ-800A

Tankpad (karbon-look) (Honda Wing-logo)

201,–

0.1

08P61-KYJ-800

Tanklokk beskyttelse (karbon-look)

173,–

0.1

08P61-MEE-800A

Tanklokkbeskyttelse (karbon-look) (HRC-logo)

151,–

0.1

08P61-MGM-800

Tankpad - Karbon-look (fiskebendesign)

201,–

0.1

08P61-MGM-800A

Tankpad - Karbon-look (tulipandesign)

201,–

0.2

08P61-MEE-800

Tankpad og tanklokkbeskyttelse (karbon-look)

301,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Delenummer

Beskrivelse

Styling
FRT

Pris inkl. mva.

0.6

08F61-KYJ-800

Kåpeside sett (karbon-look)

823,–

0.4

08F63-KYJ-800A

Bakre kåpeside sett (karbon-look)

706,–

0.2

08F74-KYJ-800

Setedeksel (karbon-look)

1759,–

2.4

08F87-KYJ-800

Kåpeside og tank sett (karbon-look)

1631,–

0.4

08F70-KYJ-800

Forskjerm (karbon-look)

715,–
489,–

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

489,–

0.3

08F84-MFJ-830A

Felgdekorsett, blå

489,–

0.3

08F84-MFJ-860A

Felgdekorsett, sølv

489,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

Din Honda-forhandler:

Disse spesifikasjonene gjelder ikke noe spesielt produkt som er tilgjengelig eller i
salg. Produsentene forbeholder seg retten til å endre sine spesifikasjoner, farger
inkludert, med eller uten forutgående varsel og til tider og på måter de finner det
best. Store og små endringer kan forekomme. Alle anstrengelser er imidlertid
foretatt for å sørge for gyldigheten av informasjonen i denne brosjyren. Denne
brosjyren skal ikke under noen omstendighet anses som et tilbud fra Selskapet
til noen person. Alt salg utføres av den aktuelle forhandler og er underlagt
gjeldende salgsbestemmelser og lovgivning. Kopier av aktuelle dokumenter kan
tilveiebringes etter forespørsel. Det er lagt stor vekt på at detaljer skal være
gjengitt med høyest mulig nøyaktighet, brosjyrer og annet trykt materiell blir
imidlertid klargjort og ferdigstilt flere måneder i forkant av distribusjon og kan
dermed ikke konsekvent reflektere verken detaljendringer eller, i noen isolerte
tilfeller, tilgjengelighet til et produkt eller en spesiell egenskap ved et produkt.
Kunder anbefales å oppsøke sin forhandler for spesifikk informasjon om
modellutvalg og produktenes egenskaper, særlig dersom dette er avgjørende
for valg av modell.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Honda Motorsykler
Importør i Norge: AS KELLOX
kellox.no

