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Honda
2016

Til 2016 ser verdens største mc-producent, Honda, igen anderledes på tingene. Honda er og 
vil fortsat være en motorcykelproducent, der er kendt for at udvikle innovative teknologier og 
tænke i nye baner. Her er 2016 designkoncepterne som den retro-designede nøgenfrækkert 
CB4 Concept og scrambleren CBSix50 gode eksempler – og med City Adventure Concept går 
Honda helt nye veje! Konceptet krydser flere køretøjtyper, og hele ideen bag konceptet er at 
appellere til en ny type motorcyklist. Med andre ord tør Honda stille spørgsmålstegn ved det 
konventionelle – tør du også?

Fra nu af og i fremtiden vil Honda lægge mere vægt på det, som de fleste motorcyklister elsker 
– at have det sjovt på sin Honda motorcykel. Så mon ikke disse nye veje bringer endnu flere 
spændende Honda modeller med sig i fremtiden?

Nye veje! 
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Når det kommer til farvepaletten, har Honda nok haft ry for at være lidt traditionel, men 
fra 2016 kommer der langt mere kulør på tilværelsen. Hondas farveladevalg er i år frækt 
opfrisket – og flere farvekombinationer er ligefrem dristige som CB 650 FA og CBR 650 
FA, der har fået et mere ungdomsappellerende udseende. 

Foruden de langt friskere farver at vælge imellem på det danske Honda program i 2016 
er der også mange spændende opdateringer på blandt andet Hondas A2-kørekort-trio 
CBR 500 RA, CB 500 XA og CB 500 FA, en opgradering af NC 750 modellerne SA og 
XA inklusive DCT-versionerne SAD og XAD og Hondas helt store nyhed i 2016 er – uden 
lige – tilbagevendelsen af legenden CRF 1000 L Africa Twin. Derudover udvides det 
danske Honda program med den velkørende mc-scooter SH 125i ABS, og motocross 

programmet er repræsenteret med opdaterede versioner af CRF 250 R og CRF 450 R. 
Bemærk at ikke alle modeller og farvekombinationer vist i kataloget er lagerførte, men 
de hjemtages gerne mod bestilling.

Honda kataloget 2016 rummer foruden hele det danske Honda modelprogram også 
Hondas originale tilbehørsprogram Honda Access og beklædningsprogrammet 
Honda by Kenny.

God fornøjelse med kataloget.

Vi har altid sagt, at Honda motorcykler har den bedste kvalitet. Derfor sætter vi handling 
bag ordene ved at give op til 5 års garanti – uden merpris. Vilh. Nellemann Handelssel-
skab A/S tilbyder ud over fabriksgarantien en udvidet garanti på 2 eller 3 år afhængig  
af den oprindelige fabriksgaranti. Garantien er betinget af, at motorcyklen er købt hos 
en autoriseret dansk Honda forhandler, og at serviceforskrifterne overholdes. Alle  
serviceeftersyn skal være udført hos et autoriseret dansk Honda værksted, og det  
medfølgende servicehæfte skal være udfyldt. Ligeledes skal der altid anvendes  
originale Honda reservedele.

Ikrafttrædelse:
Den udvidede garanti træder i kraft, så snart fabriksgarantien udløber og gælder for 
fabriksnye køretøjer købt efter 1. juni 2012. Fabriksgarantien starter fra den dato, at 
maskinen er overtaget/købt af slutbrugeren og følger køretøjet ved ejerskifte.

Dækning:
Garantien dækker fabrikationsfejl på:
Motor, gearkasse, elektronikkomponenter, stel og fælge.

Betingelser:
Standard gademotorcykler over 125 kubik (5 år) og under 125 kubik (3 år), der udeluk-
kende anvendes til privat personkørsel er dækket. Maskiner der anvendes til konkur- 
rencebrug, banekørsel, eller maskiner brugt til udlejning, køreskole eller lignende  
er ikke omfattet. Tilbagekaldelser eller anden specifik garantiordning udstedt fra  
fabrikanten overføres ikke til den udvidede garanti.

Se de fulde garantibetingelser på www.honda-mc.dk eller kontakt din lokale autoriserede  
Honda forhandler.

Honda udvidet garanti
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Kongen af de våde veje!* 
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GL 1800/
GL 1800 F6C

Gold WinG

Specifikationer Motor: Vandkølet 6-cylindret boksermotor Volumen: 1.832 kubik Boring x slag: 74 x 71 mm Kompression: 9,8:1 Antal ventiler: 12ohc Effekt: 116 hk (95/1/EC) ved 5.500 o/m Max. moment: 167 Nm ved 4.000 o/m Antal 
gear: 5+R/5 Transmission: Kardan Dækstørrelse for, bag: 130/70 R18, 180/60 R16/130/60 R19, 180/55 R17 Forbremse: Dobbeltskiver 296/310 mm Bagbremse: Enkeltskive 316 mm Akselafstand: 1.690/1.707 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 
740/734 mm Vægt køreklar: 421/341 kg Tankvolumen: 25/23,2 liter Benzinforbrug: 15,2 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Se tekst/Startspærre - ABS bremser * Farver: Candy Prominence Red - Graphite Black - Pearl Glare White/Candy 
Prominence Red - Graphite Black  *Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.

Kongen af de våde veje!* 

Det hele startede i 1972, hvor et designteam under Soichiro Irimajiri kom op med 
ideen til det, som mange i dag kender som Hondas touring-flagskib Gold Wing. 
Modellen er sidenhen adskillige gange blevet gennemgribende fornyet, og den 
seneste version er forsynet med en række detaljer, der ikke før er set i motorcy-
kelsammenhæng. Det være sig computerstyret hydraulisk bagaffjedring, ny type 
elektronisk cruise-control, fjernbetjent låsesystem til sidetasker og topboks og et 
state-of-the-art audio-system med indbygget Intercom. GL 1800 er udstyret med en 
6-cylindret boksermotor på hele 1.832 kubik med en effekt på 118 hk og solide 167 
Nm. Desuden har GL 1800 et unikt Dual-CBS bremsesystem med ABS og antidyk. 
Standardudstyret omfatter også elektrisk bakgear, justerbare varmehåndtag, et 
uafhængigt, justerbart varmesystem til sæde og ryglæn for fører og passager og et 

ventilationssystem, der dirigerer varm luft direkte til fødderne. Selvom udstyret virker 
komplet, findes der et stort udvalg i originalt Honda Access tilbehør, så man har 
mulighed for at sætte sit helt personlige præg sin ”guldvinge”. 

F6C er baseret på den aktuelle Honda Gold Wing platform, og den er Hondas bud på 
en moderne powercruiser. F6C har masser af stil og masser af motor, og kræfterne 
leveres på en glidende og ubesværet måde, som ingen andre kan. FC6 kan opfattes 
som en strippet Gold Wing, og den er da også hele 80 kg lettere! Alt lys er af LED 
typen, og som ekstraudstyr tilbydes LED tågelygter. Øvrigt ekstraudstyr fra Honda 
Access er høj vindskærm, forkromet sidestøtteben, forkromede sidedæksler, baga-
gebærer, sidetasker i læder og vind deflektorer. 

Se
 Gold Wing video
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ST  1300 
Pan-EuroPEan
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For Honda touring-elskere en kending – og siden introduktionen i 2002 har Honda 
ST 1300 Pan-European sat standarden for touring-motorcykler i sin klasse. Den 
ikke bare ligner en helstøbt og velafbalanceret rejsemaskine, men den er det også! 
Pan-European drives af en unik, vibrationsfri og nærmest uopslidelig V4-motor på 
1.261 kubik. Den yder 126 seje hk, og kræfterne overføres via et turvenligt kardan-
træk. Den langsliggende motor har et solidt træk over hele linjen, og den er ikke 
mindre end et under i gangkultur og smidighed. Et avanceret PGM-FI indsprøjtnings-
system sikrer en god brændstoføkonomi, og med hele 29 liter i tanken er der langt 
mellem tankningerne. ST 1300 er kendt som en effektiv tourer, ikke mindst takket 
være vindskærmen med elektrisk justerbar højde og vinkel – og er de 188 mm ikke 

nok, kan du elektronisk flytte skærmens grundindstilling 60 mm. Men også den ergo-
nomiske fører- og passagerplads, hvor førersædehøjden kan justeres 15 mm op/ned, 
og i laveste position rykker ”sofaen” 15 mm frem. Prikken over i’et er rejsemaskinens 
smukt integrerede, standardmonterede 35-liters sidetasker lakeret i karosserifarve, 
og bremserne der er Hondas unikke Dual Combined Brake System med ABS. Mang-
ler du yderligere bagageplads, kan bagagekapaciteten suppleres med en ligeledes 
indfarvet 45-liters topboks, der har et komfortabelt passagerryglæn. Honda Access 
har desuden et varieret udstyrsprogram klar til dig, som ikke kan få nok af originale 
ekstraudstyrskomponenter til din ST 1300. 

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor Volumen: 1.261 kubik Boring x slag: 78 x 66 mm Kompression: 10,8:1 Antal ventiler: 16dohc Effekt: 126 hk (95/1/EC) ved 8.000 o/m Max. moment: 125 Nm ved 6.000 o/m Antal gear: 5 
Transmission: Kardan Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR18, 170/60 R17 Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm Bagbremse: Enkeltskive 316 mm Akselafstand: 1.490 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 790 mm (justerbar 15 mm op eller ned) Vægt 
køreklar: 329 kg Tankvolumen: 29 liter Benzinforbrug: 16,0 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS bremser - Integrerede sidetasker - Elektrisk justerbar vindskærm Farver: Pearl Cosmic Black - Candy Alizarin Red
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vFr 1200 X
CroSSTourEr

VFR 1200 X Crosstourer er topmodellen i X-kvartetten, der består af de netop 
opdaterede on/off modeller CB 500 X, NC 750 X og sidste års fornyede VFR 800 X 
Crossrunner. Crosstourer med motor fra VFR 1200 F føjer mildest talt nye dimensi-
oner til den voksende eventyrklasse. Den 1.237 kubik store og omdrejningsvillige 
V4-motor leverer kræfterne i en særlig allroundvenlig stil takket være en ændring i 
knasttimingen med fokus på effekt fra bunden og i mellemområdet. Det maksimale 
moment er derfor stort set uændret, men Crosstourer V4’erens 126 Nm topper hele 
2.250 o/m tidligere! Stellet kommer også fra VFR 1200 F, men Crosstourer har fladere 
kronrørsvinkel og længere akselafstand. Sammen med affjedringens lidt længere 
vandringer passer geometrien perfekt til de terrænorienterede hjuldimensioner.  
På trods af sin størrelse overrasker VFR 1200 X Crosstourer med en stor agilitet og 
imponerende allround-egenskaber, når man forcerer alt lige fra lange motorvejs-

strækninger til snørklede bjergveje. Motoren sender sine kræfter via kardan til det 
groftmønstrede bagdæk, og et avanceret traction-control system (Honda Selectable 
Torque Control) søger for sikkerheden, hvis underlaget bliver for fedtet. Vil man slå 
sig løs i mudder og grus, kan traction-control systemet slås fra. Bremserne er af 
samme type som VFR 1200 F, det vil sige Hondas avancerede CBS/ABS- bremsesy-
stem, der i øvrigt arbejder sammen med traction-control systemet. Håndbeskyttere 
er standard, og til 2016 er VFR 1200 X Crosstrourer opdateret med en endnu mere 
praktisk og letjusterbar vindskærm, 12 voltudtag, og V4-motoren lever nu op til 
Euro4. Crosstourers ellers brede anvendelsesmuligheder kan gøres endnu bredere 
med dele fra det omfattende Honda Access udstyrsprogram, der rummer alt fra 
tågelygter over midterstativ til et komplet bagagesystem.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor Volumen: 1.237 kubik Boring x slag: 81 x 60 mm Kompression: 12:1 Antal ventiler: 16ohc Effekt: 129 hk (95/1/EC) ved 7.750 o/m Max. moment: 126 Nm ved 6.500 o/m Antal gear: 6 
Transmission: Kardan Dækstørrelse for, bag: 110/80 R19, 150/70 R17 Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm Bagbremse: Enkeltskive 276 mm Akselafstand: 1.595 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 850 mm Vægt køreklar: 277 kg 
 Tankvolumen: 21,5 liter Benzinforbrug: 16,1 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - CBS ABS bremser - Traction-control - Selvafbrydelige blink - Håndbeskyttelse *Farver: Digital Silver Metallic - Pearl Cosmic Black - Two-tone red (SE)
*Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.

* Billede vist med DCT

Se

 VFR 1200 X video
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vFr 1200 Xd
CroSSTourEr

Honda VFR 1200-serien sætter nye standarder på en række områder, men D-versi-
onerne vender op og ned på den traditionelle opfattelse af motorcykelkørsel. Mange 
har gennem tiden forsøgt sig med automatiske eller semi-automatiske gearkasser 
på motorcykler, men alle uden større succes. Det forhold har Honda vendt med 
introduktionen af Dual Clutch Transmission (DCT), der er konstrueret superkompakt 
ved at lade gearkassens to gearaksler løbe inden i hinanden og montere to koblinger 
uden på. Dobbeltkoblingsgearkassen på VFR 1200 X Crosstourer giver en total 
vægtforøgelse på blot 10 kg i forhold til standardmodellen – det på trods af behovet 
for en decideret mekanisk håndbremse med en ekstra bremsekaliber, der fungerer på 
den bageste bremseskive. Gearkassen betjenes udelukkende fra styret, hvor man i 
højre side vælger henholdsvis mellem AT (Automatisk Transmission) eller MT (Manuel 

Transmission) og mellem N (frigear), D (for maksimal benzinøkonomi) eller S (for 
sportslig kørsel). I venstre styrside sidder to skifteknapper til manuelt gearskifte og et 
betjeningsgreb til håndbremsen.

Til 2016 er den sportsligere S mode, der trækker motoromdrejningerne højere op 
før gearskifte og skifter tidligere ned for større motorbremse, udvidet med 3 nye 
motormappings, så du får nu en endnu bredere vinkel på det at køre din VFR 1200 XD 
Crosstourer sportsligt. Desuden kan DCT-gearkassen nu aflæse kørsel i eksempelvis 
bjerge med stejle op- og nedkørsler, og systemet tilpasser automatisk gearvalget 
afhængig af forholdene.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor Volumen: 1.237 kubik Boring x slag: 81 x 60 mm Kompression: 12:1 Antal ventiler: 16ohc Effekt: 129 hk (95/1/EC) ved 7.750 o/m Max. moment: 126 Nm ved 6.500 o/m  
Antal gear: Dobbeltkoblingsgearkasse m/6 gear Transmission: Kardan Dækstørrelse for, bag: 110/80 R19, 150/70 R17 Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm Bagbremse: Enkeltskive 276 mm Akselafstand: 1.595 mm Stel: Aluminium  
Sædehøjde: 850 mm Vægt køreklar: 287 kg Tankvolumen: 21,5 liter Benzinforbrug: 16,7 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS bremser - Traction-control - Selvafbrydelige blink - Håndbeskyttelse *Farver: Digital Silver Metallic 
- Pearl Cosmic Black - Two-tone red (SE) *Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.

Se
 Adventure video
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vFr 1200 F/Fd

VFR 1200 F er den ultimative sportstourer, hvor formen i store træk er bestemt af 
funktionaliteten. Modellen bærer Hondas stolte V4-traditioner videre. Den 76 graders 
1.237 kubik V4-motor med 173 hk er bygget ultrakompakt med blandt andet asym-
metriske placerede cylindre og en enkeltoverliggende knast, kaldet Unicam, og de 
to bagerste cylindre sidder tæt sammen og giver VFR 1200 F en slank hvepsetalje. 
V4-motoren leverer et lineært træk, og hele 90% af det maksimale drejningsmoment 
er til rådighed allerede ved 4.000 o/m, og gasgivningen styres ved hjælp af et ride-
by-wire system.

Den seneste version af VFR 1200 F har fået løftet V4’erens kræfter i området mellem 
2. og 4.000 omdrejninger, og for at mindske ”slinger i valsen” er VFR 1200 F nu 
udstyret med Hondas avancerede traction-control system Honda Selectable Torque 
System. Ændringer i PGM-FI indsprøjtningssystemet kombineret med en større 
tankkapacitet betyder, at VFR 1200 F nu kan rejse over 300 kilometer på en tank – og 
samtidig er sædets design ændret, så det nu er endnu mere komfortabelt at forcere 
vejnettet i Europa. Desuden er softwaren på D-versionens dobbeltkoblingsgearkasse 
forbedret og nye funktioner tilføjet. Til VFR 1200 F leveres der et bredt udvalg af 
originalt Honda Access udstyr.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor Volumen: 1.237 kubik Boring x slag: 81 x 60 mm Kompression: 12:1 Antal ventiler: 16ohc Effekt: 173 hk (95/1/EC) ved 10.000 o/m Max. moment: 129 Nm ved 8.750 o/m Antal gear: 6/
(dobbeltkoblingsgearkasse m/6 gear) Transmission: Kardan Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 190/55 ZR17 Forbremse: Dobbeltskiver 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 276 mm Akselafstand: 1.545 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 815 mm 
Vægt køreklar: 267/277 kg Tankvolumen: 19 liter Benzinforbrug: 16,0/16,4 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - C-ABS-bremser - Traction-control *Farver: Candy Prominence Red - Titanium Blade - Pearl Glare White (SE)
*Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling

  

 
 

Se
 VFR 1200 F/FD
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Se
 Fir

eblade video
CBr 1000 rra SP/rr SP

CBr 1000 rra/rr
firEbladE

Den første banebrydende udgave af Fireblade blev lanceret i 1992, og i dag har CBR 
1000 RR udviklet sig til at være den måske mest afbalancerede superbike til gaden, 
da den kombinerer kraft og kørbarhed på en helt unik måde. Fireblade har i gennem 
tiden opbygget en loyal køberskare i Europa og som svar til et stadigt voksende 
ønske fra køberne om en mere baneorienteret version lancerede man i 2014 Honda 
CBR 1000 RR i en Sports Production (SP) version. CBR 1000 RR SP adskiller sig fra 
standardversionen med særligt udvalgte stempler og plejstænger for optimal intern 
balance i motoren, specialproduceret Öhlins NIX30 upside-down forgaffel med 
nydesignede forgaffelbroer, specialversion af Öhlins TTX36 støddæmper, Brembo 
4-stemplede radialmonterede monoblock kalibere og 1 kg lettere bagende med 
monosæde. SP-versionen fås med og uden ABS, og vælger man ABS-versionen får 
man en Fireblade med Hondas ultra avancerede elektronisk styrede Sports ABS- 
system kaldet Electronic Combined ABS (E-CABS).

Førsteudgaven af CBR 900 RR Fireblade var på 893 kubik og ydede 125 hk. Meget 
har ændret sig siden, men basiskonceptet for Honda Fireblade er forblevet uændret 
– nemlig størst mulig involvering af føreren, det såkaldte ”Total Control” koncept. Den 
seneste version af CBR 1000 RR Fireblade er en letkørt og smidig 1-liters super- 
sportsmaskine, og topstykkeændringer i 2014 resulterede i et plus på 3 hk og  
2 Nm, men især et mærkbart bedre træk fra 4. til 6.000 o/m. Af avancerede detaljer 
har den seneste Fireblade HASC slipper-kobling og elektronisk HESD styrdæmper. 
Der har længe eksisteret et kundeønske om traction-control, men et elektronisk 
traction-control system, der bare lukker for gassen ved hjulspind, er imod Hondas 
”Total Control” princip, hvor det er føreren der bestemmer. Standardversionen fås 
med og uden E-CABS.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor Volumen: 999 kubik Boring x slag: 76 x 55,1 mm Kompression: 12,3:1 Antal ventiler: 16dohc Effekt: 181 hk (95/1/EC) ved 12.250 o/m Max. moment: 114 Nm ved 10.500 o/m  
Antal gear: 6 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 190/50 ZR17 Forbremse: Dobbeltskiver 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 220 mm Akselafstand: 1.410 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 820 mm Vægt køreklar: 199 
(ABS: 210 kg)/200 (ABS: 211kg) kg Tankvolumen: 17,5 liter Benzinforbrug: 18,0 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - Elektronisk styrdæmper - E-CABS bremser (ABS-versioner) *Farver: Vibrant Orange (Repsol) - Tricolour  
*Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.

* Billede vist som SP* Billede vist som standard
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Igennem adskillige år var Africa Twin Hondas mest seriøse store ”Adenture” model, 
og den har siden introduktionen opnået kultstatus blandt Honda on/off entusiaster. 
En nyhed under navnet ”Africa Twin” kræver sin mc, men vær ikke i tvivl om, at  
Honda har gjort alt for, at den nye version kan leve op til 80’ernes roste og anerkend-
te Paris-Dakar ørkenfræser XRV 750 L Africa Twin. Honda er som bekendt tilbage i 
Dakar rallyet, og det er derfor naturligt at genlancere Africa Twin udviklet på  
erfaringer herfra. 

Kort sagt Africa Twin er tilbage, og den splinternye CRF 1000 L Africa Twin er en 
rendyrket eventyrer, der kombinerer designet fra den originale Africa Twin med det 
moderne CRF-design. Stilen er minimalistisk, og de dobbelte forlygter følger den 
originale Africa Twins signatur. Dens unikke kombination af lethed og kræfter giver 
den – ligesom forgængeren – ægte offroad-egenskaber. Med andre ord en kør- 
hvor-som-helst maskine, og der er ikke noget miljø, som den nye Africa Twin ikke  
kan håndtere.
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Foruden at der på den nye Africa Twin er lagt vægt på overlegne offroad-egenskaber, 
så besidder den moderne version af den legendariske Honda også høj touring-
komfort, smidig håndtering i det daglige og en lav brændstoføkonomi. Den slanke 
konstruktion tilbyder føreren en effektiv beskyttelse mod vejr og vind – uden at gå på 
kompromis med maskinens smidige egenskaber. En semi-dobbelt stålramme skaber 
desuden den perfekte balance mellem stabilitet i høj fart, ægte offroad-egenskaber, 
smidighed og råstyrke. 

Honda CRF 1000 L Africa Twin fås i to standard farveversioner og to eksklusive 
Special Edition (SE) farveversioner med enten guldfælge i Tricolour farve eller CRF 
Red Rally farve. Alle versioner har ABS-bremser og traction-control som standard. 
Endelig fås Hondas fornyede ørkenracer også med en unik nyudviklet DCT-gear-
kasse. Man behøver bestemt ikke gå ned på udstyr med den nye Africa Twin, da 
tilbehørsprogrammet Honda Access bugner med originale stumper lige fra topboks 
og sidetasker til tågelygter og varmehåndtag.

er tilbage!

TYSKE MOTOrrAD MENEr: 
”I princippet er Africa Twin, hvad den altid har været. En motorcykel  

som ikke praler med rekorder, men mere underdriver sine enorme  
og blændende kvaliteter.”



s. 16 | HONDA 2016

CrF 1000 L/Ld  
afriCa TWin
nYhEd2016 

MCN uDTAlEr: 
”Det tager ikke lang tid overhovedet at indse, 
at denne motorcykel er rigtig, rigtig god.  
Den higer efter offroad kørsel, og det er 
indlysende, at modellen her er på hjemme- 
bane – til trods for at den også fungerer emi-
nent på asfalt. Hatten af for Honda – Africa 
Twin er en virkelig imponerende maskine.”
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Den splinternye CRF 1000 L Africa Twin er forsynet med en nyudviklet 998 kubik 
2-cylindret paralleltwin motor med Unicam system, 270 graders krumtap og 
dobbelte balanceaksler. Motoren yder hele 95 hk og 98 Nm, og Africa Twin har det 
bedste vægt/effekt forhold i sin klasse. For at sikre optimal trækkraft uanset terræn 
eller holde motorcyklen sikkert på asfalten har den nye Africa Twin som standard 
traction-control systemet HSTC (Honda Selectable Torque Control), der kan justeres 
i tre niveauer. Den har hardcore offroad specifikationer med 21 tommer forhjul og 
18 tommer baghjul, og på det standard monterede ABS-system er det muligt at slå 
baghjulets ABS-egenskab fra. Africa Twin har desuden et komplet LED lyssystem, 
radialt monterede bremsekalibere foran og wave skiver. Benzintanken rummer knap 
19 liter, og med et normforbrug på 21,7 km/l kan de rejseglade se frem til tankninger 
med over 400 kilometer i mellem. 
CRF 1000 L Africa Twin fås også med Hondas unikke dobbelte koblingssystem, Dual 
Clutch Transmission (DCT), som her er specielt udviklet til modellen. DCT-systemet 

sørger for at gearskiftene under acceleration ikke lader dig miste hverken kraft eller 
fart, og du kan vælge mellem to indstillinger – automatgear (AT) eller manuelt gear 
(MT). Automatgearet har også to indstillinger at vælge i mellem – langturskørsel (D) 
eller sport (S). D-indstillingen tilbyder en god balance mellem brændstoføkonomi og 
komfortabel kørsel. S-indstillingen er opdateret og kommer nu med ekstra niveauer 
for sportspræstationer med tre forskellige skiftemønstre at vælge mellem – S1, S2 og 
S3. Desuden kan DCT-gearkassen aflæse kørsel i eksempelvis bjerge med stejle op- 
og nedkørsler, og systemet tilpasser automatisk gearvalget afhængig af forholdene. 
Ved at aktivere en G-knap i højre side af instrumentpanelet vælger man DCT-trans-
missionens offroad-funktion, som forbedrer vejgrebet, styringen af maskinen og 
giver et endnu hurtigere gearskifte. Kort sagt tilbyder DCT-versionen optimal kontrol 
under offroad-kørsel. Og vil man have følelsen af gearskiftet i foden frem for fingrene, 
tilbyder Honda Access tilbehørsprogrammet en gearpedal, som din venstre fod kan 
muntre sig med.

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 998 kubik Boring x slag: 92 x 75,1 mm Antal ventiler: 8ohc Effekt: 95 hk (95/1/EC) ved 7.500 o/m Max. moment: 98 Nm ved 6.000 o/m Antal gear: 6 / 
Dobbeltkoblingsgearkasse m/6 gear Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 90/90-21, 150/70-18 Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm Bagbremse: Enkeltskive 256 mm Akselafstand: 1.575 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 850-870 mm 
Vægt køreklar: 232 kg/242 kg Tankvolumen: 18,8 liter Benzinforbrug: 21,7/ 21,8 km/l km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser - Traction-control - Håndbeskyttelse Farver: Digital Silver Metallic - Mat Ballistic Black 
Metallic - CRF Rally Red (SE) - Tricolour (SE)

Se

 Africa Twin video
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se
 VFR 800 F video

vFr 800 F

Den første VFR 750 F blev lanceret i 1986. I dag findes der over 75.000 VFR’ere i 
Europa, og den nyeste version, VFR 800 F, som blev fuldstændig opdateret til 2014, 
er måske den mest harmoniske VFR nogensinde. Den legendariske Honda model 
med den unikke V4 motorkonfiguration fremtræder nu i et nyt design, der både viser 
fremad og samtidig er klassisk VRF. Kort sagt er den nyeste version designet i et let 
genkendeligt VFR-look og piftet op med LED lys i X-forlygten og baglygten samt 
positionslys integreret i sidespejlene. Opdateringen omfattede også ny teleskop-
forgaffel, Pro-arm svingarm, hjul, tank og sæde. Den seneste udgave af VFR 800 F 

er desuden udstyret med mange nye tekniske og komfortmæssige detaljer, såsom 
traction-control, radialmonterede bremsekalibere med ABS, justerbar sædehøjde, 
5-trins varmehåndtag og selvafbrydelig blinkfunktion. Honda VFR 800 F er 10 kg 
lettere end den tidligere version, og motorens VTEC-system er bedre afstemt med 
henblik på større moment ved lave omdrejningstal og i mellemområdet. Honda 
Access tilbehørsprogrammet har blandt andet sidetasker og 45-liters topboks i  
matchende farve, og Honda tilbyder også et originalt quick-shift system.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor Volumen: 782 kubik Boring x slag: 72 x 48 mm Kompression: 11,8:1 Antal ventiler: 16dohc Effekt: 106 hk (95/1/EC) ved 10.250 o/m Max. moment: 75 Nm ved 8.500 o/m Antal gear: 6 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 180/55 ZR17 Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm Bagbremse: Enkeltskive 256 mm Akselafstand: 1.460 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 789-809 mm Vægt køreklar: 242 kg 
Tankvolumen: 21,5 liter Benzinforbrug: 19,4 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser - Traction-control - Varmehåndtag - Selvafbrydelige blink Farver: Pearl Glare White - Darkness Black Metallic - Victory Red
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Se
 VFR 800 X  video

vFr 800 X
CroSSrunnEr

VFR 800 X Crossrunner kom sidste år i en kraftigt forbedret version med basis i 
den seriøst opdaterede VFR 800 F. Crossrunner var den første i Hondas crossover 
“X”-modelrække, der yderligere består af topmodellen VFR 1200 X Crosstourer og 
de netop opfriskede on/off modeller NC 750 XA og CB 500 XA. Crossrunner baserer 
sig på F-versionens sportstouring platform, men kørestillingen er mere opret og 
kørestilen i retning eventyr. Honda understreger dette ved at gøre  Crossrunner mere 
højbenet med en fjedervandring på henholdsvis 145 mm for og 148 mm bag, hvor 
forholdene før var 120/120 mm. Den øgede imødekommenhed overfor ujævnt under-
lag har hævet sædehøjden en smule, og sammen med at styret er bredere, højere 
og trukket tættere på føreren, er kørestillingen blevet mere offroad aggressiv. Som 

storebror VFR 1200 X Crosstourer har den traction-control systemet HSTC, der også 
fungerer fremragende på grus. Stelgeometrien og 17” hjulene får Crossrunner til at 
styre som en sportsmaskine, og generelt favner Crossrunners egenskaber sig bredt 
ved at være ikke mindre end perfekt til både den daglige transport i byen, weekend-
turen på kurverige veje og drømmeturen jorden rundt. Den nye version af VFR 800 X 
Crossrunner indeholder også de fleste nye detaljer fra F-modellen, såsom justerbar 
sædehøjde, radialt monterede bremsekalibere med ABS, 5-trins varmehåndtag, selv-
afbrydelig blinklysfunktion og LED lyssystem. Det originale tilbehørsprogram Honda 
Access tilbyder et omfattende udvalg med blandt andet integrerede og indfarvede 
sidetasker, stor eller mindre topboks, centralstøtteben, motorbøjler og tågelygter.  

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor Volumen: 782 kubik Boring x slag: 72 x 48 mm Kompression: 11,8:1 Antal ventiler: 16dohc Effekt: 106 hk (95/1/EC) ved 10.250 o/m Max. moment: 75 Nm ved 8.500 o/m Antal gear: 6 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 R17, 180/55 R17 Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm Bagbremse: Enkeltskive 256 mm Akselafstand: 1.475 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 815-835 mm Vægt køreklar: 242 kg Tankvolumen: 
20,8 liter Benzinforbrug: 18,8 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser - Traction-control - Varmehåndtag - Selvafbrydelige blink *Farver: Pearl Glare White - Matt Gunpowder Black Metallic - Candy Arcadian Red 
*Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.
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Bridgestone Battlax Hypersport S21 giver køreglæde 
under alle forhold. Designet og udviklet til de 
ypperste sportsmaskiner på markedet. Vores seneste 
udviklinger og teknologier er brugt til at skabe den 
højeste performance på sportsdæk-markedet 
- uden at gå på kompromis med sikkerheden.

• Forbedret tørvejrs-performance giver fantastisk 
stabilitet og handling i kurver

• Imponerende sidegreb der får dig til at søge de små veje 

• Øget kilometerydelse på hele 36% i forhold til S20 EVO 

* Baseret på interne testresultater sammenlignet med Battlax Hypersport S20EVO
Bridgestone Technical Center Japan. MC: BMW S1000RR
Størrelser: 120/70ZR17 - 190/55ZR17 - Dæktryk: 2.50 kPa fordæk, 2.90 kPa bagdæk
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Den brede og lave version af Honda VT 750 C Shadow er en klassiker i Honda 
programmet. Modellen er i hele sin levetid løbende blevet opdateret med først 
kardantræk, senere PGM-FI benzinindsprøjtning og nu senest med ABS-bremser af 
kombibremse typen. Kort sagt fremstår VT 750 C Shadow som en moderne cruiser 
helt i klassik stil, og den ikke mindre end oser af cruising i tidløs amerikanerstil. Som 
altid skal en Honda Shadow opleves på tæt hold, hvor modellens høje kvalitet kan 
ses og mærkes. Forkromede hjul med matchende eger, hjulnav i højpoleret alumini-
um og den fine lakering, hvor den klassiske sorte suppleres med en elegant tofarvet 
lysgrå/hvid version. Den vandkølede V2-motor på 745 kubik og knap 46 hk passer 

perfekt til et A2-kørekort, og VT 750 C Shadow byder på tilbagelænet mc-nydelse 
via lav sædehøjde og et ikke for højt eller for bredt styr. Skal udseendet være mere 
stilrent afmonteres passagersædet, og den blottede cruiserbagskærm giver  
VT 750’eren et mere clean look. Er der brug for flere elegante detaljer eller originalt  
bagageudstyr i læder, kan Honda Access tilbyde et stort udstyrsprogram til  
VT 750 C Shadow.

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret V-motor Volumen: 745 kubik Boring x slag: 79 x 76 mm Kompression: 9,6:1 Antal ventiler: 6ohc Effekt: 46 hk (95/1/EC) ved 5.500 o/m Max. moment: 64 Nm ved 3.500 o/m Antal gear: 5 
Transmission: Kardan Dækstørrelse for, bag: 120/90-17, 160/80-15 Forbremse: Enkeltskive 296 mm Bagbremse: Enkeltskive 276 mm Akselafstand: 1.640 mm Stel: Stål Sædehøjde: 658 mm Vægt køreklar: 262 kg Tankvolumen: 14,6 liter 
Benzinforbrug: 22,7 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - C-ABS-bremser Farver: Graphite Black - Indy Gray Metallic 

  

vT 750 C
ShadoW



s. 22 | HONDA 2016

nC 750 Sa

Herhjemme består New Concept-familien af denne roadster (SA) og en allroader 
(XA), og begge modeller er opdateret til 2016. Kodeordene under udviklingen af NC 
750 SA var ”Fun” og ”Naked”, og netop denne model går godt i spænd med Hondas 
statement om, at det skal være sjovt at køre på en Honda motorcykel. Den 70 grader 
fremadtiltede 745 kubik paralleltwin er en perle af en motor. Dens langslagede 
konstruktion med 270° krumtap gør den til en sejtrækker, og den rykker som en 
turbodiesel lige fra tomgang. Det gør NC 750 SA let for begyndere at sætte i gang, 
og samtidig er twin’en en sparsommelig sag, der ved økonomisk kørsel vil klare 
over 30 kilometer per liter. Tanken er placeret under sædet, og det giver plads til en 

styrthjelm der, hvor tanken plejer at være. Med opdateringen til 750 versionen i 2014 
har Honda også udstyret den større motor med en ekstra balanceaksel, forbedret 
sædekomfort og givet den et justerbart forbremsegreb. Til 2016 er NC 750 SA igen 
opdateret. Denne gang med et fornyet design, Euro4 motor og instrumentering med 
valgfri baggrundsfarve. I år fås den også i to ”Special Edition” versioner, som har 
LED forlygte, tofarvet sæde og enten sølvfarvet stel eller røde fælge som standard. 
NC 750 SA en brugervenlig maskine til en fornuftig pris, men først og fremmest er 
den sjov! 

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 745 kubik Boring x slag: 77 x 80 mm Kompression: 10,7:1 Antal ventiler: 8ohc Effekt: 55 hk (95/1/EC) ved 6.250 o/m Max. moment: 68 Nm ved 4.750 o/m  
Antal gear: 6 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 Forbremse: Enkeltskive 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.525 mm Stel: Stål Sædehøjde: 790 mm Vægt køreklar: 217 kg 
Tankvolumen: 14,1 liter Benzinforbrug: 28,6 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser *Farver: Graphite Black - Pearl Glare White - Victory Red - Special Edition Graphite Black (LED-version) - Special Edition Matt 
Gunpowder Metallic (LED-version) *Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.

se
 NC 750 SA video
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Honda har i forbindelse med udviklingen af NC serien lånt teknologi fra flere steder 
i Honda koncernen. Dels fra bilproduktionen, men også fra bådmotorproduktionen, 
og for yderligere at holde produktionsomkostningerne nede er NC serien fælles om 
motor, stel, bremser og hjul. Udviklingen med bilteknik og ekstra bagageplads under 
tankattrappen skiller NC 750 XA sig ud fra normen. Den er økonomisk og praktisk 
orienteret, men den gadeorienterede on/off model med længere akselafstand, 
længere fjedervandring og højere sædehøjde end søstermodellerne, gør fornøjelsen 
større, når asfalten slipper op. NC 750 XA er udpræget letkørt, og opdateringen til 
750 versionen med ekstra 75 kubik og større krumtapssvingmasse gør kørsel på 
XA’eren endnu mere glidende takket være færre gearskift ved skiftende hastigheder. 

750 kubik opdateringen i 2014 medførte også en ekstra balanceaksel, forbedret 
sædekomfort, et justerbart forbremsegreb og anden dækmontering. Til 2016 har NC 
750 XA fået et mere eventyrorienteret design med LED for- og baglygte, en Euro4 
overholdende motor med forbedret koblingsfunktion, 70 mm højere vindskærm med 
forbedret airflow, en liter større bagagerum (22 liter), instrumentering med 9 valgfrie 
baggrundsfarver, forbedret Honda Ignition Security System (HISS) og affjedring med 
justerbar forspænding på bagerste fjederben og justeringssystemet Showa Dual 
Bending Valves (SDBV) på forgaflen, som dæmper mere ensartet over ind/ud-slaget. 

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 745 kubik Boring x slag: 77 x 80 mm Kompression: 10,7:1 Antal ventiler: 8ohc Effekt: 55 hk (95/1/EC) ved 6.250 o/m Max. moment: 68 Nm ved 4.750 o/m  
Antal gear: 6 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 Forbremse: Enkeltskive 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.535 mm Stel: Stål Sædehøjde: 830 mm Vægt køreklar: 220 kg 
Tankvolumen: 14,1 liter Benzinforbrug: 28,6 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser *Farver: Matt Pearl Glare White - Candy Arcadian Red - Sword Silver Metallic - Matt Gunpowder Metallic - Glint Wave Blue Metallic
*Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.

nC 750 Xa  
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 NC 750 XA video
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Se

 dual clutch video

NC 750 XAD

NC 750 SAD

nC 750 Sad 
nC 750 Xad

Vil man helt slippe for arbejdet med at skifte gear, så leveres NC 750 modellerne 
SA og XA med dobbeltkobling og automatgear ved hjælp af systemet Dual Clutch 
Transmission (DCT). Systemet passer perfekt til motorkonceptet med den sejtræk-
kende 2-cylindrede 270 graders twin, der har godt med moment i sine relative lave 
omdrejningstal. NC 750 SAD og XAD er forsynet med anden-generations versionen 
af Hondas DCT gearkasse, som på smarteste vis er integreret i motorkonstruktio-
nen. Transmissionen fungerer på tre måder. D (Drive) er den benzinøkonomiske og 
afslappede indstilling, S (Sport) en mere sportslig indstilling, der tillader motoren flere 
omdrejninger før gearskifte – begge indstillinger kører fuldautomatisk, og man behø-

ver ikke at koncentrere sig om gearskift. I MT (Manual Transmission) indstilling skifter 
man manuelt op og ned på kontakterne på venstre side på styret. Til 2016 er DCT 
systemets S indstilling udvidet med tre niveauer (S1, S2 og S3) for at give køreren en 
bredere sportslig oplevelse med automatik-gearskiftesystemet. For mere glidende 
overgange ved gas pålægning og lukning af gas er koblingen udstyret med systemet 
”Adaptive Clutch Capability Control”, og det er nu hurtigere at indlægge D indstillin-
gen fra N (Neutral), når man har drejet tændingen. Som altid med DCT transmissioner 
påvirkes benzinforbruget ikke negativt – snarere tværtimod. 

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 745 kubik Boring x slag: 77 x 80 mm Kompression: 10,7:1 Antal ventiler: 8ohc Effekt: 55 hk (95/1/EC) ved 6.250 o/m Max. moment: 68 Nm ved 4.750 o/m Antal gear: 
Dobbeltkoblingsgearkasse m/6 gear Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 Forbremse: Enkeltskive 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.525/1.535 mm Stel: Stål Sædehøjde: 790/830 mm Vægt 
køreklar: 227/230 kg Tankvolumen: 14,1 liter Benzinforbrug: 28,6 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser *Farver: Graphite Black - Pearl Glare White - Victory Red - Special Edition Graphite Black (LED-version) - Special 
Edition Matt Gunpowder Metallic (LED-version) / Matt Pearl Glare White - Candy Arcadian Red - Sword Silver Metallic - Matt Gunpowder Metallic - Glint Wave Blue Metallic *Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.
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CTX står for Comfort, Technology og eXperiance. Honda CTX 700 og CTX 700 N er to 
markant designede cruiser/touring modeller, der kombinerer de bedste egenskaber 
fra begge genretyper og har den momentstærke paralleltwin fra NC 700 og DCT 
gearkasse som standard. C står for komfort og kommer til udtryk ved, at CTX’erne 
er lette at køre, nemme at håndtere, har et minimalt støjniveau, lav sædehøjde 
og en god retningsstabilitet. T står for teknologi, og det oplever man gennem en 
momentstærk motor med lavt benzinforbrug, DCT transmission og ABS bremser. 

X står for oplevelse og betyder en behagelig, glidende køreoplevelse ud fra en 
afslappet cruiser lignende siddeposition. CTX 700 er touringversionen med kåbe 
(sidetasker er ekstraudstyr), og CTX 700 N er en nøgen udgave. Selvom modellerne 
er baseret på NC serien, har CTX sit helt eget udtryk. Sædehøjden er 70 mm lavere 
end NC 750 SA, akselafstand større og med fodhvilere placeret længere fremme, er 
resultatet en letstyrende motorcykel med god frihøjde, der indbyder til afslappende 
kørsel takket være sin cruiser ergonomi og DCT transmission.

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 670 kubik Boring x slag: 73 x 80 mm Kompression: 10,7:1 Antal ventiler: 8ohc Effekt: 48 hk (95/1/EC) ved 6.250 o/m Max. moment: 60 Nm ved 4.750 o/m  
Antal gear: Dobbeltkoblingsgearkasse m/6 gear Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 Forbremse: Enkeltskive 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.530 mm Stel: Stål Sædehøjde: 720 mm 
Vægt køreklar: 244/227 kg Tankvolumen: 12,4 liter Benzinforbrug: 27,9 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser Farver: Pearl Fadeless White - Darkness Black Metallic / Pearl Fadeless White - Mat Gunpowder Black Metallic

CTX 700
CTX 700 n
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se
 CBR 650 FA video

CBr 650 Fa

Mange Honda entusiaster kan nikke genkendende til navnet CBR 600 F, som gen-
nem mange år har ligget øverst på ønskelisten hos motorcyklister, der ville have en 
sportslig motorcykel, som også kunne bruges i hverdagen. CBR 600 FA er oprindelig 
baseret på CBR 600 RR og i forbindelse med skiftet fra CB 600 FA Hornet til CB 650 
FA, var det naturligt at lade kåbeversionen CBR 600 FA følge trop og blive til CBR 650 
FA. Modellen er baseret på den samme filosofi som sin afklædte søstermodel, og 
bag de yppige former, som ligner noget, der kan begå sig på en racerbane, gemmer 
der sig en rigtig god brugsmotorcykel. Den nyudviklede 16-ventilede firecylindrede 
motor har et meget bredt og hverdagsvenligt træk, og den sætter helt nye standarder 

indenfor gangkultur, holdbarhed og økonomi i motorcykel sammenhæng. Kåben er 
sportslig af udseende, men giver glimrende beskyttelse mod fartvinden. Kørestillin-
gen er moderat sportslig uden at være anstrengende – en tur i langsom trafik gennem 
byen er derfor ikke længere en prøvelse som på visse andre meget sportslige motor-
cykler. Kort og godt er 650-versionen med det legendariske for- og efternavn stadig 
en motorcykel, der er perfekt til både transport og fornøjelseskørsel. Der findes 
mange stumper i Honda Access udstyrsprogrammet til at personificere sin udgave af 
CBR 650 FA, og i år fås den i nye cool farver.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor Volumen: 649 kubik Boring x slag: 67 x 46 mm Kompression: 11,4:1 Antal ventiler: 16dohc Effekt: 87 hk (95/1/EC) ved 11.000 o/m Max. moment: 63 Nm ved 8.000 o/m Antal gear: 6 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 180/55 ZR17 Forbremse: Dobbeltskiver 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.450 mm Stel: Stål Sædehøjde: 810 mm Vægt køreklar: 211 kg Tankvolumen: 17,3 liter 
Benzinforbrug: 21,0 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser Farver: Graphite Black - HRC Tricolour - Matt Black and White - Matt Black and Red
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se
 CB 650 FA video

CB står for City Bike, og i Honda sammenhæng har de firecylindrede CB modeller 
en stolt historie, der daterer sig tilbage til 1969 med den epokegørende CB 750. Det 
visuelle design er inspireret af Honda klassikeren fra halvfjerdserne CB 400 F med 
sine strømlignede udstødningsforrør placeret særdeles synligt. CB 650 FA efterfølger 
CB 600 FA Hornet og begynder et ny kapitel, da de to modeller ingen dele har tilfæl-
les – altså en splinterny udgave fra ende til anden. Den frækt afklædte CB 650 FA 
har motor og chassis som CBR 650 FA. Motoren har et bredt og lækkert træk i hele 
omdrejningsregisteret og topper med 87 hk ved 11.000 o/m. Stålstellet har en velaf-

stemt affjedring med et mono-fjederben monteret direkte på alu-svinggaflen og en 41 
mm teleskopforgaffel. CB 650 FA er sportslig, men også brugbar til daglig transport, 
økonomisk, men stadig udfordrende at køre – indbegrebet af at det skal være sjovt at 
køre på motorcykel! Som altid på en Honda model har Honda Access skræddersyet 
et originalt udstyrsprogram til Honda CB 650 FA, der spænder fra varmehåndtag til 
designdetaljer i karbon look. I år fås den i frækt opfriskede farver med blandt andet 
hvidt stel og forskellig farvede fælge.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor Volumen: 649 kubik Boring x slag: 67 x 46 mm Kompression: 11,4:1 Antal ventiler: 16dohc Effekt: 87 hk (95/1/EC) ved 11.000 o/m Max. moment: 63 Nm ved 8.000 o/m  
Antal gear: 6 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 180/55 ZR17 Forbremse: Dobbeltskiver 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.450 mm Stel: Stål Sædehøjde: 810 mm Vægt køreklar: 208 kg 
Tankvolumen: 17,3 liter Benzinforbrug: 21,0 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser Farver: HRC Tricolour - Pearl Queen Bee Yellow - Mat Gunpowder Black Metallic - Matt Black and White - Matt Black and Red

CB 650 Fa
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se
 CBR 600 RR video

CBr 600 rra

Til 2013 valgte Honda at udvikle videre på CBR 600 RR med et nyt aerodynamisk 
design, der trækker på erfaringer fra Hondas MotoGP maskiner. Det har resulteret 
i en reduktion af luftmodstanden på 6,5% (siddende) og 5% (liggende) i forhold til 
den eksisterende version, og identitetsligheden med MotoGP maskinen RC213V 
understreger Honda ved at producere CBR 600 RR i en Repsol-version. CBR 600 
RR er som storbror CBR 1000 RR udstyret med den nyeste Showa Big Piston 
upside down forgaffel i en 41 mm version og stel og bagaffjedring er optimeret 
tilsvarende. Med en forgaffelvinkel på 67 grader, et efterløb på 96,3 mm og en aksel-
afstand på 1.375 mm forbliver Honda CBR 600 RR en af de mest agile maskiner i 

klassen. Motormæssigt har designteamet optimeret ECU enheden, der er blevet 
omprogrammeret med henblik på bedre gasrespons og fornemmelse, og ligeledes 
virker indsugningens Air Control Valve nu ved alle omdrejningstal. Honda CBR 600 
RR er derfor nu endnu nemmere at køre både på vej og bane. ABS er standard, 
og som tilfældet er med Honda CBR 1000 RR, kan CBR 600 RR også leveres med 
Hondas avancerede elektroniske kombi-bremse system (E-CABS). Honda Access 
programmet indeholder ekstraudstyr, der matcher både modellens gadeegenskaber 
og dens baneegenskaber.

Specifikationer Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor Volumen: 599 kubik Boring x slag: 67 x 42,5 mm Kompression: 12,2:1 Antal ventiler: 16dohc Effekt: 120 hk (95/1/EC) ved 13.500 o/m Max. moment: 66 Nm ved 11.250 o/m  
Antal gear: 6 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 180/55 ZR17 Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm Bagbremse: Enkeltskive 220 mm Akselafstand: 1.373 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 823 mm Vægt køreklar: 196 kg 
Tankvolumen: 18,1 liter Benzinforbrug: 20,0 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - CBS ABS-bremser - elektronisk styrdæmper *Farver: Tricolour - Vibrant Orange (Repsol) - Graphite Black
*Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.
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Hondas 2-cylindrede 500 kubik trio består CBR 500 RA, CB 500 XA og CB 500 FA, der 
alle med 48 hestekræfter er skræddersyet til A2-kørekortet. Begrebet fælles platform 
har i årtier holdt produktionsomkostningerne nede i bilindustrien, og modellerne deler 
både chassis og motor, men CBR 500 RA har det mest sportslige udtryk i trekløveret 
takket være fuldkåbe, lavt styr og en let sportslig kørestilling. Dens markante design 
minder klart om andre CBR modeller, og flere af de tekniske motorløsninger er da 
også plukket fra de mere sportsbetonede modeller. Modellen har da også sin egen 
racerklasse – europæisk Junior Cup for 14- til 19-årige. Selvom CBR 500 RA er den 
mest sportslige model i trioen, er den særdeles letkørt. Affjedringen er overraskende 

effektiv, og den lave slanke sportsligt udseende maskine har stabile køreegenskaber 
og ABS-bremser med et kontant bid som standard. CBR 500 RA er en velkørende 
brugsmotorcykel, som er nem og ukompliceret at omgås for begyndere, men stadig 
inspirerende og sjov for mere erfarne. Til 2016 er udseendet opfrisket markant med 
LED lys for og bag, letvægtsudstødning, større tank, justerbar fjederforspændning 
på forgaflen, 5-trins justerbar forbremsegreb og nydesignet skiftetromle for blødere 
gearskifte. Honda CBR 500 R kan også udstyres med en række praktiske (og sportsli-
ge) udstyrsdetaljer fra Honda Access programmet.

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 471 kubik Boring x slag: 67 x 66,8 mm Kompression: 10,7:1 Antal ventiler: 8dohc Effekt: 48 hk (95/1/EC) ved 8.500 o/m Max. moment: 43 Nm ved 7.000 o/m  
Antal gear: 6 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 Forbremse: Enkeltskive 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.410 mm Stel: Stål Sædehøjde: 785 mm Vægt køreklar: 194 kg 
Tankvolumen: 16,7 liter Benzinforbrug: 29,4 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser *Farver: Ross White and Millennium Red/Tricolour - Lemon Ice Yellow/Graphite Black - Graphite Black/Candy Energy Orange - 
Millennium Red - Pearl Metalloid White - Matt Gunpowder Black *Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.
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se
 CB 500 XA video

CB 500 Xa

Det i år opdaterede design understreger tydeligt, at CB 500 XA tilhører den even-
tyr-inspirerede familie, som omfatter flagskibet VFR 1200 X Crosstourer, VFR 800 X 
Crossrunner og NC 750 XA. CB 500 XA egner sig perfekt til mindre øvede med even-
tyrlyst, men egner sig også til erfarne der er på udkig efter en praktisk og let Honda 
motorcykel til pendling og turkørsel med vennerne. Det mindste medlem i X-familien 
er 2-hjulernes svar på bilverdenens SUV. Den kombinerer allroading med en praktisk 
anvendelig med overvejende vægt på onroad. Selvom motor, stel, hjul og bremser 
er identiske for alle tre modeller, er CB 500 XA i forhold til søskende, CBR 500 RA 
og CB 500 FA, helt sin egen med blandt andet beskyttelsesplade under motoren, 
længere akselafstand og affjedring med større vandring til at underbygge even-

tyrstilen. Den er ikke kun den højeste og mest rummelige, men køreindtrykket er 
også væsentligt anderledes. X-versionen føles større og på en måde en smule mere 
afslappet, når man i opret kørestilling sidder bag det brede styr. Crossover modellen 
CB 500 XA fremstår i 2016 ikke kun designmæssig mere opfrisket og klar på nye 
udfordringer i on/off landskabet. Lyset er nu af LED typen, vindskærmen større for 
bedre beskyttelse, tankkapaciteten øget til 17,5 liter, forgaflens fjederforspænding 
er blevet justerbar og forbremsegrebet ligeså, udstødningen er af letvægtstypen, og 
skiftetromlen er nydesignet for et blødere gearskifte. ABS er standard. Det originale 
udstyrsprogram Honda Access er meget omfattende til den langbenede livstilsma-
skine CB 500 XA, hvor der især er lagt vægt på modellens rejsekapaciteter.

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 471 kubik Boring x slag: 67 x 66,8 mm Kompression: 10,7:1 Antal ventiler: 8dohc Effekt: 48 hk (95/1/EC) ved 8.500 o/m Max. moment: 43 Nm ved 7.000 o/m Antal gear: 6 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 Forbremse: Enkeltskive 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.420 mm Stel: Stål Sædehøjde: 810 mm Vægt køreklar: 196 kg Tankvolumen: 17,5 liter 
Benzinforbrug: 29,4 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser *Farver: Matt Fresco Brown - Asteroid Black - Millennium Red - Pearl Horizon White - Matt Gunpowder Black *Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men  
hjemtages mod bestilling.
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Oven på succesen med NC 750-familien lancerede Honda til 2013-sæsonen tre 
500-kubikkere efter stort set samme opskrift. Den sportslige CBR 500 RA, den 
eventyrlysten CB 500 XA og den nøgne CB 500 FA deler samme mekanik, men har 
forskellig indpakning. Motoren er en kultiveret, sprød og sparsommelig twin på 471 
kubik, og dens 48 hk matcher perfekt A2-kørekortet. CB 500 FA er en afklædt mellem-
klassemodel, som ikke kun ser fræk ud, men også er sjov at køre. Den er ukompliceret 
og letkørt, og den nøgne Honda opfører sig meget styrevenlig og samtidig stabil. 
Med få ord er CB 500 FA er en moderne sportslig streetbike med ABS bremser til en 
overkommelig pris. Til 2016-sæsonen har CB 500 FA ikke kun fået en designmæssig 

makeover med et mere muskuløst udtryk. Den har også fået LED belysning for og 
bag, større tankvolumen, justerbar fjederforspænding i front, letvægtsudstødning, 
nydesignet skiftetromle for blødere gearskifte og justerbar forbremsegreb i 5 trin. 
Til den frækt afklædte CB 500 FA fås der et stort udvalg af originalt Honda Access 
ekstraudstyr.

Specifikationer Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin motor Volumen: 471 kubik Boring x slag: 67 x 66,8 mm Kompression: 10,7:1 Antal ventiler: 8dohc Effekt: 48 hk (95/1/EC) ved 8.500 o/m Max. moment: 43 Nm ved 7.000 o/m Antal 
gear: 6 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 Forbremse: Enkeltskive 320 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.410 mm Stel: Stål Sædehøjde: 785 mm Vægt køreklar: 192 kg Tankvolumen: 
16,7 liter Benzinforbrug: 29,4 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser *Farver: Ross White and Millennium Red/Tricolour - Lemon Ice Yellow/Graphite Black - Candy Energy Orange/Macadam Grey Metallic - Millennium 
Red/Macadam Grey Metallic - Pearl Metalloid White/Macadam Grey Metallic - Mat Gunpowder Black/Mat Krypton Silver Metallic *Ikke alle farvekombinationer lagerføres, men hjemtages mod bestilling.
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CBr 125 r

Siden introduktionen har CBR 125 R gennemgået en teknisk og designmæssig 
udvikling. Senest i 2011 med en ny større kåbe og designmikset mellem Fireblade 
og VFR 1200 F får ottendedelsliteren til at se helt voksen ud. Også et bredere 130’er 
bagdæk forstærker racer-udtrykket. 125’eren ikke alene minder om de større CBR 
modeller, den er også udstyret som dem med fuld digital instrumentering indehol-
dende speedometer, omdrejningstæller, kølevandstemperatur, benzinmåler, ur og 
triptæller. Den 1-cylindrede vandkølede motor med balanceaksel, lambda-sonde 
og 3-vejskatalysator sikrer minimal emission og et særdeles lavt benzinforbrug. 
Motoren matcher samtidig perfekt A1-kørekortet. Den lille CBR en rigtig race-replika 
med helkåbe, skivebremser for og bag, 6-trins gearkasse og vandkølet motor, men 

den er også et særdeles økonomisk transportmiddel i dagligdagen. Honda Access 
programmet rummer en serie af ekstraudstyr til CBR 125 R, der understreger det 
sportslige, men også praktisk udstyr som vedligeholdelsesstativ, udendørsdækken 
og en bagsædetaske.

Specifikationer Motor: Vandkølet 1-cylindret motor Volumen: 124,7 kubik Boring x slag: 58 x 47,2 mm Kompression: 11:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 13,3 hk (95/1/EC) ved 10.000 o/m Max. moment: 10,4 Nm ved 8.000 o/m Antal gear: 6 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 100/80-17, 130/70-17 Forbremse: Enkeltskive 276 mm Bagbremse: Enkeltskive 220 mm Akselafstand: 1.310 mm Stel: Stål Sædehøjde: 795 mm Vægt køreklar: 137 kg Tankvolumen: 13 liter 
Farver: Nitric Orange (Repsol)
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Den originale Fun Bike blev defineret af Honda i 1963 med den legendariske Monkey, 
som senere blev fulgt op med modellen Dax, der også blev en legende. Nutidens ver-
sion af de flowerpower opvoksede modeller med små buttede dæk hedder MSX 125 
(Mini Street X-treme 125), og den har byttet flowerpower ud med ”urban street credit”. 
Med en ekstrem kort akselafstand, stejl kronrørsvinkel og et kort efterløb er den frække 
styrevillige byfræser en underholdende 2-hjuler til korte ture ind og ud i trafikken. Med 
en 10 heste stærk indsprøjtningsmotor med 4-trins gearkasse og manuel kobling kom-
mer man i fin drej-hovedet-efter-mig stil gennem byens gader og stræder – og samtidig 
ultrahurtigt – da dens kompakte konstruktion kan smyge sig gennem enhver slange af 
medtrafikanter. Den kan nærmest vende på en tallerken, og den er alt, hvad man kan 

forvente af en Honda i retning af kvalitet og funktionalitet. Digitalt cockpit, guldfarvet 
upside-down forgaffel, skivebremser for/bag og økonomisk som en scooter. Honda 
er gået til opgaven med samme seriøsitet som med større modeller, og charmetrolden 
MSX 125 er og bliver den originale Fun Bike med sin helt egen stil og attitude.

Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret motor Volumen: 124,9 kubik Boring x slag: 52,4 x 57,9 mm Kompression: 9,3:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 9,8 hk (95/1/EC) ved 7.000 o/m Max. moment: 10,9 Nm ved 5.000 o/m Antal gear: 4 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 120/70-12, 130/70-12 Forbremse: Enkeltskive 220 mm Bagbremse: Enkeltskive 190 mm Akselafstand: 1.200 mm Stel: Stål Sædehøjde: 765 mm Vægt køreklar: 101,7 kg Tankvolumen: 5,5 liter 
Benzinforbrug: 65,8 km/l (WMTC måling) Farver: Asteroid Black Metallic - Pearl Himalayas White - Pearl Valentine Red - Marigold Yellow
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CBF 125

Honda konstruerer 125 kubik maskiner ud fra de samme principper som modellerne 
med større volumen. Der er den samme tekniske ekspertise, det samme lange erfa-
ringsgrundlag og den samme stolthed i håndværket som ved større Honda modeller. 
Det betyder, at når man køber en 125 kubik Honda, får man den høje kvalitet og 
uendelige pålidelighed, som Honda med rette er kendt for. CBF 125 bærer med rette 
CBF navnet, der er synonym med køreglæde og god komfort. Hondas lille øko-pend-
ler med halvkåbe og indfarvet bundkåbe, højt styr og dobbeltsæde giver overrasken-
de god plads til selv høje personer, og den samlede komfort ligger niveauer over, 

hvad man kan forvente af en 125’er. Den letkørte og brugervenlige Honda CBF 125 er 
ultra billig og miljørigtig transport. Indsprøjtningsmotoren – specielt udviklet til CBF 
125 – har et meget sparsommeligt benzinforbrug, der med 13 liter i tanken rækker op 
til 740 kilometer svarende til 56,7 km/l alt efter vejrforhold og belastning. I gennem-
snit taget højde for det højere personantal kører en rutebil kun knap 18 km/l, så en 
Honda CBF 125 er altså over 3 gange så grøn.

Specifikationer Motor: : Luftkølet 1-cylindret motor Volumen: 124,7 kubik Boring x slag: 52,4 x  57,8 mm Kompression: 9,2:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 11,3 hk (95/1/EC) ved 8.000 o/m Max. moment: 11,2 Nm ved 6.250 o/m Antal gear: 5 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 80/100-17, 100/90-17 Forbremse: Enkeltskive 240 mm Bagbremse: Enkeltskive 130 mm Akselafstand: 1.270 mm Stel: Stål Sædehøjde: 792 mm Vægt køreklar: 128 kg Tankvolumen: 13 liter 
Benzinforbrug: 56,7 km/l (WMTC måling) Farver: Black - Virtuous White - Pearl Siena Red
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SH 125i er en ny model på det danske Honda program. Det er den første Honda 
scooter med fladt trinbræt, rum under sædet med plads til en fullface hjem og 16 
tommer hjul, der leder styreegenskaberne i retning af en motorcykels. Den vandkølede 
1-cylindrede 4-taktsmotor med indsprøjtning er nyudviklet og for at spare på de dyre 
dråber og beskytte miljøet, er den udstyret med et automatisk start-stop system, som 
mange nok kender fra bilverdenen. På sikkerhedssiden er SH 125i også helt fremme 
i skoene med et bremsesystem både af kombibremse- og blokeringsfri-typen som 
standard. På komfortsiden kan fjederbenet i bag justeres 5 trin i fjederforspændingen, 

teleskopforgaflen vandre 100 mm, og sædehøjden er beskedne 799 mm. Blandt det 
originale ekstraudstyr fra Honda Access finder man en indfarvet topboks.

Specifikationer Motor: Vandkølet 1-cylindret motor Volumen: 125 kubik Boring x slag: 52,4 x 57,9 mm Kompression: 11:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 11,8 hk (95/1/EC) ved 8.500 o/m Max. moment: 11 Nm ved 6.500 o/m Transmission: 
Honda V-Matic Dækstørrelse for, bag: 100/80-16, 120/80-16 Forbremse: Enkeltskive 240 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.340 mm Stel: Stål Sædehøjde: 799 mm Vægt køreklar: 135 kg Tankvolumen: 7,5 liter 
Benzinforbrug: 47,4 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: CBS ABS-bremser - Auto start-stop system Farver: Pearl Cool White - Pearl Nightstar Black - Moondust Silver Metallic - Pearl Siena Red
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Efter 86 millioner eksemplarer siden 1959 var det tid til at finde en afløser for Honda
ANF 125i Innova. Afløseren AFS 110i Wave er som forgængeren en klassisk scooter 
med benskærme og store 17” hjul, der nu er støbte i modsætning til forgængerens 
egerhjul. I den nye version har Honda kombineret den super økonomiske 110 kubik 
indsprøjtningsmotor fra NSC 110 Vision med den automatiske centrifugalkobling og 
4 trins gearkasse, der kendes fra ANF 125i Innova. AFS 110i Wave er udstyret med 
en effektiv skivebremse i forhjulet, opbevaringsrum under sædet og instrument-
panel med speedometer, ur og gearindikator. Sædet er komfortabelt med plads til 

2 personer og håndgreb til passageren. Modellen er designet i klassisk, funktionel 
Honda-stil, men tilført moderne, integrerede for- og baglygter samt integrerede 
blinklys for. Motormæssigt sætter den nye standarder for små 4-taktsmotorer med 
en uovertruffen gangkultur, fin benzinøkonomi og et drejningsmoment, der over-
rasker og sikrer, at Honda AFS 110i Wave uden besvær følger med i trafikken op til 
tophastigheden på 105 km/t.

Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret motor Volumen: 109,1 kubik Boring x slag: 50 x 55,6 mm Kompression: 9:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 8,5 hk (95/1/EC) ved 7.500 o/m Max. moment: 8,7 Nm ved 5.500 o/m Antal gear: 4, automatisk 
kobling Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 70/90-17, 80/90-17 Forbremse: Enkeltskive 220 mm Bagbremse: Tromle 110 mm Akselafstand: 1.227 mm Stel: Stål Sædehøjde: 760 mm Vægt køreklar: 99,1 kg Tankvolumen: 3,7 liter 
Benzinforbrug: 56,7 km/l (WMTC måling) Farver: Pearl Procyon Black - Candy Lucid Red

aFS 110i  
WaVE
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nSC 110/50
ViSion

Honda NSC Vision er indbegrebet af en driftsikker og økonomisk scooter til daglig 
transport. Den er udstyret med en helt nykonstrueret 4-taktsmotor med det avan-
cerede PGM-FI benzinindsprøjtningssystem, som kendes fra Honda motorcykler. 
Det giver Honda Vision et lavt benzinforbrug, hvor en liter benzin typisk vil række til 
52 km! Honda NSC Vision er konstrueret med henblik på stor retningsstabilitet med 
en forholdsvis lang akselafstand og 14 tommer hjul. Designet er tidløst, slankt og 
elegant, som det forventes på en Honda scooter, men man har dog alligevel fundet 
plads under sædet til at kunne placere bagage eller en fullface hjelm. Sikkerheds-

mæssigt er Vision helt i top med Hondas CBS kombibremse system,  
der giver maksimal bremseeffekt uanset vejforholdene. Til NSC Vision findes et  
originalt Honda Access udstyrsprogram, der blandt andet indeholder alarmkit,  
topboks og vindskærm.

Specifikationer NSC 110 Vision Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 108 kubik Boring x slag: 50 x 55 mm Kompression: 9,5:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 8,4 hk (95/1/EC) ved 8.000 o/m Max. moment: 8,7 Nm ved 
6.500 o/m Transmission: Honda V-Matic Dækstørrelse for, bag: 80/90-14, 90/90-14 Forbremse: Enkeltskive 220 mm Bagbremse: Tromle 130 mm Akselafstand: 1.255 mm Stel: Stål Sædehøjde: 760 mm Vægt køreklar: 102 kg Tankvolumen: 
5,5 liter Benzinforbrug: 52 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: CBS-bremsesystem Farver: Pearl Nightstar Black - Pearl Siena Red - Pearl Cool White - Mat Carbonium Gray Metallic 

Specifikationer NSC 50 Vision Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 49 kubik Boring x slag: 37,8 x 44 mm Kompression: 10:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 3,4 hk (95/1/EC) ved 7.000 o/m Max. moment: 3,5 Nm ved  
6.750 o/m Transmission: Honda V-Matic Dækstørrelse for, bag: 80/90-14, 90/90-14 Forbremse: Enkeltskive 220 mm Bagbremse: Tromle 130 mm Akselafstand: 1.255 mm Stel: Stål Sædehøjde: 760 mm Vægt køreklar: 100 kg Tankvolumen: 
5,5 liter Benzinforbrug: 52 km/l (WMTC måling) Standardudstyr: CBS-bremsesystem Farver: Pearl Nightstar Black - Pearl Siena Red - Pearl Cool White - Mat Carbonium Gray Metallic
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Med Honda Access får du en række dele, som er specielt udvalgt til at gøre den pågældende Honda model endnu mere komfortabel og vel-
egnet til både commuting og touring. Med Honda Access får du således et endnu bedre produkt, og alle dele er naturligvis 100% originale og 
produceret efter Hondas høje standard. Til de fleste nye Honda modeller findes der i dag et omfattende originalt udstyrsprogram, hvor Honda 
Access kit indgår som et helt unikt tilbud. Til 2016 sæsonen er kittene opdateret, og der findes en række nye Honda Access kit til de nye
2016 modeller. Det øvrige tilbehørsprogram fra Honda omfatter mange andre modeller end de viste. Honda leverer originalt tilbehør til stort 
set alle producerede modeller, og er du ejer af en nyere eller ældre brugt Honda, så spørg din aut. forhandler hvad Honda kan levere til netop
din motorcykel. Som altid udvides Honda Access programmet løbende, og dette katalog indeholder ikke hele sortimentet. Spørg hos din aut. 
Honda forhandler hvis der er noget, du mangler eller gå ind på www.honda-mc.dk og læs mere om netop det udstyr, der er ideelt for dig.
.

Originalt Honda Access 
Tilbehør og kit

ONLY THE BEST
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CB 500 FA
Topboks kit
Låsesæt
35L topboks
Bagagebærer
2 Sidetasker
Komplet sæt: kr. 10.953

CB 500 XA
Touring Kit
One Key Operation
Centralstøtteben
Paneler til sidetasker
35L Topboks/Sidetasker
Monteringssæt
Komplet sæt: kr. 12.949
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Honda Access
Originalt ekstraudstyr til din Honda i meget høj kvalitet. Honda 
Access er ikke kun forbeholdt nye motorcykler, men omfatter også 
ekstraudstyr til ældre modeller. Din lokale Honda forhandler kan
være behjælpelig med at undersøge, hvad der kan skaffes til lige 
dín motorcykel. Herunder kan du finde en række eksempler på 
udstyr og priser fra Honda Access, men det totale udstyrsprogram 
er selvfølgelig langt mere omfattende.

NC 750 SA
Touring kit
Låsesæt
Monteringssæt
Bagagebærer
45L topboks
29L sidetasker
Sidepaneler
Varmehåndtag
Centralstøtteben
Komplet sæt: kr. 15.808

VT 750 C Shadow
Touring kit
Sissy bar
2 sidetasker 18L læder
Vindskærm 700 x 620 mm
2 monteringssæt
Komplet sæt: kr. 13.778

NC 750 XA
Touring kit
Låsesæt
Monteringssæt
Bagagebærer
45L topboks
29L sidetasker
Sidepaneler
Varmehåndtag
Centralstøtteben
Komplet sæt: kr. 15.144
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CRF 1000 L Africa Twin
Touring kit
Låsesæt
Monteringssæt
Bagagebærer
35L topboks
30/40L sidetasker
Varmehåndtag
Centralstøtteben
Vindskærm
Vindafviser top & bund
Tågelygtesæt
Fodhviler
Komplet sæt: kr. 28.716

CRF 1000 L Africa Twin
Travel pack
Låsesæt
Monteringssæt/bagagebærer
35L topboks
30/40L sidetasker
Centralstøtteben
Vindskærm
Komplet sæt: kr. 12.817
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Honda Access ”Vælg Selv”
Til modeller hvor Honda ikke leverer et færdigt kit, kan du ofte 
få f.eks. både topboks og sidetasker, så du selv kan gøre din 
Honda ”Ready to Go” med det tilbehør, der passer dig bedst.
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CRF 1000 L Africa Twin
Touring kit
Låsesæt
Monteringssæt
Bagagebærer
35L topboks
30/40L sidetasker
Varmehåndtag
Centralstøtteben
Vindskærm
Vindafviser top & bund
Tågelygtesæt
Fodhviler
Komplet sæt: kr. 28.716

CRF 1000 L Africa Twin
adventure Pack
= Travel pack + Comfort pack
Låsesæt
Monteringssæt
Bagagebærer
35L topboks
30/40L sidetasker
Centralstøtteben
Vindskærm
Varmehåndtag
Tågelygtesæt
Komplet sæt: kr. 25.666

CRF 1000 L Africa Twin
Comfort pack
Varmehåndtag
Tågelygtesæt
Komplet sæt: kr. 12.849

ONLY THE BEST
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Udstyret på billederne er ikke nødvendigvis 100% identisk med de anførte kits.
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I 1972 blev jeg 18 år gammel. Selvom min storebror gennem et par år havde haft en 
CB72, var det nok lidt tilfældigt, at jeg købte mig en brugt Honda CB 350, som i øvrigt 
blev indviet på min fødselsdag – samme dag som jeg også fik mc-kortet.

Ungdommens sind ville have mere, og allerede året efter blev 3½’eren skiftet ud med 
en knap så brugt Honda CB 450. Efter to glade år som motorcyklist trak ”fornuften” 
mig i en anden retning, så jeg skiftede 4½’eren ud med en 4-hjulet Honda Civic. Men 
jeg måtte efter kun syv måneder som bilist sande, at så mange hjul alligevel ikke 
lige var mig. En ny mc-model stod for skud. Denne gang faldt valget på en Honda 
CB 500 T – videreudviklingen af CB 450. Min første motorcykelferie, der gik over 
Holland, Belgien, Paris, Mosel og Harzen blev på den nyerhvervede CB 500 T. Nu var 
jeg virkelig tændt, og sidenhen har jeg rejst Europa tynd på motorcykel. Jeg husker 
stadig, at jeg bare ikke kunne få nok af at køre på motorcykel.  

Allerede året efter købte jeg en Honda CB 750 K6. En model jeg længe havde drømt 
om. Det blev også til en Honda CB 750 K7 inden, at jeg i 1978 skiftede radikalt stil til 
en Honda CX 500 – en model mange nok kender under kælenavnet ”gyllepumpen”. 
Det var måske lidt af et sats, men jeg fortrød det ikke. Senere skiftede jeg til en Hon-
da CX 500 E, inden jeg i 1990 lod mig overtale til at prøve et andet motorcykelmærke. 
De første år med et andet mc-mærke gik ok, men det varede ikke ved. Efter to år 
måtte jeg ”bekende kulør” og skiftede til en Honda NTV. Og hvilken befrielse. Jeg 
kørte 72.000 kilometer på NTV’en og skiftede kun en pære i omdrejningstælleren.

Da jeg begyndte at lede efter en afløser for NTV’en, prøvede jeg adskillige andre 
mærker og modeller, men intet fangede rigtigt min interesse. Jeg prøvede en Honda 
VFR hos en forhandler og var solgt på stedet. Jeg købte en kun let brugt VFR 750 af 
den sidste model og kørte over to sæsoner 40.000 kilometer. Så gik turen over en 

Torben Bach er passioneret Honda motorcyklist. Hans første motorcykel blev ved et tilfælde en  
Honda model, og her fortæller han sin historie om de mange forskellige Honda modeller, som han  
har haft glæde af gennem sit over 40-årige mc-liv.

Mit liv Med Honda’er
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jubilæumsudgave af VFR 800, en VFR 800 VTEC og to forskellige VFR 800 VTEC med 
ABS. Jeg skiftede ikke, fordi der var problemer, men den ene VFR var flottere end den 
anden, så jeg kunne ikke dy mig. Den sidste var en hvid/sort af den smukkeste slags. 
Smukkere mc findes næppe i mine øjne.

Efter 17 år som VFR-kører har jeg nu igen sadlet radikalt om. Nemlig til en Honda NC 
750 XAD. Jeg havde allerede udset mig modellen som min ”pensionistcykel”, når jeg 
går på efterløn, men da den autoriserede Honda forhandler Brdr. Sejr gav mig et godt 
tilbud, sprang jeg ud i det og har bestemt ikke fortrudt.

Jeg er i dag 61 år. Efter 43 år som motorcyklist er det ikke topfarten, der længere er 
afgørende. I stedet nyder jeg i høj grad ture i et roligt tempo. Og kørestilling, harmoni, 
motorkarakteristik, køreegenskaber stemmer helt overens med det, som jeg forven-

ter af min NC 750. Og dobbeltkoblingen fungerer aldeles fremragende. Jeg kan nu 
koncentrere mig fuldt ud om at nyde naturen, de snoede veje og den friske luft. Det 
eneste, jeg savner fra min sidste VFR, er dens fantastiske lyd og dens fremragende 
lys. Men jeg er sikker på, at NC’eren vil være min tro følgesvend i mange år fremover.
Det var måske lidt tilfældigt, at jeg startede min karriere på en Honda, men da dette 
japanske mærke laver motorcykler lige efter min smag, og holdbarheden virkelig 
er i top, forbliver jeg nok en tro Honda-fan. Jeg anser ikke mig selv som en fanatisk 
Honda-mand, men Honda har altid lavet motorcykler, der lige præcis appellerer til 
det, som jeg ønsker som motorcyklist. Flere gange har jeg overvejet andre mærker, 
men er altid endt på en Honda. Og det vil det sikkert igen.

Torben Bach

En vinter blev jeg ringet op af en journalist fra BT, der var ved at skrive en artikel om Hon-
das 50-års jubilæum. Han havde hørt rygter om, at min VFR 750 stod i stuen om vinteren, 
hvilket i øvrigt alle mine Honda’er har gjort siden vinteren 1981-82. Han kom og tog et 
par billeder, og der kom en meget fin artikel ud af det med overskriften “Stueren Honda”. 

Her ses mange af min Honda’er. 
Der i blandt flere versioner af 

VFR 800 – smukkere mc findes 
næppe i mine øjne.
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Honda
Fun
BikeS

Honda har en tradition for at fremstille funbikes 
af høj kvalitet. Modellerne i det nuværende 
program er beregnet til at sikre børn og legesy-
ge sjæle en god og sikker oplevelse på det, der 
for mange er deres første motoriserede 2-hju-
ler. CRF-F serien og TRX 90 X er kendt for den 
høje kvalitet og driftsikkerhed, der gør købet 
af et Honda produkt til en fornuftig investering. 
De fire CRF-F versioner følger designet fra de 
større CRF-R modeller tæt, så familieligheden 
ikke er til at tage fejl af. Fælles for F-versioner-
ne er dog, at tændingen aktiveres med nøgle.

Honda TRX 90 X 
Honda’s mindste TRX er en klassiker, der har lært mange børn at håndtere  
en ATV. Den nye TRX 90 X er udstyret med el-start og 4 trins gearkasse  
med automatisk (slyng)kobling.
Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 86 kubik Boring x slag: 47 x 49,5 mm  
Antal ventiler: 2ohc Antal gear: 4, automatisk kobling Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 20 x 7-8, 19 
x 8-8 Forbremse: Dobbelte tromler Bagbremse: Tromle Sædehøjde: 660 mm Vægt køreklar: 118,8 kg 
Tankvolumen: 6,4 liter Farver: Rød
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Honda CRF 50 F
Den mindste model med 10 tommer hjul for og bag, 3 gear med automatisk 
(slyng) kobling, lav sædehøjde og mulighed for justere gashåndtagets vandring 
og dermed farten. En absolut hit hos de små, der har ”benzin” i blodet.  
Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 86 kubik Boring x slag: 47 x 49,5 mm 
Antal ventiler: 2ohc Antal gear: 4, automatisk kobling Transmission: Kæde Dækstørrelse for,  
bag: 20 x 7-8, 19 x 8-8 Forbremse: Dobbelte tromler Bagbremse: Tromle Sædehøjde: 660 mm  
Vægt køreklar: 118,8 kg Tankvolumen: 6,4 liter Farver: Rød 

Honda CRF 110 F
Den nye CRF 110 F er afløseren for CRF 70 F. Med 49% større motoreffekt og 77% 
større drejningsmoment sætter den effektivt forgængeren til vægs. Honda har ved 
samme lejlighed tilføjet el-start og CRF 110 F har nu 4 gear, men bibeholder slyng-
koblingen. Hjulstørrelsen er 14 tommer for og bag. En perfekt afløser for CRF 50!  
Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 109 kubik Boring x slag: 50 x 55,6 mm 
Kompression: 9:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 7,3 hk (95/1/EC) ved 7.500 o/m Max. moment: 8,9 Nm ved 3.500 
o/m Antal gear: 4 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 70/100-14, 80/100-12 Forbremse: Tromle 95 mm 
Bagbremse: Tromle 95 mm Akselafstand: 1.064 mm Stel: Stål Sædehøjde: 667 mm Vægt køreklar: 74 kg 
Tankvolumen: 5,0 liter Farver: Rød

Honda CRF 125 F & FB
CRF 125 F & FB afløser klassikeren CRF 100 F, men bibeholder konceptet 
med en anden type motor end de to mindre modeller, og den har rigtig manual 
betjent kobling og 4-trins gearkasse. Som CRF 110 F har CRF 125 F el-start, 
og hjulstørrelsen er 17 tommer for og 14 tommer bag (FB 19 tommer for og 16 
tommer bag). Nu bliver det for alvor seriøst for de 2-hjulsglade!   
Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 124,9 kubik Boring x slag: 52,4 x 57,9 mm 
Kompression: 9,5:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 9 hk (95/1/EC) ved 7.000 o/m Max. moment: 10,2 Nm ved 
4.500 o/m Antal gear: 4 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 70/100-17, 90/100-14 (70/100-19, 
90/100-16) Forbremse: Enkeltskive 220 mm Bagbremse: Tromle 95 mm Akselafstand: 1.220 mm (1.254 mm) 
Stel: Stål Sædehøjde: 735 mm (785 mm) Vægt køreklar: 88 kg Tankvolumen: 4,3 liter Farver: Rød
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Hondas motocross model CRF 250 R blev ikke mindre end 2015 verdensmester 
med Tim Gajser bag styret, og til 2016 har vinder modellen fået et markant power 
boost fra et nyt HRC-udviklet topstykke, stempel og plejstang. Ikke kun topeffekten 
har fået et løft, men også momentet i lave omdrejninger er blevet stærkere, og der 
er intet effekttab i mellemområdet. Den luftunderstøttede 49 mm Showa SFF-TAC 
Air forgaffel med luft i venstre gaffelben og olie i højre er forlænget 5 mm og har fået 
en lang række indre opdateringer, så friktionen nu er mindre og responsen og dæm-
pingsevnen bedre. Opsætningen af Showa fjederbenet er trimmet for at matche den 
nye forgaffel. Af andre 2016 ændringer er fortandhjulet mindre og fodhvilerne nyde-

signede, så mudder ikke sætter sig så let fast. Stellet, der er det samme som på CRF 
450 R, er udviklet med henblik på i størst mulig omfang at centralisere vægten, og 
det gør CRF 250 R til en særdeles letkørt motocross maskine. Det lave tyngdepunkt 
og den reducerede inerti i stellet forbedrer de i forvejen gode køregenskaber – både 
på jorden og måske i endnu større grad i luften. Som CRF 450 R har CRF 250 R et 
”Engine Mode Select Button” (EMSB) system, hvor en knap på højre side af styret 
giver føreren mulighed for at vælge mellem tre forskellige trin – standard (1), blødere 
effektforløb (2) og mere aggressivt effektforløb (3).

Honda
MoToCroSSCrF 250 r

Specifikationer Motor: Vandkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 249 kubik Boring x slag: 76,8 x 53,8 Kompression: 13,8:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 40 hk (95/1/EC) ved 11.500 o/m Max. moment: 27,1 Nm ved 9.000 o/m  
Antal gear: 5 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 80/100-21, 100/90-19 Forbremse: Enkeltskive 260 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.489 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 951 mm Vægt køreklar: 105,6 kg 
Tankvolumen: 6,3 liter Farver: Rød
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Til 2016 har den skrappe CRF 450 R fået forbedret den 48 mm KYB PSF2 forgaffel. 
Den luftunderstøttede forgaffels vandring forbliver den samme, men forgaflen er 
længere og har forbedrede justeringsmuligheder. Ligeså har KYB fjederbenet fået 
forbedret justeringsmulighederne og samtidig lidt mere returdæmpning i den mellem/
øvre del af vandringen. Den nye affjedring sammen med en let ændret styregeometri 
gør 2016 udgaven af CRF 450 R til en endnu lettere Honda motocross maskine at 
håndtere med en uovertruffen stabilitet og affjedringsbalance. Af andre 2016 ændrin-
ger er fortandhjulet mindre og fodhvilerne nydesignede, så mudder ikke sætter sig så 
let fast. Honda var første producent, der masseproducerede motocrossmodeller med 

aluminiumsstel i 1997, og CRF 450 R er udstyret med 6. generation af Hondas ”twin 
beam” motocross aluminiumsstel. CRF 450 R har derfor med sin centraliserede vægt 
en perfekt kombination mellem stivhed og flex for at opnå de bedste kurveegenska-
ber og størst mulige overførsel af kræfter til knopbagdækket. Og styregeometrien 
gør Honda CRF 450 R til den mest kørervenlige motocross model i den åbne klasse. 
Ligesom CRF 250 R har CRF 450 R systemet ”Engine Mode Select Button” (EMSB), 
hvor føreren på højre side af styret kan vælge mellem tre forskellige trin – standard (1), 
blødere effektforløb (2) og mere aggressivt effektforløb (3). Med en Honda CRF 450 R 
mellem benene er du en vinder såvel som amatør som på det professionelle plan. 

Specifikationer Motor: Vandkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 449,7 kubik Boring x slag: 96 x 62,1 Kompression: 12,5:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 53,7 hk (95/1/EC) ved 9.000 o/m Max. moment: 48 Nm ved 7.000 o/m  
Antal gear: 5 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 80/100-21, 100/90-19 Forbremse: Enkeltskive 260 mm Bagbremse: Enkeltskive 240 mm Akselafstand: 1.494 mm Stel: Aluminium Sædehøjde: 955 mm Vægt køreklar: 110,6 kg 
Tankvolumen: 6,3 liter Farver: Rød

CrF 450 r
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Cool beklædning i originalt Honda design
Honda By Kenny er en beklædningsserie specielt designet og produceret for Honda
Det er den kendte franske sportsbeklædnings-producent Kenny, der i samarbejde med 
Honda, har udviklet en række produkter der specielt henvender sig til Honda entusiaster.

Bukser
Herre – 123-6006011
Kr. 548

NEW2016
Parka
Herre – 163-7220011
Kr. 1.598 

Tech 
Herre – 163-7520002
Kr. 1.598 

Stadium  
Herre – 143-7520004
Kr. 2.498

Spring   
Herre – 143-7520005
Kr. 598

NEW2016
Fleece
Herre – 163-8020011
Kr. 698 

NEW2016
Softshell
Herre – 163-8020021
Kr. 998 

NEW2016
Softshell
Dame – 163-8020031
Kr. 948 

Racing Cap 
Unisex – 153-7020051
Kr. 179 

NEW2016
Paddock Cap 
Unisex – 163-7020060
Kr. 198 

NEW2016



2016
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Sportstaske
163-6217031
Kr. 398

Rygsæk
163-6117011
Kr. 498

NEW2016
Kortærmet skjorte
Herre – 163-8220022
Kr. 548 

NEW2016

NEW2016

T-shirt
Herre – 163-8420027
Kr. 298 

Paraply
153-9920011
Kr. 348 

NEW2016
Polo
Herre – 163-4706026
Kr. 398 

NEW2016
T-shirt
Dame – 163-8420028
Kr. 328

NEW2016
Polo
Dame – 163-4706027
Kr. 368

NEW2016

Handsker
Herre – 163-3011012
Kr. 848

NEW2016

Hue 2-sidet hue
Unisex – 153-0506042
Kr. 179 



MotoStore er Danmarks nye webshop, der tilbyder landets 
største udvalg af gejl og grej til dig og din motorcykel.

Gratis leverinG
- ved køb over kr. 500

spar fraGten
- hent ved en af 25 forhandlere

Danmarks største 
webshop

www.Motostore.dk

Bestil inden 14.30
Vi sender alle hverdage

Her finder du Blandt andet:

når du handler med Motostore, har du altid mulighed for at se og prøve produkterne i et af de 25 Motostore Centre.  
Her kan de også hjælpe og vejlede dig omkring produkterne.
Vi glæder os til at betjene dig på www.motostore.dk og i dit lokale Motostore Center. 
Vi har Danmarks bedste udvalg af internationale mærker.

Motostore forhandler blandt andet:
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HJELME

HANDSKER

OLIER BEKLÆDNING

STØVLER

BOKSE

KÆDER OG KIT

Positive coloured logotype on white background

CMYK

C 70 Y 100%

PANTONE

PANTONE 375 CV 100%
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