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nye produkter, ny stil og nye veje!
I 2017 skaber verdens største motorcykelproducent, Honda, nye rammer 
for viderebringelsen af glæden ved at køre på motorcykel. Honda er, og vil 
fortsat være, en motorcykelproducent, der er kendt for at udvikle innovative 
teknologier og at tænke i nye baner. 

Fokus i 2017 er rettet mod glæden ved landevejen og kærligheden til miljøet 
omkring motorcykler. Honda sætter alle sejl for at ramme en balance mellem 
ingeniørkunst og et praktisk transportmiddel, uden at miste følelsen af vild-
skab og frihed. 

Honda lægger 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?



I 2016 introducerede Honda, hvad der må betegnes som atypisk for 
verdens største motorcykelproducent, nemlig en bred vifte af vovede 
farver og masser af gadgets i programmet. Dette var et udtryk for 
foryngelse i designteamet, der tydeligvis fortsætter i 2017 – vi tør 
godt love, at der på de følgende sider er noget for enhver smag! 

Blandt nyhederne for 2017 finder vi CB1100EX, CB1100RS, 
CBR1000 Fireblade, X-ADV, CBR650F, CB650F, CMX500 Rebel og 
CRF250 Rally. Nogle er teknologisk nyskabende, andre nyskabende 
i forhold til stil og udtryk. Hondas mantra for 2017-sæsonen er klart: 
”Live your life – Love your ride”  

Bemærk, at ikke alle modeller og farvekombinationer vist i kataloget 
er lagerførte, men de hjemtages gerne mod bestilling. Bemærk, at 
visse modeller er vist med ekstraudstyr.  

Hvad enten du er ny motorcyklist – eller har kørt i længere tid,  
håber vi, at dette 2017 Honda katalog kan skabe drømme, inspira-
tion og glæde.

God fornøjelse!

Vi har altid sagt, at Honda motorcykler har den højeste kvalitet. Derfor sæt-
ter vi handling bag ordene ved at give op til 5 års garanti – uden merpris. Vilh. 
Nellemann Handelsselskab A/S tilbyder ud over fabriksgarantien en udvidet 
garanti på 2 eller 3 år, afhængigt af den oprindelige fabriksgaranti. Garan-
tien er betinget af, at motorcyklen er købt hos en autoriseret dansk Honda 
forhandler, og at serviceforskrifterne overholdes. Alle serviceeftersyn skal 
være udført på 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, 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 ccm (5 år) og under 125 ccm (3 år), 
der udelukkende anvendes til privat personkørsel, er dækket. Maskiner, 
der anvendes til konkurrencebrug og banekørsel, og 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 autorise-
rede Honda forhandler.

Honda udvidet garanti
year  warrant y

UDVIDeT GaraNTI

year  warrant y
UDVIDeT GaraNTI

5



NYHED2017CBR1000RR Fireblade

SUPER SPORT

6

195 KG

192 HK
 Bedst i Klassen

116 nm

vægt/ kraftforhold

year  warrant y
UDVIDeT GaraNTI

Max. MoMent



I 1992 revolutionerede Honda Super Sport-klassen med CBR900RR 
Fireblade med en perfekt balance mellem vægt og power. I løbet af 
de følgende 25 år har Fireblade set mange forandringer og været 
igennem mange evolutioner. Hver gang understøttet af begrebet 
”Total Control”. Hver generation er bygget på arven fra den oprinde-
lige Fireblade, hvilket har givet en fremragende afbalanceret pakke, 
der har fungeret utrolig godt på banen, men endnu vigtigere, er unik 
på den åbne landevej. 2017 markerer 25-året med lancering af tre 
versioner CBR1000RR Fireblade. Hondas ingeniører har været tro 
mod de første principper i det oprindelige projekt – kræfter vs. vægt, 
og en vægtreduktion på 15 kg og en øget power på 10 hk har gjort 
Fireblade til den maskine i klassen med det bedste forhold mellem 
vægt og kræfter. Således er 2017 Fireblade betydeligt lettere end den 
tidligere model, har flere kræfter og er fuldt udstyret med en banebry-
dende elektronikpakke, der understøtter projektet - ”Total Control”. 
De tre nøgle-faktorer for den nye Fireblade er mindre vægt, mere kraft 
og elektronik til at hjælpe føreren, uanset hvor og hvordan man kører.

Fireblade SP2 er til forskel fra SP med guldfarvede Marchesini hjul 
(reduktion i vægt for-/baghjul 18/9%). Men de reelle forskelle - og 
hvad der giver Fireblade SP2 det ultimative racing-potentiale – ligger 
i motoren og de dele, der kan tilkøbes i de særskilte Race-kits. Mens 
cylinderens boring på 76 mm er identisk med SP, har Fireblade SP2 
topstykke 1mm større (31,5 mm) diameter indsugningsventiler og 1,5 
mm større (25,5 mm) diameter udstødningsventiler. SP2’s har samme 
kompressionsforhold – 13,0:1, men bruger optimerede ventil- og 
forbrændingskamre til at øge effekten. Stemplerne bruger et eksklu-
sivt topdesign med varmebehandling, der styrker området omkring 
krydspinden, som er 2,5 mm kortere og 8 g lettere pr. cylinder. Motor-
teknologien er afledt direkte fra Hondas RC213V MotoGP-maskine. 
Elektronikken på Fireblade SP2 er den samme som på SP, men med 
eksklusive SP2 indstillinger.

Farver: Fireblade: Matt Ballistic Black Metallic  - Victory Red 
Fireblade Sp: Victory Red – Fireblade Sp2: Victory Red

Se mere SiDe 45specifiKationer

CBR1000RR/SP/SP2
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Den nye 2017 CBR650F er designet af et ungt team af ingeniører 
og fortsætter traditionerne for fuldkåbe-sportsmaskiner. Kombineret 
dag til dag-funktionalitet og brugervenlighed med en stærk dosis af 
CBR-specifik sportslighed udgør dna’et for CBR650F. For 2017 er 
den nye CBR650F udviklet på alle niveauer - det er stadig en nem 
maskine at håndtere, men den ser skarpere ud, styrer bedre, leverer 
mere kraft og lyder mere hidsig. Man er ikke i tvivl om, at udviklingen 
er foregået tæt op ad Firebladen.

Den nyudviklede 16-ventilede, 4-cylindrede motor har fået mere 
kant, leverer et solidt træk og sætter helt nye standarder inden for 
holdbarhed og økonomi i motorcykel-sammenhæng. – Her får du 
virkelig meget MC for pengene. Kørestillingen er moderat sportslig 
uden at være anstrengende – en tur i langsom trafik gennem byen er 
derfor ikke en prøvelse som på visse andre meget sportslige motor-
cykler. Kort og godt er 650-versionen en motorcykel, der er perfekt til 
både transport og fornøjelseskørsel. 

Farver: Sword Silver Metallic - Pearl Metalloid White - Matt Gunpowder Black  
Metallic - Millennium Red

Se mere SiDe 45specifiKationer

CBR650F
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Hondas 2-cylindrede 500 ccm serie med 48 hestekræfter er skræd-
dersyet til A2-kørekortet. CBR500R har et sportsligt udtryk, og dens 
markante design minder klart om andre CBR-modeller, og flere af de 
tekniske motorløsninger er da også plukket fra de mere sportsbeto-
nede modeller. Affjedringen er effektiv, og den lave, slanke, sportsligt 
udseende maskine har stabile køreegenskaber og ABS-bremser 
med et kontant bid som standard. CBR500R er en velkørende brugs-
motorcykel, som er nem og ukompliceret at omgås for begyndere, 
men stadig inspirerende og sjov for den mere erfarne. Det under-
streges vitterligt, at modellen er en fuldblodsracer, da den benyttes 
i European Junior Cup Race Serie. CBR500R er udstyret med LED-
lys for og bag, letvægtsudstødning, justerbar fjederforspænding på 
forgaflen, 5-trins justerbar forbremsegreb og nydesignet skiftetromle 
for blødere gearskifte. Honda CBR500R kan også udstyres med en 
række praktiske (og sportslige) udstyrsdetaljer fra Honda Access 
programmet. – Se mere på www.honda-mc.dk 

Farver: Matt Gunpowder Black Metallic - Millennium Red - Graphite Black/Candy 
Energy Orange

Se mere SiDe 46specifiKationer
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vFr1200Xd s. 11 CrF1000Ld s. 12 X-Adv750 s. 17 nC750Xd s. 18 nC750Sd s. 22 CtX700/CtX700n s. 31

UdValG med dct

DUAL
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TRANSMISSION

DUAL CLUTCH TRANSMISSION

Ægte frihed
Dual Clutch Transmission (DCT) er Hondas specielt udviklede trans-
mission, som sikrer dig kraft og fart i gearskiftene. DCT er i grundprin-
cip en traditionel gearkasse, men med to automatiserede koblinger 
og skiftesystem, der bevarer den direkte acceleration og fornemmel-
sen af en manuel transmission. Oplevelsen er sjov og du har ekstra 
frihed til at nyde din motorcykel.

Altid i kontrol
Med et let skift fra automatisk til manuel mode, giver DCT dig mulig-
hed for selv at vælge gear. Automatgearet har to indstillinger, ”D” og 
”S”. D-indstillingen tilbyder god balance mellem brændstoføkonomi 
og komfortabel kørsel. S-indstillingen giver dig et ekstra niveau med 
sportslig performance. På Africa Twin er DCT-gearkassen yderligere 
udviklet og aflæser kørslen i eksempelvis bjerge med stejle op- og 
nedkørsler, og systemet tilpasser automatisk gearvalget, afhæn-
gigt af forholdene. Kort sagt tilbyder DCT-versionen optimal kontrol  
og frihed. 

Vil man have følelsen af gearskiftet i foden frem for i fingrene, tilby-
der Honda Access tilbehørsprogrammet et gearskifte via traditionel 
gearpedal under venstre fod (fås til følgende modeller VFR1200XD, 
CRF1000LD, CTX700).

Stor kørekomfort
med DCT



VFR1200X og XD Crosstourer er topmodellerne i X-serien. Crosstoure-
ren føjer mildest talt nye dimensioner til den voksende eventyrklasse. 
Den 1.237 ccm 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. Crosstourer’ens 
geometri passer perfekt til de terrænorienterede hjuldimensioner. På 
trods af sin størrelse overrasker Crosstourer med en stor agilitet og 
imponerende allround-egenskaber, når man forcerer alt lige fra lange 
motorvejsstrækninger 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 udfordrende. Bremserne er Hon-
das avancerede CBS/ABS-bremsesystem, der i øvrigt arbejder sam-
men med traction-control-systemet. Håndbeskyttere er standard, og 
Crosstrourer er udstyret med en praktisk og let justerbar vindskærm 
og 12-voltudtag. 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. – Se mere på www.honda-mc.dk 

Farver: Candy Prominence Red - Pearl Glare White

Se mere SiDe 46

*

* kun på VFr1200XD
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Farver: Matt Gunpowder Black Metallic - Candy Prominence Red - Pearl Glare 
White Tricolour - Victory Red (CRF Rally Red)

Se mere SiDe 46specifiKationer

CRF1000L/LD Africa Twin
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Africa Twin gjorde et kæmpe indtog i danskernes hjerter i 2016 og blev 
hurtigt kåret til årets motorcykel – og ikke uden grund. Africa Twin har 
det bedste vægt/effekt-forhold i sin klasse. For at sikre optimal træk-
kraft uanset underlagets beskaffenhed har Africa Twin som standard 
traction-control-systemet HSTC (Honda Selectable Torque Control), 
der kan justeres i tre niveauer. Den har hardcore offroad-specifikati-
oner med 21” forhjul og 18” baghjul, og på det standardmonterede 
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 over 400 km kørsel mellem tankningerne.

CrF1000Ld AFriCA tWin
CRF1000L Africa Twin fås også med Hondas unikke dobbeltkoblings-
system, Dual Clutch Transmission (DCT), som er specielt udviklet til 
modellen. DCT-systemet sørger for, at gearskiftene under accele-
ration ikke lader dig miste hverken kraft eller fart. DCT-gearkassen 
aflæser kørslen i eksempelvis bjerge med stejle op- og nedkørsler, og 
systemet tilpasser automatisk gearvalget, afhængigt af forholdene. 
Ved at aktivere en G-knap i højre side af instrumentpanelet vælger 
man DCT-transmissionens offroad-funktion, som forbedrer vejgre-
bet, 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 i 
fingrene, tilbyder Honda Access tilbehørsprogrammet et ”manuelt” 
gearskifte via traditionel gearpedal under venstre fod.

*

KØREKORT

A3



Crossrunner er den første i Hondas crossover “X”-modelrække, der 
baserer sig på F-versionens sportstouring-platform, men kørestillin-
gen er mere opret. Crossrunneren imødekommer ujævnt underlag ved 
en øget fjedervandring samt ved en hævet sædehøjde. Sammen med 
at styret er bredere, højere og trukket tættere på føreren, er kørestillin-
gen mere offroad-aggressiv. Som VFR1200X har Crossrunneren også 
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 bredt ved 
at være ikke mindre end perfekt til både den daglige transport i byen, 
weekendturen på kurverige veje og drømmeturen jorden rundt. Den nye 
version af VFR800X Crossrunner indeholder også de fleste nye detaljer 
fra F-modellen såsom justerbar sædehøjde, radialt monterede bremse-
kalibre med ABS, 5-trins varmehåndtag, selvafbrydelig blinklysfunktion 
og LED-lyssystem. Det originale tilbehørsprogram Honda Access tilby-
der et omfattende udvalg med blandt andet integrerede og indfarvede 
sidetasker, topboks i to størrelser, centralstøtteben, motorbøjler og tåge-
lygter. – Se mere på www.honda-mc.dk

Farver: Matt Gunpowder Black Metallic - Candy Arcadian Red

Se mere SiDe 47specifiKationer BREMSERKØREKORT
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Den første VFR750F blev lanceret i 1986, og den legendariske Honda 
model med den unikke V4-motorkonfiguration fremtræder nu i et 
design, der både viser fremad og samtidig er klassisk VFR. Kort sagt 
er den nyeste version designet i et let genkendeligt VFR-look og 
opgraderet med LED-lys i X-forlygten og baglygten samt positionslys 
integreret i sidespejlene. Den seneste udgave af VFR800F er des-
uden udstyret med mange nye tekniske og komfortmæssige detaljer 
såsom traction-control, radialmonterede bremsekalibre med ABS, 
justerbar sædehøjde, 5-trins varmehåndtag og selvafbrydelig blink-
funktion. Honda VFR800F er 10 kg lettere end den tidligere version, 
og motorens VTEC-system er afstemt med henblik på større moment 
ved lave omdrejningstal og i mellemområdet. Honda Access tilbe-
hørsprogrammet har blandt andet sidetasker og 45-liters topboks 
i matchende farve, og Honda tilbyder også et originalt quick-shift- 
system. – Se mere på www.honda-mc.dk 

Farver: Digital Silver Metallic - Darkness Black Metallic - Victory Red

Se mere SiDe 47specifiKationer BREMSERKØREKORT
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Cap
173-7020070

Hue
173-7020080

HONDA BY KENNY

Ny cool kollektion 2017 
Honda By Kenny nye 2017 kollektion i lækre nye farver og materialer.

Se de mange nyhederne på motostore.dk
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Softshell
173-8020032

Shorts
173-6006021

Softshell
173-8020021

Polo
173-4706030/40

T-shirt
173-8420030

Bodywarmer
173-4506030

Dynejakke
173-4506022

Fleece
173-8020012

Hoodie
173-4602010
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Honda har en stærk tradition for at være nytænkende og nyska-
bende, og dette ses tydeligt i en af nyhederne for 2017 – X-ADV. Hon-
das europæiske designteam med base i Italien har taget tankerne 
bag det vi kender fra bilverdenens SUV (Suburban Utility Vehicle) og 
kombineret det med off-road-evner. X-ADV har en robust krop og 
forhøjet frihøjde, som giver mulighed for at udforske det ukendte. 
Motoren på 745 ccm med DCT transmission stammer fra NC-serien. 
Der er rig mulighed for at have godt med oppakning med, da rummet 
under sædet rummer hele 21 liter. X-ADV er udstyret med et Smart 
Key-system som betyder, at så længe du har nøglen på dig, er det 
bare at hoppe op, trykke på start og køre derudad.

X-ADV er bygget til dig, som ønsker et køretøj med alsidige anvendel-
sesmuligheder. Om det er en køretur til/fra arbejde, en weekendtur 
rundt i Danmark eller en tur til Nordkap, vil X-ADV være en oplagt 
rejsekammerat.

Farver: Digital Silver Metallic - Matt Bullet Silver - Pearl Glare White Tricolour -  
Victory Red (CRF Rally Red)

Se mere SiDe 47specifiKationer
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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 produkti-
onsomkostningerne nede er NC-serien fælles om motor, stel, brem-
ser og hjul. Udviklingen med bilteknik og ekstra bagageplads under 
tankattrappen skiller NC750X 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. 
NC750X er udpræget letkørt, og opdateringen i 2014 til 750-versio-
nen med ekstra 75 ccm og større krumtapssvingmasse gør kørsel 
på X’eren endnu mere glidende takket være færre gearskift ved skif-
tende hastigheder. En ekstra balanceaksel, forbedret sædekomfort, 
et justerbart forbremsegreb og anden dækmontering gør køreople-
velsen endnu større. D-modellen er udstyret med dobbeltkobling og 
automatgear ved hjælp af systemet Dual Clutch Transmission (DCT). 
Som altid med DCT-transmissioner påvirkes benzinforbruget ikke 
negativt – snarere tværtimod. 

Farver: Glint Wave Blue Metallic - Sword Silver Metallic - Matt Pearl Glare White - 
Matt Gunpowder Black Metallic - Candy Prominence Red

Se mere SiDe 48specifiKationer BREMSERKØREKORT
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NC750X/XD

* kun på NC750XD
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CB500X egner sig perfekt til mindre øvede med eventyrlyst, men opfyl-
der samtidig ethvert behov hos de mere 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 anvendelighed med 
overvejende vægt på onroad. Selvom motor, stel, hjul og bremser er iden-
tiske for alle modeller i CB-serien, er CB500X i forhold til sine søskende, 
CBR500R og CB500F, helt sin egen med blandt andet beskyttelsesplade 
under motoren, længere akselafstand og affjedring med større vandring 
til at underbygge eventyrstilen. Den er ikke kun den højeste og mest rum-
melige, men køreindtrykket er også væsentligt anderledes. CB500X frem-
står designmæssigt klar til nye udfordringer i on/off-landskabet. Lyset 
er LED, vindskærmen større for bedre beskyttelse, tankkapaciteten er 
17,5 liter, forgaflens fjederforspænding er justerbar og forbremsegrebet 
ligeså, udstødningen er af letvægtstypen, og skiftetromlen er designet 
for et blødere gearskifte. ABS er standard. Det originale udstyrsprogram, 
Honda Access, er meget omfattende til den langbenede livsstilsmaskine 
CB500X, hvor der især er lagt vægt på modellens rejsekapaciteter.  
– Se mere på www.honda-mc.dk 

Farver: Matt Fresco Brown – Asteroid Black – Millennium Red

Se mere SiDe 48specifiKationer BREMSERKØREKORT

A2
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16YM MJWA X LOGO

HGA DESIGN :Minami Saito
23-JUN-2015

48 HK

29,4 Km/l
* WMtC-måling

810 mm

effekt

benZInforbrug

sædehøjde

year  warrant y
UDVIDeT GaraNTI

AdvEnTURE & TOURing

CB500X
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7,5 l 10,1 l

33,3 Km/l
* WMtC-måling

33,3 Km/l
* WMtC-måling

875 mm 895 mm

tankvoluMen tankvoluMen

year  warrant yyear  warrant y
UDVIDeT GaraNTIUDVIDeT GaraNTI

benZInforbrug benZInforbrug

sædehøjde sædehøjde

AdvEnTURE & TOURing

CRF250L/CRF250 Rally

crf250L crf250 raLLy



CrF250 rally
Mindre, lettere og mere agil. CRF250 RALLY er klar til weekendeven-
tyr, langdistancetur eller daglig pendling. Motorydelsen kombinerer 
solidt bundtræk og hestekræfter til en perfekt og velafbalanceret 
motor. CRF250 RALLY bruger CRF250L som base og tilføjer en bred 
vifte af ændringer, der giver den en stærk position i markedet. Den 
”svævende” skærm, motorkåbe og håndbeskyttere giver god 
beskyttelse, mens resten af maskinen viser rå MX-stil. De asymmetri-
ske forlygter er ligesom blinklysene LED.
 
Den store brændstoftank på over 10 liter giver omfattende række-
vidde, og den nye digitale instrumentering har bl.a. benzinmåler og 
omdrejningstæller. Med lang vandring i affjedring, store skivebremser 
og ABS (der kan frakobles for bagbremsen) opnår CRF250 RALLY en 
imponerende rally-følelse. 

CrF250L 
Med udgangspunkt i den prisvindende CRF-serie har Honda desig-
net en gadeudgave kaldet CRF250L. L-versionen er udstyret med 
oplagt udstødning, ABS-bremser, og en digital instrumentering med 
mulighed for at se brændstofmåler. 

Motoren på 250 ccm har med det reviderede indsprøjtningssystem 
PGM-FI mere bundtræk og øget maksimal effekt. 

Farver: Extreme Red

Se mere SiDe 48-49specifiKationer BREMSERKØREKORT

A2
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AdvEnTURE & TOURing

CRF250L/CRF250 Rally

CRF250 RALLY

CRF250L

CRF250L



Kodeordene under udviklingen af NC750S 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 ccm paralleltwin er en perle af en motor. 
Dens langslagede konstruktion med 270° krumtap gør den til en 
usædvanligt god sejtrækker, og den rykker som en turbodiesel lige 
fra tomgang. Et meget lavt tyngdepunkt og det seje træk gør NC750S 
let for begyndere at sætte i gang. Tanken er placeret under sædet, og 
det giver plads til en styrthjelm dér, hvor tanken plejer at være. Med 
opdateringen til 750-versionen i 2014 har Honda udstyret den større 
motor med en ekstra balanceaksel, forbedret sædekomfort og forsy-
net den med justerbart forbremsegreb. NC750S er en brugervenlig 
maskine til en fornuftig pris, men først og fremmest er den sjov! Er du 
til mere komfort, fås NC750 også med DCT – så bliver det ikke mere 
behageligt at køre MC. 

Farver: Graphite Black - Matt Gunpowder Black Metallic - Candy Prominence Red

Se mere SiDe 49specifiKationer BREMSERKØREKORT
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55 HK

68 nm /4.750 rpm

28,6 Km/l
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Den fire-cylindrede CB650F har længe været en central maskine 
hos Honda. Det unge design- og ingeniørteam, har skabt en let 
og rå mellemklassecykel i høj kvalitet. Med en særlig hilsen til den 
skelsættende CB400 fra 1970erne har de skabt en spændende ny 
maskine med rå energi og nøgen streetfighter-stil. Det er stadig en 
nem maskine at håndtere, men den ser skarpere ud, styrer bedre, 
leverer mere kraft og lyder mere hidsig. 

Den nyudviklede 16-ventilede, 4-cylindrede motor har fået mere kant 
og leverer et solidt træk, og den sætter helt nye standarder inden 
for holdbarhed og økonomi i motorcykel-sammenhæng. – Her får du 
virkelig meget MC for pengene.

Farver: Millennium Red - Sword Silver Metallic - Pearl Metalloid White - Matt Gun-
powder Black Metallic - Pearl Spencer Blue

Se mere SiDe 49specifiKationer BREMSERKØREKORT
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91 HK

led for og bag

17,3 l

effekt

tankvoluMen

year  warrant y
UDVIDeT GaraNTI

w
STREET

CB650FNYHED2017



Den nøgne CB500F deler samme grundprincip som CB500X  
og CBR500R, men i sin helt egen indpakning. Motoren er en kultive-
ret, sprød og sparsommelig twin på 471 ccm, og dens 48 hk matcher 
A2-kørekortet. CB500F er en afklædt mellemklassemodel, som ikke 
kun ser fræk ud, men også er sjov at køre. Den er ukompliceret og 
letkørt, og den nøgne Honda opleves meget styrevenlig og stabil. 
Med få ord er CB500F en moderne, sportslig streetbike med ABS- 
bremser til en overkommelig pris. Den er udstyret med LED-lys for og 
bag, hele 16,7 liter tankvolumen, justerbar fjederforspænding i front,  
letvægtsudstødning, nydesignet skiftetromle for blødere gearskifte 
og justerbart forbremsegreb i 5 trin. Til CB500F fås der et stort  
udvalg af originalt Honda Access ekstraudstyr. – Se mere på  
www.honda-mc.dk   

Farver: Pearl Metalloid White - Matt Gunpowder Black Metallic - Millennium Red - 
Lemon Ice Yellow - Candy Energy Orange

Se mere SiDe 50specifiKationer BREMSERKØREKORT
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785 mm

29,4 Km/l
* WMtC-måling

sædehøjde 

benZInforbrug

year  warrant y
UDVIDeT GaraNTI

STREET

CB500F

led for og bag



OPDATERET2017

Den originale Fun Bike blev defineret af Honda i 1963 med den 
legendariske Monkey, som senere blev fulgt op af modellen Dax, der 
ligesom forgængeren blev en legende. Nutidsversionen af de flower-
power-opvoksede modeller med små buttede dæk hedder MSX125, 
og den har byttet flowerpower ud med ”urban street credit”. Med 
en ekstremt kort akselafstand, stejl kronrørsvinkel og et kort efterløb 
er den frække og styrevillige byfræser en underholdende 2-hjuler til 
korte ture ind og ud i trafikken. Med en 10 heste stærk indsprøjt-
ningsmotor med 4-trins gearkasse og manuel kobling kommer 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 upsi-
de-down-forgaffel, ABS-skivebremser for/bag og økonomisk som en 
scooter. Honda er gået til opgaven med samme seriøsitet som med 
større modeller, og charmetrolden MSX125 er og bliver den originale 
Fun Bike med sin helt egen stil og attitude. 

Farver: Pearl Himalayas White - Lemon Ice Yellow - Matt Axis Gray Metallic - Pearl 
Valentine Red

Se mere SiDe 50specifiKationer BREMSERKØREKORT

A1
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MSX125

102 KG

65,8 Km/l
* WMtC-måling

5,5 l

vægt

benZInforbrug

tankvoluMen
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CB125F er en fantastisk entry-level 125 ccm motorcykel, som pas-
ser til dig med et A1-kørekort. Den løfter arven efter den mest solgte 
125ccm MC i Danmark gennmem en lang årrække – CBF125. Ikke 
bare repræsenterer denne nye 125´er en økonomisk måde at komme 
fra A til B på, den giver også klassen et nyt, frækt og sportsligt med-
lem.  Den er således lavet til dig, der vil mere end blot transporteres 
fra A til B – den er nøglen til eventyr, spænding, frihed og instinktiv 
glæde i hverdagen.

CB125F blev grundigt revideret i 2015 sammen med den ”nøgne” 
CB-F-familie. Dens luftkølede motor leverer et stærkt drejningsmo-
ment i det lave område og mellemområdet. Motoren er udstyret med 
en balanceaksel for vibrationsfri gang og reviderede PGM-FI-indstil-
linger for optimeret ydelse. 

Farver: Pearl Sunbeam White - Onyx Blue Metallic - Candy Blazing Red

Se mere SiDe 50specifiKationer CBSKØREKORT

A1
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year  warrant y
UDVIDeT GaraNTI

STREET

CB125F

128 KG

51,3 Km/l
* WMtC-måling

13 l

vægt

benZInforbrug

tankvoluMen



Honda konstruerer 125 ccm maskiner ud fra de samme principper 
som modellerne med større volumen. Der er den samme tekniske 
ekspertise, det samme lange erfaringsgrundlag og den samme stolt-
hed i håndværket som ved større Honda modeller. Det betyder, at når 
man køber en 125 ccm Honda, får man den høje kvalitet og uendelige 
pålidelighed, som Honda er kendt for. CBF125 bærer med rette CBF- 
navnet, der er synonym med køreglæde og god komfort. Hondas 
lille øko-pendler med halvkåbe og indfarvet bundkåbe, højt styr og 
dobbeltsæde giver overraskende 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 CBF125 er ultra-billig 
og miljørigtig transport. Indsprøjtningsmotoren – specielt udviklet til 
CBF125 – 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. Prisen pr. km tåler ingen sammenligning! 

Farver: Black - Virtuous White - Pearl Siena Red

Se mere SiDe 51specifiKationer KØREKORT
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13 l
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F6C er baseret på Honda’s Gold Wing-platform, og er Hondas bud 
på en moderne powercruiser. F6C har masser af stil og masser af 
motor i den 1.832 ccm 6-cylindrede boksermotor, og kræfterne leve-
res på en glidende og ubesværet måde, som ingen andre kan. F6C 
er dybest set en strippet Gold Wing og udgør en køreklar vægt på 
”bare” 341 kg - en MC med opmærksomhedsgaranti! Alt lys er LED, 
og som ekstraudstyr tilbydes LED-tågelygter og meget mere. Øvrigt 
ekstraudstyr fra Honda Access er høj vindskærm, forkromet side-
støtteben, forkromede sidedæksler, bagagebærer, sidetasker i læder 
og vinddeflektorer. – Se mere på www.honda-mc.dk 

Farver: Candy Prominence Red – Graphite Black

Se mere SiDe 51specifiKationer BREMSERKØREKORT
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341 KG

167 nm

23,2 l

vægt/ Max. MoMent
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year  warrant y
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cUSTOm & cRUiSER

GL1800F6C Gold Wing
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Siden 1959 har de to bogstaver CB betydet meget for Honda og Hon-
das ejere. Og de kom til at betyde endnu mere i 1969 med den fire-cy-
lindrede CB750, som var skelsættende for motorcykelverdenen som 
den første serieproducerede Superbike. I dag er ”old school” blevet 
”new school”, og i 2013 bragte Honda bestselleren fra det japanske 
marked CB1100 til Europa. I 2017 vil CB1100 være tilgængelig i to 
versioner - EX og RS. CB1100RS tilbyder en ny sportslig appel, mens 
CB1100EX er gennemsyret af klassiske lag med en snert af retrostil.

CB1100rS
Er Hondas café-racer med en stilet holdning og skarp chassis-  
geometri.

CB1100eX 
CB1100EX’s outline og proportioner stammer fra 70’ernes Super-
bike. Dens kurvede brændstoftank understreger det flotte håndværk, 
mens den enkle, runde forlygte og dobbeltinstrumentering bringer 
tanker fra en svunden tid.

Farver rS: Candy Prominence Red - Graphite Black – Farver eX: Pearl Shining 
Yellow - Pearl Sunbeam White - Candy Prominence Red

Se mere SiDe 51specifiKationer BREMSERKØREKORT
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CB1100RS/EX

252 KG

90 HK

91 nm

vægt/ kraftforhold

Max. MoMent

CB1100RS

CB1100EX
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Den brede og lave version af Honda VT750C Shadow er en klassiker 
i Honda programmet. Modellen er i hele sin levetid løbende blevet 
opdateret med først kardantræk, senere PGM-FI-benzinindsprøjt-
ning og nu senest med ABS-bremser. Kort sagt fremstår VT750C 
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 aluminium og den fine lakering. Den vandkølede V2-mo-
tor på 745 ccm og knap 46 hk passer perfekt til et A2-kørekort, og 
VT750C Shadow byder på tilbagelænet mc-nydelse via lav sæde-
højde og klassisk cruiserstyr. Skal udseendet være mere stilrent, 
afmonteres passagersædet, og den blottede cruiserbagskærm giver 
VT750’eren et mere clean look. Er der brug for flere elegante detal-
jer eller originalt bagageudstyr i læder, kan Honda Access tilbyde  
et stort udstyrsprogram til VT750C Shadow. – Se mere på  
www.honda-mc.dk 

Farver: Graphite Black - Indy Gray Metallic 

Se mere SiDe 52specifiKationer BREMSERKØREKORT
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CTX står for Comfort, Technology og eXperience. Honda CTX700 
og CTX700N er to markant designede cruiser-modeller. CTX’s 
momentstærke paralleltwin-motor kombineret med DCT-gearkasse 
som standard giver et solidt og konstant træk. 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 ret-
ningsstabilitet. 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. 
CTX700 er versionen med kåbe (sidetasker er ekstraudstyr), og 
CTX700N er den nøgne udgave. Selvom modellerne er baseret på 
NC-serien, har CTX sit helt eget udtryk. Sædehøjden er 70 mm lavere 
end NC750S, akselafstanden er 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.

Farver: Pearl Fadeless White - Darkness Black Metallic / Pearl Fadeless White - Mat 
Gunpowder Black Metallic

Se mere SiDe 52specifiKationer BREMSERKØREKORT
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cUSTOm & cRUiSER

CMX500 Rebel



”Simpel” og ”Rå” er kendetegnene for Hondas 2017-nyhed CMX500 
Rebel. Den nye Rebel er en blanding af old og new school, og det 
kommer til udtryk i en frisk ny custom-maskine. En maskine, der er 
spændende, let kørt, og byder på masser af muligheder for ejeren til 
at sætte sit eget præg.

Udviklingen af Rebel begyndte i Nordamerika, og fokus har været at 
finde en anden måde at gentænke traditionelle cruiser-motorcykler 
på. Drevet af en 471 ccm 2-cylindret parallelmotor med stærkt og 
solidt drejningsmoment fra bunden og en smooth, lineær levering 
af power gør Rebel ideel til A2-kørekort. Den er slank med en lav 
sædehøjde og derfor også let at håndtere ved lave hastigheder. Køre-
stillingen er afslappet og neutral med blidt udstrakte arme.

Simpliciteten ved CMX500 Rebel ses blandt andet ved det enkelt- 
skivede 100 mm speedometer med LCD og blå baggrundsbelysning, 
mens tændingen er placeret under venstre side af brændstoftanken.

Alt i alt er den nye Rebel til dig, der vil skille dig ud fra flokken i en rå 
og simpel form. 

Farver: Graphite Black - Millennium Red - Matt Amoured Silver Metallic

Se mere SiDe 52specifiKationer BREMSERKØREKORT
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Efter 86 millioner solgte eksemplarer siden 1959 var det tid til at finde 
en afløser for Honda ANF125i Innova. Afløseren AFS110i Wave er 
som forgængeren en klassisk commuter med benskærme og store 
17” hjul, der nu er støbt i modsætning til forgængerens egerhjul. I 
denne version har Honda kombineret den super-økonomiske 110 
ccm indsprøjtningsmotor fra NSC110 Vision med den automatiske 
centrifugalkobling og 4-trins-gearkasse, der kendes fra ANF125i 
Innova. AFS110i Wave er udstyret med en effektiv skivebremse i 
forhjulet, opbevaringsrum under sædet og instrumentpanel med 
speedometer, ur og gearindikator. Sædet er komfortabelt med plads 
til to personer og håndgreb til passageren. Modellen er designet i 
klassisk, funktionel Honda-stil, men tilført moderne, integrerede for- 
og baglygter samt integrerede blinklys forrest. Motormæssigt sætter 
den nye standarder for små 4-taktsmotorer med en uovertruffen 
motorgang, ekstremt god benzinøkonomi og et drejningsmoment, 
der overrasker og sikrer, at Honda AFS110i Wave uden besvær følger 
med i trafikken op til tophastigheden på 105 km/t.

Farver: Pearl Procyon Black - Candy Lucid Red

Se mere SiDe 53specifiKationer KØREKORT
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Honda NSC Vision er indbegrebet af en driftssikker og økonomisk 
scooter til daglig transport. For 2017 er 110 Vision opdateret med 
opgraderet forgaffel og 16” forhjul. Den er udstyret med en helt 
nykonstrueret 4-taktsmotor med det avancerede PGM-FI-benzinind-
sprøjtningssystem, som kendes fra Hondas 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. 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 fullfacehjelm. Sikkerhedsmæssigt er Vision 
helt i top med Hondas CBS-kombibremse-system, der giver mak-
simal bremseeffekt. Til NSC Vision findes et originalt Honda Access 
udstyrsprogram, der blandt andet indeholder alarmkit, topboks og 
vindskærm. – Se mere på www.honda-mc.dk 

Farver nSC110: Pearl Cool White - Pearl Nightstar Black - Pearl Splendor Red – 
nSC50: Pearl Siena Red – Pearl Nightstar Black

Se mere SiDe 53specifiKationer CBSKØREKORT
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Honda har udviklet CRF450R helt fra bunden og givet den 11% mere 
effekt, kraftigere momentkurve, en mere kompakt geometri, forbedret 
affjedringen og flere vægtbesparende komponenter. Siden introduktio-
nen i 2002 har Honda CRF450R været en maskine for såvel amatører 
som entusiaster og pro-kørere – og det er den stadig! Som altid er Honda 
ingeniørerne gået grundigt til værks og har skabt en maskine med direkte 
input fra Hondas AMA og MX GP hold – udviklet til at være først over 
startbommen og hurtigst ind i første sving, som accelerationstiden 0-10 
meter på 1,53 sekunder beviser. Effektforøgelsen af den nyudviklede 
449 ccm motor er opnået ved blandt andet en forfinelse af Unicam ven-
tilkonstruktionen, større indsugningsventiler, forbedret indsugnings- og 
udstødningsflow samt en forøgelse af kompressionsforholdet. Desuden 
er transmissionen tilpasset den nye motor. For første gang blandt de 
større japanske mærker er Honda først med mulighed for el-start til den 
nye CRF450R.  Den nye CRF450R er mere kompakt opbygget med en 
ændret geometri for lettere køreegenskaber. Forgaflen er nu en 49 mm 
Showa upside-down-forgaffel, og hjulafstanden er forkortet 11 mm 
grundet kortere alu-svinggaffel. Konstruktionsændringerne overfører 
mere vægt til baghjulet for bedre trækkraft. Den nye CRF450R har en 
6,3 liters titanium brændstoftank, som vejer hele 513 gram mindre end 
forgængerens plasttank. Af andre komponenter er blandt andet sving-
gaflen og bagstellet også lettet for vægt. Den køreklare vægt af den nye 
CRF450R er 110,6 kg.
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OPDATERET2017

Honda tog i både 2015 og 2016 verdensmestertitlen i suveræn stil 
med Tim Gajser bag styret, og Honda hviler ikke på laurbærrene til 
2017! Med basis i sidste års nyhed er der lagt i kakkelovnen fra HRC-
teamet. CRF250Rs topstykke, stempel og plejlstang har ikke kun 
løftet topeffekten, men også momentet i lave omdrejninger er blevet 
stærkere uden effekttab i mellemområdet. Den luftunderstøttede 49 
mm Showa SFF-TAC Air-forgaffel med luft i venstre gaffelben og olie 
i højre giver mindre friktion, hurtig respons og bedre dæmpnings-
evne. Opsætningen af Showa-fjederbenet er trimmet for at matche 
forgaffelen. Det lave tyngdepunkt giver en enestående balance og 
komplementerer de i forvejen gode køregenskaber – både på jorden 
og måske i endnu større grad i luften. Som CRF450R har CRF250R et 
”Engine Mode Select Button” (EMSB) system, hvor en knap på højre 
side af styret giver føreren mulighed for at vælge mellem tre forskel-
lige trin – standard (1), blødere effektforløb (2) og et mere aggressivt 
effektforløb (3). 
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ATv SPORT

TRX90X

Honda TRX90X 
Hondas mindste TRX er en klassiker, der har lært mange børn 
at håndtere en ATV. Den nye TRX90X 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: 2 ohc Antal gear: 4, automa-
tisk 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: Nitro Red

Honda Fun Bikes 
Honda har en tradition for at fremstille fun bikes 
af høj kvalitet. Modellerne i det nuværende 
program er beregnet til at sikre børn, unge og 
andre legesyge sjæle en god og sikker ople-
velse på det, der for mange er deres første 
motoriserede 2-hjuler. CRF-F-serien er kendt 
for den høje kvalitet og driftsikkerhed, der gør 
købet af et Honda produkt til en fornuftig inve-
stering og giver maksimal køreglæde. 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-versionerne er, at 
tændingen aktiveres med nøgle.



39

FUn BiKE

CRF50F/CRF110F/CRF125F

Honda CRF50F
Den mindste model med 10” hjul for og bag, 3 gear med automatisk (slyng) kobling, 
lav sædehøjde og mulighed for at justere gashåndtagets vandring og dermed farten.  
Et 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: 2 ohc 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: Extreme Red 

Honda CRF110F
Den nye CRF110F er afløseren for CRF70F. Med 49% større motoreffekt og 77% større 
drejningsmoment sætter den effektivt forgængeren til vægs. Honda har ved samme 
lejlighed tilføjet el-start, og CRF110F har nu 4 gear, men bibeholder slyngkoblingen. 
Hjulstørrelsen er 14 tommer for og bag. Et perfekt ”step up” fra CRF50!  
Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 109 kubik Boring x slag: 50 x 55,6 
mm Kompression: 9:1 Antal ventiler: 2 ohc 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: Extreme Red

Honda CRF125F & FB
CRF 125 F & FB afløser klassikeren CRF100F, men bibeholder konceptet med en anden 
type motor end de to mindre modeller, og den har rigtig manualt betjent kobling og 4-trins 
gearkasse. Som CRF110F har CRF125F el-start, og hjulstørrelsen er 17” for og 14” bag 
(FB 19” for og 16” 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: 2 ohc 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) For-
bremse: 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: Extreme Red
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TiLBEHØR

ORIGINALT HONDA ACCESS

Med Honda Access får du en række dele, som er specielt udvalgt til at gøre 
den pågældende Honda model endnu mere komfortabel og velegnet 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 Hon-
das høje standard. Til de fleste nye Honda modeller findes der i dag et omfat-
tende originalt udstyrsprogram, hvor Honda Access Kit indgår som et helt 
unikt tilbud. Til 2017-sæsonen er kittene opdateret, og der findes en række 
nye Honda Access Kit til de nye 2017-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 program-
met 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.

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 netop dín motorcykel. Her fin-
der du en række eksempler på udstyr fra Honda 
Access, men det totale udstyrsprogram er selv-
følgelig langt mere omfattende. 
Se mere på www.honda-mc.dk.

Originalt 
Honda Access 
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ORiginAL KiT

ORIGINALT HONDA ACCESS

NC750S
Touring Kit
Låsesæt
Monteringssæt
Bagagebærer
45L topboks
29L sidetasker
Sidepaneler
Varmehåndtag
Centralstøtteben

ONLY THE BEST

DISSE H
O
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A
 K IT  INDEHOL DER K UN ORIG
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T 
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D

S
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R 
ORIGINAL
HONDA

CB500F
Topboks Kit
Låsesæt
35L topboks
Bagagebærer
2 sidetasker

CB500X
Touring Kit
One Key Operation
Centralstøtteben
Paneler til sidetasker
35L Topboks/Sidetasker
Monteringssæt
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ORiginAL KiT

ORIGINALT HONDA ACCESS

CRF1000L
Adventure Pack
Låsesæt
Monteringssæt
Bagagebærer
35L topboks
30/40L sidetasker
Centralstøtteben
Vindskærm
Varmehåndtag
Tågelygtesæt
Bagrest

CRF1000L   
Travel Pack
35L topboks
30/40L sidetasker
Centralstøtteben
Vindskærm

ONLY THE BEST

DISSE H
O

N
D

A
 K IT  INDEHOL DER K UN ORIG

NAL
T 

U
D

S
TY

R 

ORIGINAL
HONDA

Udstyret på billederne er ikke nødvendigvis 100% identisk med de anførte kits.

CB500X
Touring Kit
One Key Operation
Centralstøtteben
Paneler til sidetasker
35L Topboks/Sidetasker
Monteringssæt

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.



HONDA BY KENNY

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.

Fleece
Herre – 163-8020011

Softshell
Herre – 163-8020021

T-shirt
Herre – 163-8420027

Kortærmet skjorte
Herre – 163-8220022

Polo
Herre – 163-4706026

Sportstaske
163-6217031

Rygsæk
163-6117011

Paraply
153-9920011

Handsker
Herre – 163-3011012

Parka
Herre – 163-7220011

Tech 
Herre – 163-7520002

Stadium  
Herre – 143-7520004
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Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor 
Volumen: 999 ccm 
Boring x slag: 76 x 55,1 mm 
Kompression: 13,01:1 
Antal ventiler: 16 dohc 
Effekt: 192 hk (95/1/EC) ved 13.000 o/m - N/A
Max. moment: 116 Nm ved 11.000 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: 1.404 mm 
Stel: Aluminium 
Sædehøjde: 820 mm 
Vægt køreklar: 195 kg  - N/A
Tankvolumen: 16 liter 
Benzinforbrug: N/A km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: SP2: Marchesini fælge, optimeret 
topstykke, ventil, forbrændingskammer og stempler
SP: Inertial Measurement Unit (IMU), Öhlins, Electronic 
Control (S-EC) suspension, Honda Selectable Torque 
Control (HSTC), ABS, Riding Mode Select System (RMSS)

Find den på side 6 Find den på side 6 Find den på side 8

cBr1000rr sP/sP2 fIrEBLaDE

Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor 
Volumen: 999 ccm 
Boring x slag: 76 x 55,1 mm 
Kompression: 13,01:1 
Antal ventiler: 16 dohc 
Effekt: 192 hk (95/1/EC) ved 13.000 o/m 
Max. moment: 116 Nm ved 11.000 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: 1.404 mm 
Stel: Aluminium 
Sædehøjde: 820 mm 
Vægt køreklar: 195 kg 
Tankvolumen: 16 liter 
Benzinforbrug: N/A km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre, Elektronisk styrdæmper, 
Inertial Measurement Unit (IMU), Honda Selectable Torque 
Control (HSTC), ABS, Riding Mode Select System (RMSS)
 

cBr1000rr fIrEBLaDE

Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor 
Volumen: 649 ccm 
Boring x slag: 67 x 46 mm 
Kompression: 11,4:1 
Antal ventiler: 16 dohc 
Effekt: 91 hk (95/1/EC) ved 11.000 o/m 
Max. moment: 64 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: 213 kg 
Tankvolumen: 17,3 liter 
Benzinforbrug: 21,0 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - 
ABS-bremser – LED for og bag

cBr650f

SPECIFIKATIONER

nyHED2017 nyHED2017 nyHED2017

Paraply
153-9920011
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Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 471 ccm 
Boring x slag: 67 x 66,8 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 dohc 
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 - LED for/bag 

Find den på side 9 Find den på side 11 Find den på side 12

cBr500r

Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor 
Volumen: 1.237 ccm 
Boring x slag: 81 x 60 mm 
Kompression: 12:1 
Antal ventiler: 16 ohc 
Effekt: 129 hk (95/1/EC) ved 7.750 o/m 
Max. moment: 126 Nm ved 6.500 o/m 
Antal gear: 6 manuel/6 DCT
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/DCT 287 kg
Tankvolumen: 21,5 liter 
Benzinforbrug: 16,1 km/l/DCT 16,7 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - CBS ABS-bremser -  
Traction control - Selvafbrydelige blink -  
Håndbeskyttelse - Selectable Torque Control,

Vfr1200X/XD crOsstOUrEr

Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 998 ccm 
Boring x slag: 92 x 75,1 mm 
Kompression: – 
Antal ventiler: 8 dohc 
Effekt: 95 hk (95/1/EC) ved 7.500 o/m 
Max. moment: 98 Nm ved 6.000 o/m 
Antal gear: 6 manuel/6 DCT
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/DCT 242 kg 
Tankvolumen: 18,8 liter 
Benzinforbrug: 21,7 km/l/DCT 21,8 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser -  
Traction control - Håndbeskyttelse -
Selectable rear ABS - Justerbar sædehøjde

crf1000L/LD afrIca twIn

SPECIFIKATIONER

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION
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Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor 
Volumen: 782 ccm 
Boring x slag: 72 x 48 mm 
Kompression: 11,8:1 
Antal ventiler: 16 dohc 
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  - LED for/bag

Find den på side 14 Find den på side 15 Find den på side 17

Vfr800X crOssrUnnEr

Motor: Vandkølet 4-cylindret V-motor 
Volumen: 782 ccm 
Boring x slag: 72 x 48 mm 
Kompression: 11,8:1 
Antal ventiler: 16 dohc 
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 -
LED for/bag

Vfr800f

Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 745 ccm 
Boring x slag: 77 x 80 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 ohc 
Effekt: 55 hk (95/1/EC) ved 6.250 o/m 
Max. moment: 68 Nm ved 4.750 o/m 
Antal gear: 6 DCT 
Transmission: Kæde 
Dækstørrelse for, bag: 120/70 ZR17, 160/60 ZR17 
Forbremse: Enkeltskive 320 mm 
Bagbremse: Enkeltskive 240 mm 
Akselafstand: 1.590 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 820 mm 
Vægt køreklar: 238 kg 
Tankvolumen: 13,1 liter 
Benzinforbrug: 27,5 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser - Smart Key -
5-vejs justerbar vindskærm

X-aDV750

SPECIFIKATIONER

nyHED2017

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION
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Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 745 ccm 
Boring x slag: 77 x 80 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 ohc 
Effekt: 55 hk (95/1/EC) ved 6.250 o/m 
Max. moment: 68 Nm ved 4.750 o/m 
Antal gear: 6 manuel/6 DCT
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/DCT 230 kg
Tankvolumen: 14,1 liter 
Benzinforbrug: 28,6 km/l/DCT 28,6 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser -
22 liters opbevaringsrum

Find den på side 18 Find den på side 19 Find den på side 20

nc750X/XD

Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 471 ccm 
Boring x slag: 67 x 66,8 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 dohc 
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 

cB500X

Motor: Vandkølet 1-cylindret motor 
Volumen: 250 ccm 
Boring x slag: 76 x 55 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 4 dohc 
Effekt: 25 hk (95/1/EC) ved 8.500 o/m 
Max. moment: 22,6 Nm ved 6.750 o/m 
Antal gear: 6 
Transmission: Kæde 
Dækstørrelse for, bag: 3.00-21 51P, 120/80-18M 
Forbremse: N/A 
Bagbremse: N/A 
Akselafstand: 1.445 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 875 mm  
Vægt køreklar: 146 kg  
Tankvolumen: 7,8 liter  
Benzinforbrug: 33,3 km/l (WMTC-måling)  
Standardudstyr: ABS-bremser

crf250L

SPECIFIKATIONER

nyHED2017

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION
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Motor: Vandkølet 1-cylindret motor 
Volumen: 250 ccm 
Boring x slag: 76 x 55 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 4 dohc 
Effekt: 25 hk (95/1/EC) ved 8.500 o/m 
Max. moment: 22,6 Nm ved 6.750 o/m 
Antal gear: 6 
Transmission: Kæde 
Dækstørrelse for, bag: 3.00-21 51P, 120/80-18M 
Forbremse: N/A 
Bagbremse: N/A 
Akselafstand: 1.455 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 895 mm 
Vægt køreklar: 157 kg 
Tankvolumen: 10,1 liter 
Benzinforbrug: 33,3 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: ABS-bremser - LED lys 

Find den på side 20 Find den på side 22 Find den på side 23

crf250 raLLy

Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 745 ccm 
Boring x slag: 77 x 80 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 ohc 
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: 1.520 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 790 mm 
Vægt køreklar: 217 kg (DCT 227 kg) 
Tankvolumen: 14,1 liter 
Benzinforbrug: 28,6 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser 

nc750s/sD

Motor: Vandkølet 4-cylindret rækkemotor 
Volumen: 649 ccm 
Boring x slag: 67 x 46 mm 
Kompression: 11,4:1 
Antal ventiler: 16 dohc 
Effekt: 91 hk (95/1/EC) ved 11.000 o/m 
Max. moment: 64 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 – LED for og bag

cB650f
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Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 471 ccm 
Boring x slag: 67 x 66,8 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 dohc 
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: 190 kg 
Tankvolumen: 16,7 liter 
Benzinforbrug: 29,4 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser  

Find den på side 24 Find den på side 25 Find den på side 26

cB500f

Motor: Luftkølet 1-cylindret motor 
Volumen: 124,9 ccm 
Boring x slag: 52,4 x 57,9 mm 
Kompression: 9,3:1 
Antal ventiler: 2 ohc 
Effekt: 10 hk (95/1/EC) ved 7.000 o/m 
Max. moment: 10,9 Nm ved 5.500 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: 102 kg 
Tankvolumen: 5,5 liter 
Benzinforbrug: 65,8 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: ABS-bremser 

MsX125

Motor: Luftkølet 1-cylindret motor 
Volumen: 124,7 ccm 
Boring x slag: 52,4 x  57,8 mm 
Kompression: 9,2:1 
Antal ventiler: 2 ohc 
Effekt: 10,6 hk (95/1/EC) ved 7.750 o/m 
Max. moment: 10,2 Nm ved 6.250 o/m 
Antal gear: 5 
Transmission: Kæde 
Dækstørrelse for, bag: 80/100 – 18, 190/90 – 18 
Forbremse: Enkeltskive 240 mm 
Bagbremse: Enkeltskive 130 mm 
Akselafstand: 1.295 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 775 mm 
Vægt køreklar: 128 kg 
Tankvolumen: 13 liter 
Benzinforbrug: 51,3 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: CBS-bremser

cB125f

SPECIFIKATIONER
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Motor: Luftkølet 1-cylindret motor 
Volumen: 124,7 ccm 
Boring x slag: 52,4 x  57,8 mm 
Kompression: 9,2:1 
Antal ventiler: 2 ohc 
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) 
Standardudstyr: –

Find den på side 27 Find den på side 28 Find den på side 29

cBf125

Motor: Vandkølet 6-cylindret boksermotor 
Volumen: 1.832 ccm 
Boring x slag: 74 x 71 mm 
Kompression: 9,8:1 
Antal ventiler: 12 ohc 
Effekt: 116 hk (95/1/EC) ved 5.500 o/m 
Max. moment: 167 Nm ved 4.000 o/m 
Antal gear: 5 
Transmission: Kardan 
Dækstørrelse for, bag: 130/60 R19, 180/55 R17 
Forbremse: Dobbeltskiver 310 mm 
Bagbremse: Enkeltskive 316 mm 
Akselafstand: 1.690/1.707 mm 
Stel: Aluminium 
Sædehøjde: 740/734 mm 
Vægt køreklar: 341 kg 
Tankvolumen: 23,2 liter 
Benzinforbrug: 15,2 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser - 
LED-lys - LCD display
 

GL1800f6c GOLD wInG

Motor: Luft og oliekølet 4-cylindret rækkemotor 
Volumen: 1140 ccm 
Boring x slag: 73,5 x 67,2 mm 
Kompression: 9,5:1 
Antal ventiler: 16 dohc 
Effekt: 90 hk (95/1/EC) ved 7.500 o/m 
Max. moment: 91 Nm ved 5.500 o/m 
Antal gear: 6 
Transmission: Kæde 
Dækstørrelse for, bag: 120/70 R17, 180/55 R17 
Forbremse: N/A 
Bagbremse: N/A 
Akselafstand: 1.485 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 795/790 mm 
Vægt køreklar: 252/255 kg 
Tankvolumen: 16,8 liter 
Benzinforbrug: N/A 
Standardudstyr: ABS-bremser 

cB1100rs/EX
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Motor: Vandkølet 2-cylindret V-motor 
Volumen: 745 ccm 
Boring x slag: 79 x 76 mm 
Kompression: 9,6:1 
Antal ventiler: 6 ohc 
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 - ABS-bremser 

Find den på side 30 Find den på side 31 Find den på side 32

Vt750c sHaDOw

Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 670 ccm 
Boring x slag: 73 x 80 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 ohc 
Effekt: 48 hk (95/1/EC) ved 6.250 o/m 
Max. moment: 60 Nm ved 4.750 o/m 
Antal gear: 6 DCT 
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 

ctX700/ctX700n

Motor: Vandkølet 2-cylindret paralleltwin-motor 
Volumen: 471 ccm 
Boring x slag: 67 x 66,8 mm 
Kompression: 10,7:1 
Antal ventiler: 8 dohc 
Effekt: 48 hk (95/1/EC) ved 8.500 o/m 
Max. moment: 45 Nm ved 6.000 o/m 
Antal gear: 6 
Transmission: Kæde 
Dækstørrelse for, bag: 130/90-16, 150/80-16 
Forbremse: Enkeltskive N/A 
Bagbremse: Enkeltskive N/A 
Akselafstand: 1.488 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 690 mm 
Vægt køreklar: 190 kg 
Tankvolumen: 11,2 liter 
Benzinforbrug: 26 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: Startspærre - ABS-bremser  

cMX500 rEBEL

SPECIFIKATIONER

nyHED2017



53

Motor: Luftkølet 1-cylindret motor 
Volumen: 109,1 ccm 
Boring x slag: 50 x 55,6 mm 
Kompression: 9:1 
Antal ventiler: 2 ohc 
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) 
Standardudstyr: Kick- og elstart

Find den på side 34 Find den på side 35 Find den på side 35

afs110i waVE

Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor 
Volumen: 108 ccm 
Boring x slag: 50 x 55 mm 
Kompression: 9,5:1 
Antal ventiler: 2 ohc 
Effekt: 8,8 hk (95/1/EC) ved 7.500 o/m 
Max. moment: 9 Nm ved 5.500 o/m 
–
Transmission: Honda V-Matic 
Dækstørrelse for, bag: 80/90-16, 90/90-14 
Forbremse: Enkeltskive N/A 
Bagbremse: Tromle N/A 
Akselafstand: 1.290 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 770 mm 
Vægt køreklar: 102 kg 
Tankvolumen: 5,2 liter 
Benzinforbrug: 52 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: CBS-bremser 

nsc110 VIsIOn

Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor 
Volumen: 49 ccm 
Boring x slag: 37,8 x 44 mm 
Kompression: 10:1 
Antal ventiler: 2 ohc 
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: 1.284 mm 
Stel: Stål 
Sædehøjde: 785 mm 
Vægt køreklar: 100 kg 
Tankvolumen: 5,5 liter 
Benzinforbrug: 52 km/l (WMTC-måling) 
Standardudstyr: CBS-bremser 

nsc50 VIsIOn
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MotoStore 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%

TASKER
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www.HOndA-mc.dk


