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Dat gevoel. Wanneer de motorfiets vol
geladen is en je er klaar voor bent. Het best 
mogelijke gevoel.

Klaar om op reis te gaan? De nieuwe NT1100 
biedt je alles wat je nodig hebt in één motorfiets. 
Enerzijds een magnifiek GT-ontwerp –  voor 
twee – voorzien van optimale windbescherming, 
instelbaar scherm en zijkoffers. Anderzijds 
uitgerust met een krachtige tweecilinder, 
uitgebreid elektronicapakket en optioneel 
onze unieke Dual Clutch Transmission met zes 
versnellingen.

De NT1100 is ook wendbaar gebouwd voor 
eenvoudig gebruik in de stad met lichte, 
makkelijke stuureigenschappen en ophanging 
met lange veerweg. De rijpositie geeft je de 
keuze tussen een meeslepende, sportieve 
houding of een ontspannen rijhouding waarbij je 
het landschap naast je ziet voorbijrollen.

Zoals je mag verwachten beschikt de NT1100 
over hoogwaardige uitrusting met smartphone-
connectiviteit, cruise control en verwarmde 
handvatten. Voeg daar nog premium rij-
technologie aan toe – zoals dagrijlichten (DRL) – 
en je hebt nog maar één ding aan je hoofd: waar 
wil je heen, en hoe ver wil je gaan? 

Welkom bij het 
nieuwe touring-
hoofdstuk. 
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Woonwerk, weekendplezier of touren.

Dat is het geweldige aan de NT1100: dit is een enorm veelzijdige motorfiets. Het 
sportieve motorblok werd afgesteld voor een rijk koppel in het middengebied 
en een opwindende trip naar de rode zone. Daarbij hoort natuurlijk een 
karaktervolle, kloppende grom uit de einddemper.

Strakke aerodynamica definieert een moeiteloos elegante en eigentijdse 
stijl. Het grote windscherm, op vijf manieren instelbaar, en de windgeleiders 
boven- en onderaan zorgen voor opperbeste bescherming tegen weer en 
wind. Het zadel biedt optimaal comfort, ook voor twee personen, en er is een 
flexibele rijhouding. Wil je een meeslepende rit? Of liever een ontspannen trip? 
Jij hebt de keuze.

De compacte afmetingen in combinatie met de wendbaarheid en de soepele 
ophanging met lange veerweg, maken de NT1100 ook prima geschikt voor 
stadsverkeer. De motorfiets is perfect in balans. Waar je ook heen wil, wat je 
er ook mee wil doen.

Eén motorfiets  
die het allemaal kan. 
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In welke rijmodus bevind jíj je vandaag?

Wanneer je jouw NT1100 komt kiezen, weet dan dat ons unieke DCT met 
zes versnellingen een optie is ter vervanging van de standaard manuele 
schakelbak. Het slimme DCT-systeem schakelt jouw rijcomfort naar het 
volgende niveau.

Het systeem hanteert twee koppelingen, elk bestuurd via een eigen elektro-
hydraulisch circuit. Op het moment van schakelen selecteert het systeem 
de doelversnelling via de koppeling die op dat moment niet gebruikt wordt. 
De ene koppeling wordt vervolgens automatisch ontkoppeld en tegelijkertijd 
neemt de andere koppeling over.

Slim is het DCT-systeem zeker. En wat dat betekent voor jou, dat is eenvoudig. 
Wil je op eender welk moment in het toerengebied schakelen, dan gebruik je 
gewoon de schakelknoppen aan de linker stuurhelft om pijlsnel op of terug te 
schakelen. Ben je lang op de baan, dan laat je de DCT gewoon naadloos al 
het schakelen op zich nemen. Desgewenst gebruik je de sportieve S-modus, 
instelbaar in drie niveaus, voor sportievere prestaties.

Optionele  
Dual Clutch Transmission.
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Vlijmscherp stuurgedrag en standvastige, zelfzekere wegligging.

Het zadel staat op 820 mm hoogte en de vorm zorgt ervoor dat je eenvoudig 
de voeten aan de grond zet. Dankzij de actieve rijpositie kan je zowel 
ontspannen touren als sportief uit de hoek komen – en alles daartussenin. De 
NT1100 stuurt licht en accuraat, hoe je er ook mee rijdt.

De stijfheid van het frame werd geoptimaliseerd voor sterkte, gevoel en 
stabiliteit. De ophanging bestaat uit een 43 mm Showa cartridge-type 
geïnverteerde voorvork en achterschokdemper die met Pro-Link werkt op de 
aluminium swingarm. Het ophangingssysteem reageert razendsnel en zorgt 
voor uiterst nauwkeurige precisie in de bochten, in welke omstandigheden 
dan ook. Met 150 mm veerweg voor- en achteraan rijd je overal soepel door, 
zelfs op ruwe stadswegen. De veervoorspanning achteraan is hydraulisch 
instelbaar om aan te passen naargelang de lading die je meedraagt.

De 120/70-R17 voor- en 180/55-R17 achterband zorgen voor maximale grip 
en stabiliteit. De via ABS gecontroleerde remkracht is soepel en progressief.

Neem eens  
een andere wending. 
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Alleen of met twee op reis en volledig 
gepakt, dat vraagt om optimale 
prestaties.

En daar zorgt de NT1100 voor wanneer je 
het gashendel opendraait. De gespierde 
tweecilinder levert sterke prestaties vanaf 
het lage toerengebied, met 104 Nm 
piekkoppel. Exact wat je nodig hebt om 
moeiteloos in te halen en ontspannen te 
cruisen. Het motorblok zorgt ook voor 
een spannende maar soepele klim tot aan 
de rode zone, ondersteund door een diep 
pulserende en karakteristieke sound.

De rest van de NT1100 ontwierpen we om 
de prestaties ten volle te kunnen benutten: 
de benzinetank heeft een capaciteit 
van 20 l voor een potentieel bereik van 
400 km (WMTC-modus). Het kuipwerk en 
windscherm zorgen dan weer voor een 
cocon van kalme lucht om in te rijden.

Klaar voor  
de lange rit.
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De perfecte setup met complete connectiviteit en verbeterde visibiliteit. 

De drie rijmodi URBAN, RAIN en TOUR bieden een antwoord op de meeste 
rijomstandigheden. Via de twee USER-opties stel je het motorvermogen, 
drievoudig instelbare Honda Selectable Torque Control en Wheelie Control in 
naar jouw voorkeur. Dankzij de cruise control rijg je moeiteloos kilometers aan 
elkaar op de snelweg.

Het 6,5 inch TFT-touchscreen is helder en eenvoudig af te lezen. Je beschikt 
over drie verschillende weergaven zodat je naargelang jouw voorkeur veel 
of weinig info te zien krijgt. Dankzij connectiviteit met Apple CarPlay® of 
Android Auto® en Bluetooth® maak je via het display eenvoudig gebruik 
van de functies van je smartphone zoals navigatie, muziek en oproepen. 
De dagrijlichten of Daytime Running Lights (DRL) maken je extra zichtbaar 
voor andere weggebruikers. De intensiteit ervan past zich automatisch 
aan het omgevingslicht aan. Bij hard remmen aan een snelheid hoger dan 
50 km/u waarschuwt het noodremsignaal of Emergency Stop Signal (ESS) 
de weggebruikers achter je. De richtingaanwijzers, ten slotte, schakelen 
automatisch uit.

Geavanceerde  
rijtechnologie. 
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Al wat je nodig hebt voor een vlotte rit.

Efficiënte aerodynamica is essentieel voor het comfort op de snelweg. Het 
strakke kuipwerk van de NT1100 zorgt daarvoor, samen met de windgeleiders 
boven- en onderaan. Bovenaan zorgen ze ervoor dat de wind over de armen 
heen vloeit, onderaan bieden ze bescherming tegen opspattend water. Het 
windscherm kan op vijf manieren ingesteld worden naargelang hoek en 
hoogte. Het verschil tussen de hoogste en laagste positie bedraagt 164 mm. 
Op de lage stand vloeit de luchtstroom rond de schouders. Op de hoge stand 
stroomt de rijwind over de helm heen.

De NT1100 staat verder bol van details die het leven op twee wielen veel 
eenvoudiger maken. Zo zijn er de slanke zijkoffers met aanzienlijke capaciteit, 
comfortabele verwarmde handvatten, handige USB- en ACC-oplaadpunten 
en bagagedrager. Een centrale steun maakt onderhoud aan het achterwiel en 
de ketting uiterst eenvoudig.

Hoogwaardige  
uitrusting.
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Dankzij een compleet aanbod originele Hondaaccessoires pas jij jouw NT1100 naar jouw persoonlijke smaak aan.

We bundelden de accessoires eenvoudig in drie packs. Het URBAN PACK bestaat uit een 50 l topkoffer en binnenzak, comfortabele rugsteun en 
4,5 l tanktas. Het TOURING PACK beschikt over comfortzadels voor rijder en passagier, comfortabele voetsteunen voor de bijrijder en mistlichten. 
Het VOYAGE PACK combineert beiden.

Wij maakten ‘m, jij personaliseert ‘m. 

50 l topkoffer 
Breid het draagvermogen uit met deze grote, duurzame topkoffer. Dankzij het 
Honda one-key system open je de koffer met de contactsleutel van de motor. Het 
laadvermogen bedraagt 6 kg. Bijpassende gekleurde panelen zijn ook beschikbaar.

LEDmistlampen
De dubbele mistlampen verbeteren de zichtbaarheid voor de rijder. Ze kunnen 
rechtstreeks op de NT1100 gemonteerd worden. Op het TFT-display staat weer-
gegeven wanneer de lampen actief zijn. De intensiteit van de lichtstraal is instelbaar 
via een knop op het stuur.

Comfortzadels voor rijder en passagier
De luxueus vormgegeven comfortzadels voor rijder en passagier verhogen het touring 
karakter van de NT1100. Ze integreren naadloos met het strakke design van de motor 
en bieden meer comfort tijdens lange ritten.

4,5 l tanktas 
Deze volledig waterdichte tanktas is uiterst geschikt om kleinere items op te bergen 
tijdens het rijden en voorzien van een doorzichtig telefoonzakje. Je bevestigt de 
tanktas eenvoudig door middel van een riem. De tas heeft een draagvermogen van 
1,5 kg.
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1. Unieke nieuwe touringstijl

De NT1100 biedt ultieme GT-veelzijdigheid zonder compromissen. Ontworpen 
om probleemloos zowel bochtige slingerwegen als kilometerslange ritten over 
de snelweg te verslinden. Een volledig nieuwe manier van rijden.

2. Dual Clutch Transmission (DCT) (DCT Optioneel) 

De DCT met zes versnellingen past bij elke rijstijl. Kies voor snel handmatig 
schakelen via de knoppen op het stuur of laat de DCT al het schakelen soepel 
en efficiënt op zich nemen.

3. Actieve rijervaring 

Dankzij de flexibele rijpositie kan je zowel comfortabel touren als enthousiast 
en sportief rijden. Altijd met optimale windbescherming.

4. Diep, pulserend tweecilinder uitlaatgeluid

Het motorblok reageert soepel en reactief op jouw commando’s. Draai het 
gas open en geniet!

5. 6,5-inch TFT touchscreen met complete connectiviteit 

Voor eenvoudige toegang tot smartphone-functies zoals navigatie en 
oproepen met behulp van Apple CarPlay®, Android Auto® en Bluetooth®. En 
om rijmodi te selecteren.

6. Geavanceerde rijtechnologie

Vijf rijmodi zorgen voor optimale prestaties met verschillende instellingen van 
HSTC en Wheelie Controle. DRL en ESS leveren optimale zichtbaarheid ten 
opzichte van andere weggebruikers.

7.  1.100 cc motorblok geoptimaliseerd voor acceleratie  
met karakteristiek geluid

Het motorblok levert krachtig koppel in het middengebied met een responsieve 
acceleratie, een vlotte klim naar de rode zone en een relaxed karakter op de 
snelweg. Dat alles ondersteund door een diep en kenmerkend uitlaatgeluid.

8. Standaard hoogwaardige uitrusting 

Met inbegrip van zijkoffers, windgeleiders boven- en onderaan, verwarmde 
handvatten, cruise control, USB-/ACC-oplaadpunten, bagagedrager en 
centrale steun.

9. Instelbaar scherm 

Op vijf manieren instelbaar voor het ultieme vrijheidsgevoel en frisse lucht in de 
laagste stand, of complete wind- en weerbescherming in de hoogste stand.

10. Lichte, wendbare wegligging en ophanging met lange veerweg

Het geoptimaliseerde stalen frame, de Showa 43 mm geïnverteerde voorvork 
en 150 mm veerweg voor- en achteraan zorgen voor nauwkeurig stuurgedrag 
en een uiterst soepele rijkwaliteit.

11. 400 km bereik 

De benzinetank van 20 l en het zuinige motorblok zorgen voor een lange, 
zorgeloze rit.
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Specificaties

NT1100

Kleuren

Graphite Black ONTDEK MEER OVER DE BESCHIKBARE ORIGINELE 
ACCESSOIRES OP ONZE WEBSITE OF DOWNLOAD DE 
HONDA MOTORCYCLES EUROPE APP.

Honda Motorcycles 
Europe App

Motor

Motortype Vloeistofgekoelde parallel tweecilinder met acht 
kleppen, 270° krukas en Unicam

Inhoud 1.084 cc

Boring x Slag 92 mm x 81,5 mm

Compressie verhouding 10,1:1

Brandstofsysteem PGM-FI Elektronische benzine-injectie

Max. Vermogen 75 kW (102 pk) @ 7.500 tpm

Max. Koppel 104 Nm @ 6.250 tpm

Verbruik 5 l/100 km (20 km/l)

CO2-uitstoot 116 g/km

Batterijcapaciteit 12 V/11,2 AH

Transmissie

Koppeling Natte multi-plaatkoppeling

Eindaandrijving Ketting

Transmissie Zes versnellingen manueel geschakeld 
(optioneel DCT met zes versnellingen)

Chassis

Frametype Semi-dubbel stalen wiegframe met aangeschroefd 
aluminium subframe

Balhoofdhoek 26.5°

Naloop 108 mm

Afmetingen en gewicht

Gewicht 238 kg (DCT 248 kg)

Tankinhoud 20,4 l

Lengte x breedte x hoogte 2.240 mm x 865 mm x 1.360 mm

Wielbasis 1.535 mm

Zadelhoogte 820 mm

Grondspeling 175 mm

Wielen, ophanging en remmen

ABS-systeem 2-kanaals ABS

Voorrem Radiaal gemonteerde monobloc vierzuigerremklauwen, 
dubbele zwevende remschijf 310 mm diameter

Achterrem Enkelvoudige zuigerklauw, enkele remschijf 256 mm diameter

Voorwiel Multispaak, gegoten aluminium

Achterwiel Multispaak, gegoten aluminium

Voorband 120/70R17 M/C (58W)

Achterband 180/55R17 M/C (73W)

Ophanging vooraan Showa 43 mm SFF-BP geïnverteerde telescopische voorvork 
met schroefsgewijs instelbare voorspanning, 150 mm 
veerweg

Ophanging achteraan Monobloc aluminium swingarm met Pro-Link, Showa met 
gasgeladen demper, hydraulisch schroefsgewijs instelbare 
veervoorspanning, 150 mm veerweg

Mat Iridium Gray
Metallic

Pearl Glare White
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Bij Honda geloven we niet in de makkelijke 
uitweg. Nooit toegeven, nooit rusten. Daar 
staan we voor.

Dankzij deze filosofie is ons werk nooit klaar. 
Daarom blijven we voortdurend de limieten van 
elke motorfiets aftasten. Daarom blijven we 
streven naar succes en drijven we innovatie, 
techniek en ontwikkeling tot het uiterste. En dat 
doen we opnieuw. En opnieuw.

Daarom blijven wij ook pioniers van technische 
primeurs, zoals de eerste vier-in-lijn motor, onze 
Dual Clutch Transmission en de airbag voor 
motorfietsen. Daarom gaan wij onverschrokken 
verder dan het bekende.

Die rusteloosheid drijft ons voorwaarts en dat 
geven we door aan elke Hondarijder. We helpen 
hen naar hun volgende avontuur. Naar het plezier 
van échte vrijheid. Naar de volgende grote 
droom. 

Want het zijn uiteindelijk onze dromen die ons 
drijven, niet?

Enthousiasteling. 
Rijder.  
Dromer. 
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Op dit moment heb je gewacht. De 
werkweek zit erop. Tijd om er een 
weekendje op uit te trekken. Je 
NT1100 heb je al volgeladen voor 
twee. Waar ga je heen? Een deel van 
de route heb je uitgestippeld, maar 
het andere deel blijft een verrassing. 
En dat is de bedoeling. Waar ben je 
naar op zoek? Naar iets speciaals. 
Dat gevoel dat enkel een motorreis 
kan bezorgen. Dat ligt nu aan je 
voeten.

Waar ga je 
heen?
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De specifieke details van deze brochure zijn niet van toepassing op een bepaald geleverd of te koop 
aangeboden product. Fabrikanten behouden zich het recht voor om de specificaties, met inbegrip van de 
kleuren, met of zonder kennisgeving te wijzigen op een wijze die passend wordt geacht. Dat gaat zowel 
over kleine als grote wijzigingen. Er wordt echter alles aan gedaan om de juistheid van de gegevens 
in deze brochure te waarborgen. Raadpleeg je dealer voor meer informatie over de specificaties van 
een bepaald product. Deze publicatie vormt - onder geen enkele omstandigheid - een aanbod van het 
bedrijf aan een persoon. Alle verkopen worden gedaan door de Distributeur of Dealer onder voorbehoud 
van en met het voordeel van de standaard Verkoop- en garantievoorwaarden die door de distributeur 
of dealer worden verstrekt en waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Hoewel 
inspanningen worden geleverd om de nauwkeurigheid van de specificaties te garanderen, worden de 
brochures enkele maanden voor de distributie voorbereid en afgedrukt en kunnen ze bijgevolg niet altijd 
onmiddellijk een weerspiegeling zijn van wijzigingen in de specificaties of, in sommige geïsoleerde 
gevallen, van de levering van een bepaalde functie. Wij adviseren klanten om specifieke details te 
bespreken met de aanleverende dealer, vooral indien een selectie afhankelijk is van een van de 
beschreven kenmerken. Neem contact op met uw lokale dealer voor informatie en specificaties. Gelieve 
er rekening mee te houden dat de verstrekte cijfers over het brandstofverbruik resultaten zijn die door 
Honda zijn verkregen onder gestandaardiseerde testcondities die door WMTC zijn voorgeschreven. De 
tests worden uitgevoerd op een rollende weg met een standaardversie van het voertuig met slechts één 
rijder en zonder extra optionele uitrusting. Het werkelijke brandstofverbruik kan variëren afhankelijk 
van de manier waarop u rijdt, hoe u uw voertuig onderhoudt, het weer, de wegomstandigheden, de 
bandenspanning, de installatie van accessoires, de lading, het gewicht van de rijder en de passagier, en 
andere factoren. U accepteert dat als u een aankoop doet of een transactie aangaat, al dan niet tegen 
betaling, u volledig vertrouwt op uw eigen vaardigheden en oordeel en niet op dat van iemand anders. 

RIJ MET STIJL Lees de gebruikershandleiding grondig door. Leer uw machine en diens mogelijkheden 
kennen. Concentratie helpt bij het anticiperen. Observeer de bewegingen van andere weggebruikers. 
Rem op tijd. Draag altijd een helm en kwalitatieve kledij, ri j  f it en NOOIT na het drinken van alcohol. 
Goed weggedrag en hoffelijkheid identificeren de bekwame en stij lvolle rijder. Honda onderschrijft de 
wet dat alle helmvizieren moeten voldoen aan BS 4110. Vizieren die minder dan 50% van het zichtbare 

licht doorlaten kunnen niet wettelijk worden gebruikt op de weg.  

Honda Motor Europe betrekt papier 
op een verantwoordeli jke manier 
van fabrikanten binnen de EU.

Gooi me niet weg. 
Geef me door aan een 
vriend of recycle me.

Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch – Sphere Business Park – Doornveld 180 – B-1731 Zellik – BTW-nummer: BE 0467.016.396

Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch – Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) – 2909 LK Capelle aan den IJssel – BTW-nummer: NL851865367B02

www.honda.be - www.honda.nl
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