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De bergen roepen.

Tijd om de Transalp opnieuw te ontdekken. 
Een motorfiets zo veelzijdig dat hij de gekende 
motorcategorieën transcendeert en simpelweg niet 
in hokjes geplaatst kan worden. De Transalp staat 
dan ook bekend als de originele allrounder. 

Een nieuwe generatie middenklasse Adventure-motoren 
biedt zich aan. Indrukwekkend toercomfort op het asfalt, 
ook voor twee, gaat gepaard met onvervalste offroad 
kwaliteiten. De 755 cc tweecilinder genereert een 
toonaangevend vermogen van 67,5 kW, gecombineerd 
met 75 Nm koppel. Dit zorgt voor een pittig en responsief 
motorkarakter, zowel in de steden als op de snelweg of 
buiten de gebaande paden.

Het lichtgewicht chassis is uiterst wendbaar op de weg en 
biedt stabiele controle. De ophanging met lange veerweg 
reageert bijzonder soepel. Zijn compacte afmetingen 
maken de motorfiets wendbaar bij lage snelheden, 
terwijl het windscherm en kuipwerk zorgen voor optimale 
windbescherming en aerodynamica. De comfortabele 
zithouding zorgt ervoor dat je heel de dag kan doorrijden.

Bovendien is de XL750 Transalp flink uitgerust met 
handige features: vier standaard rijmodi, waaronder 
een Gravel-optie en mogelijkheid tot personaliseren; 
het vertrouwenwekkende Honda Selectable Torque 
Control (HSTC) en een compleet TFT-display met 
het gebruiksgemak van het geconnecteerde Honda 
Smartphone Voice Control-systeem.
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Vermogen en koppel 
ingesteld op veelzijdigheid.

De voornaamste specificaties springen meteen in het oog …

67,5 kW vermogen en 75 Nm koppel zijn dan ook sterke cijfers om het lichte 
rijklaar gewicht van 208 kg aan te drijven. Maar de manier waarop die 755 cc 
twee cilinder met acht kleppen het vermogen aflevert valt pas écht op. Het 
gepatenteerde vortex luchtinlaattechnologie versterkt en versoepelt de respons 
in het lage en middengebied. De cilinders zijn voorzien van een hoogwaardige 
Ni-SiC coating die wrijving vermindert en het vermogen verhoogt bij hoge toeren.

Het karakter van dit motorblok is allesbepalend. De 270° gefaseerde krukas 
zorgt voor karakter in het lage en middengebied. Uit de einddemper klinkt een 
rijke, pulserende soundtrack vanaf de start tot het middengebied. Een assist-/
slipperkoppeling versoepelt het opschakelen en controleert het achterwiel bij 
snel terugschakelen.

Op een zandweg, in de stad of op de open weg, alleen, met twee of volledig 
beladen: dit motorblok is steevast getuned voor veelzijdige prestaties. Je kan 
desgewenst je nieuwe XL750 Transalp aanschaffen met gelimiteerd vermogen 
tot 35 kW, voor compatibiliteit met het A2-rijbewijs. Wanneer je jouw A-rijbewijs 
bemachtigd hebt, kan de Honda dealer eenvoudig de ECU reprogrammeren 
zodat je het volledig beschikbare vermogen aan je pols hebt. Dat is nog eens 
vooruitplannen!
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Authentiek en stevig 
gebouwd design.

We ontwierpen de Transalp als de ideale partner voor al jouw avonturen 
- waar ze ook heen leiden.

Wanneer je de hele dag onderweg bent, dan blijf je best zo alert mogelijk. 
En daarbij helpt het design van de Transalp. Dankzij de aerodynamische 
eigenschappen snijdt de motor door de luchtstroom aan hoge snelheid, voor 
ontspannen rijden op de snelweg. De doelgerichte styling, robuust gebouwd 
voor duurzaamheid tijdens lange ritten, oogt en voelt avontuurlijk aan, en het 
ontwerp draagt geen gram teveel met zich mee.

Of je nu de stadsjungle wilt trotseren, een flinke afstand over de snelweg 
moet overbruggen of door eindeloze paden wilt navigeren: de compacte 
afmetingen van de motor werken samen met een strak kuipwerk dat optimale 
windbescherming biedt. En natuurlijk is er het prachtige tricolore kleurenschema 
dat hommage brengt aan de originele XL600V en zo de terugkeer van een icoon 
markeert.
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Van stadswijk tot bergpas.

Deze motorfiets maakt zijn beloftes waar.

Als een echte allrounder vormt de XL750 Transalp de perfecte reispartner 
voor dagelijks woon-werkverkeer, een lange rondreis en alle soorten trips 
daartussenin. Met een zadelhoogte van 850 mm en rijklaar gewicht van slechts 
208 kg, is de Transalp zelfs stapvoets eenvoudig te gebruiken. De lichte wegligging 
geeft het zelfvertrouwen een boost en de zithouding is ontspannen terwijl je toch 
rechtop zit. Zo verkrijg je optimaal zicht en natuurlijk aanvoelend comfort. Het 
zadel zelf biedt aangenaam comfort voor twee. De compacte afmetingen van 
het kuipwerk en windscherm zorgen voor een uiterst functionele aerodynamica 
die de stabiliteit verbetert en windgeluid en turbulentie minimaliseert. 

Het stalen diamantframe weegt slechts 18,3 kg en integreert een stevig subframe 
waardoor heel wat bagage meegenomen kan worden. De bagagedrager 
achteraan behoort tot de standaarduitrusting. De bovenste kroonplaat uit 
gesmeed aluminium biedt nauwkeurig stuurgedrag en de aluminium swingarm 
zorgt via Pro-Link voor soepele controle.

Het is goed om voorbereid te zijn. Van zandwegen tot een nauw bospad, de 
Showa®-ophanging met lange veerweg absorbeert alle oneffenheden. Het 
21-inch voor- en 18-inch achterwiel rolt daarbij vlotjes over het ruwste terrein.
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Aan jou de keuze.

Rijtechnologie die het verschil maakt.

De XL750 Transalp is op alles voorbereid. Throttle By Wire garandeert nauwkeurig 
motormanagement en vier vooraf ingestelde rijmodi – Sport, Standard, Rain 
en Gravel – vergemakkelijken het rijden in alle omstandigheden. De modi 
beïnvloeden de vermogensafgifte, motorrem, tractiecontrole (Honda Selectable 
Torque Control of HSTC), wheeliecontrole en het ABS-interventieniveau. Via de 
User-modus kan je de parameters naar eigen voorkeur instellen (en het ABS 
achteraan uitschakelen voor gebruik offroad). De bediening gebeurt via het 
5-inch TFT-display, naar keuze instelbaar met vier verschillende weergavetypes.

Onderweg blijf je verbonden dankzij het Honda Smartphone Voice Control-
systeem. Gecombineerd met de Honda RoadSync-app heb je via een Bluetooth-
headset toegang tot je Android of iOS-toestel. Zo bedien je navigatie, oproepen, 
berichten en muziek. Onder het zadel bevindt zich een USB-oplaadpunt.

Alle verlichting is premium led. Het noodstopsignaal (Emergency Stop Signal of 
ESS) zorgt voor meer zichtbaarheid en waarschuwt achterliggers bij een abrupt 
remmanoeuvre door de richtingaanwijzers snel te laten knipperen. Het systeem 
schakelt automatisch weer uit.
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Maak je keuze uit een uitgebreid aanbod originele Honda-accessoires voor de XL750 Transalp. Alle accessoires integreren naadloos 
met de motor.

Alle accessoires kan je afzonderlijk toevoegen, maar om de keuze eenvoudiger te maken bieden we de opties ook aan in vijf kant-en-klare pakketten.

Avontuur op jouw maat.

Stoom de Transalp klaar voor alle ont-
beringen van het avontuur onder weg. 
De ledmistlampen monteer je op stevige 
zijsteunen en voegen een scherp zicht 
toe. De radiatorbeschermer zorgt dan 
weer voor een stijlvolle beveiliging. 
Het verhoogde windscherm zorgt 
voor meer windbescherming en de 
middenstandaard maakt onder houd 
aan het achterwiel en de ketting 
eenvoudig.

ADVENTURE PACK
Wil je de baan op voor lange tijd, dan heb 
je nood aan degelijke bagage capaciteit 
en comfort. En dan helpt dit pakket: 
zij koffers, aluminium verstevigingen, 
bevestigings steunen, binnen  zakken en 
verwarmde hand vatten.

TOURING PACK

Bereid je voor op lange afstanden met deze 
windgeleiders die voor meer wind- en weers-
bescherming zorgen. De comfortabele voet-
steunen zorgen voor extra gemak bij je passagier. 
De handige tanktas vormt dan weer een 
praktische toevoeging voor onderweg, net als de 
ACC-oplaadpoort.

COMFORT PACK
Hier start het serieuzere offroad werk. De 
quickshifter laat je instant opschakelen met het 
gas vol open en stelt de toeren automatisch in 
bij het terugschakelen, zonder koppeling. Rally-
voetsteunen voegen meer hefboomwerking en 
controle toe. De hendel beschermers houden je 
handen én hendels veilig, terwijl de beschermplaat 
van de motor en blokbeschermer de motorfiets 
nog robuuster maken.

RALLY PACK
Ideaal voor jouw dagelijkse woon-werkrit. 
De topkoffer van 50 l geeft je heel wat extra 
opbergruimte en is voorzien van een handige 
binnenzak. Het verhoogde windscherm zorgt 
dan weer voor meer windbescherming. De 
middenstandaard maakt onderhoud aan het 
achterwiel en de ketting eenvoudig.

URBAN PACK
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Accessoire pakketten
ADVENTURE RALLY 

*BLACK*
RALLY 

*WHITE* COMFORT URBAN TOURING

Radiatorbeschermer  •          

Bevestigingsbeugel •          

Mistlicht vooraan •          

Blokbeschermer   • •      

Bodemplaat   • •      

Quickshifter   • •      

Rally voetsteunen   • •      

Knokkelbeschermers   • •      

Verlengstuk knokkelbeschermers *Zwart*   •        

Verlengstuk knokkelbeschermers *Wit*     •      

Windgeleider A       •    

Windgeleider B       •    

Comfortabele passagiersvoetsteunen       •    

Tanktas (3 l)       •    

ACC-oplaadpunt       •    

Klemkoord       •    

50 l handmatig bediende topkoffer         •  

25 l topkoffer binnentas         •  

Topkoffer met rugsteun *Zwart*         •  

Aluminiumpaneel topkoffer         •  

Hoog windscherm         •  

Middenstandaard         •  

Zijkoffer           •
Binnentas zijkoffer           •
Aluminiumpaneel voor zijkofferset           •
Handvatverwarmers           •

HONDA MOTORCYCLES EUROPE

Honda Motorcycles 
Europe

Kom meer te weten door onze website te bezoeken of de 
Honda Motorcycles Experience-app te downloaden.

LEES MEER OVER DE ORIGINELE ACCESSOIRES 
DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP ONZE WEBSITE OF 
DOWNLOAD DE HONDA MOTORCYCLES EUROPE-APP.
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1. Authentieke adventure touring-uitstraling
Het robuuste en efficiënte design van het kuipwerk en windscherm 
zorgen voor topprestaties aan hoge snelheid, zonder te overdrijven in 
omvang. Een slank middengedeelte vergemakkelijkt de controle.

2. Algemeen comfort
Met een rijklaar gewicht van 208 kg, 850 mm zadelhoogte en een 
rechtop rijpositie is de XL750 Transalp vlot te rijden, comfortabel en een 
allrounder voor zowel de stad als de open weg. 

3. Veelzijdig voor hoogwaardige prestaties
De 755 cc parallel tweecilinder met korte slag produceert 67,5 kW 
vermogen en 75 Nm koppel, voorzien van gepatenteerde vortex 
luchtinlaattechnologie en Ni-SiC coating aan de cilinders.

4. Meeslepend gevoel en geluid
Een 270° gefaseerde krukas levert karakter vanaf de laagste toeren. Uit 
de einddemper weerklinkt een rijkelijke puls vanaf de start en door het 
middengebied, die resulteert in soulvol geluid bij de hoogste toeren.

5. Controle via de assist- & slipperkoppeling
Staat garant voor een licht hendelgevoel, soepel schakelen doorheen 
de versnellingen en een gecontroleerd achterwiel bij hard remmen en 
snel terugschakelen.

6. Rijmodi plus volledig personaliseerbare optie
Nauwkeurigheid via Throttle By Wire (TBW) resulteert in vier vooraf 
ingestelde rijmodi: Sport, Standard, Rain en Gravel, en de mogelijkheid 
om alle parameters naar eigen voorkeur in te stellen.

7. Elektronische controle
Honda Selectable Torque Control (HSTC) opereert in vijf niveaus om 
achterwieltractie te beheren. Verschillende niveaus van wheeliecontrole 
verhinderen dat het voorwiel de lucht ingaat.

8. 5-inch TFT-kleurendisplay
Aanpasbaar en uitgerust met het Honda Smartphone Voice Control-
systeem zodat je navigatie, oproepen, berichten en muziek op jouw 
toestel kan bedienen via een Bluetooth headset.

9. Lange veerweg
De Showa® 43mm SFF-CA USD voorvork voorziet je van 200 mm 
veerweg. De Showa® achterschokbreker met extern reservoir werkt 
via Pro-Link en biedt 190 mm veerweg. Veervoorspanning is telkens 
instelbaar.

10. A2-compatibel
Je kan de nieuwe XL750 Transalp aanschaffen in een op 35 kW 
gelimiteerde A2-uitvoering. Eens je het volledige A-rijbewijs behaalt kan 
een Honda dealer de ECU reprogrammeren om het volledige vermogen 
vrij te geven.

De krachtige, karakteristieke tweecilinder, het wendbare chassis, de ophanging met lange veerweg, het ruige koetswerk, de strakke aerodynamica 
en de hoogwaardige uitrusting van de XL750 Transalp – en de manier waarop dit alles samenwerkt.

Wat definieert de ware aard van adventure touring?
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Motor

Type motor Vloeistofgekoelde OHC viertakt parallel tweecilinder  
met acht kleppen, 270° krukas en Unicam

Cilinderinhoud 755 cc

Boring x Slag 87 mm x 63,5 mm

Compressieverhouding 11,0 : 1

Carburatie PGM-FI elektronische brandstofinjectie

Maximaal vermogen 67,5 kW @ 9.500 tpm

Max. Koppel 75 Nm @ 7.250 tpm

Brandstofverbruik 4,3 l / 100 km

CO2-uitstoot 103 gr/km

Accu 12 v 8,6 Ah

Transmissie

Koppeling Natte multiplaat, assist-/slipperkoppeling

Eindoverbrenging Ketting

Type transmissie Manuele 6-versnellingsbak

Chassis

Frame Type Stalen Diamant

Balhoofdhoek 27°

Naloop 111 mm

Afmetingen en gewichten

Rijklaar gewicht 208 kg

Inhoud brandstoftank 16,9 l

Lengte x Breedte x Hoogte 2.325 mm x 838 mm x 1.450 mm

Wielbasis 1.560 mm

Zithoogte 850 mm

Bodemvrijheid 210 mm

Wielen, ophanging en remmen

ABS  2-kanaals ABS

Remmen Voor Dubbele 310 x 4,5 mm remschijf, axiaal gemonteerde 
tweezuigerremklauwen

Remmen Achter Enkele 256 x 6,0 mm remschijf, éénzuigerremklauw

Wielen Voor Roestvrijstalen spaken, aluminium velg, binnenband

Wielen Achter Roestvrijstalen spaken, aluminium velg, binnenband

Banden Voor 90/90 R-21

Banden Achter 150/70 R-18

Vering Voor Showa 43 mm SFF-CA USD, 200 mm veerweg

Ophanging Achter Afzonderlijke reservoir, Pro-link swingarm,  
190 mm veerweg

Specificaties

XL750 Transalp

Ross White Mat Ballistic Black Metallic Mat Iridium Gray Metallic
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Enthousiasteling. 
Rijder.  
Dromer. 
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, 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. En zo gaan wij onverschrokken 
verder dan het bekende.

Die rusteloosheid drijft ons voorwaarts en dat 
geven we door aan elke Honda-rijder. 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?
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Gooi me niet weg. 
Geef me door aan een 
vriend of recycle me.

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. 

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

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

5 JAAR
GARANTIE
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