
GL1800 Gold Wing ABS
Comfortabele voorsprong

Honda kiest voor

Honda Motor Europe (North) GmbH
Honda Nederland B.V.

Telefoon 0800-0237323

www.honda.nl

Uw Honda Dealer:

Ofschoon deze brochure met de groots mogelijke zorg is samengesteld kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven
voorbehouden. De in deze brochure afgebeelde uitvoeringen en accessoires kunnen
afwijken van het leveringsprogramma voor de Nederlandse markt. Ook zijn per land
verschillen mogelijk op grond van wettelijke bepalingen. Wijzigingen kunnen zonder
berichtgeving doorgevoerd worden. Informeer bij je Honda dealer naar het exacte
leveringsprogramma van motorfietsen en accessoires. Wijzigingen, druk- en zetfouten
voorbehouden.

8059 GWIng MS_NL  12/12/05  10:39 am  Page 1



Bij Honda worden we bewogen door onze dromen: The Power of Dreams. Die dromen dagen ons 

uit om altijd op zoek te gaan naar nieuwe technische oplossingen. Daarom worden onze motorfietsen,

auto’s, buitenboordmotoren en power equipment producten over de hele wereld enorm gewaardeerd 

en gerespecteerd. Honda loopt voorop als het gaat om de technologie van verbrandingsmotoren en 

om productinnovatie. De onlangs geïntroduceerde revolutionaire vliegtuigstraalmotor is daar een mooi

voorbeeld van. En dat is ook precies wat je mag verwachten van ’s werelds grootste fabrikant van 

motorblokken en de nummer één in motorfietsen.

Voor altijd geïnspireerd door dromen
Honda en de racewereld. De racerij is de ideale proeftuin,

waarbij we tot het uiterste testen en de limieten opzoeken

van de Honda-technologiën van morgen.

De unieke Gold Wing wordt beschouwd als de indrukwekkendste 

en technisch meest geavanceerde luxueuze toermachine ter wereld.

Zijn soepele 1.832 cm3 zescilinder boxermotor en zijn lage zwaartepunt

staan garant voor sublieme prestaties en perfecte handelbaarheid.

Terwijl de buitengewoon rijke uitrusting, de behaaglijke zadels en

innovatieve extra’s zoals de achteruitversnelling en cruise control voor

een uitzonderlijk comfort voor zowel rijder als duopassagier zorgen

tijdens lange ritten.

En de 2006 Gold Wing tilt de toerbeleving naar nog grotere hoogte

dankzij diverse verfijningen, zoals de onafhankelijk regelbare

zadelverwarming voor en achter, de ventilatie en verwarming van 

de voeten. En door nieuwe uitlaatgassensoren en dynamo-aandrijving

zoef je schoner en stiller dan ooit tevoren door het continent.

Dat alles onderstreept nogmaals de status van de Gold Wing als 

‘King of the Road’. En alle koningen hebben volgelingen.

PGM-FI

HECS3 

DCABS

HISS

EURO-3

GL1800 Gold Wing ABS

Het vermogen om te stimuleren

Met het comfort om te ontdekken

Onvergelijkbaar
Luxueus

02 03

Speciaal voor motorrijders die de goede dingen 

van het leven weten te waarderen, biedt 

de Gold Wing het ultieme rijplezier.

ASIMO. Onze revolutionaire ‘menselijke’ robot, die kan rennen, traplopen en zelfs voetballen.

Geboren uit pioniersgeest om al onze producten een menselijke dimensie te geven.
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Comfort zonder weerga

Absolute luxe

Zittend in het zadel van deze schitterend geconstrueerde machine

bestaat er geen twijfel: de 2006 Gold Wing is het absolute summum 

op toergebied.

Het nieuwe hoogwaardige audiosysteem met stereosound uit twee

luidsprekers regelt het volume automatisch afhankelijk van de

rijsnelheid. En dat is nog maar het begin van een reis vol motorplezier.

De perfect vormgegeven zadels, de onderrugsteun van de rijder en

ruggesteun van de passagier kunnen individueel worden verwarmd. En

nieuwe ventilatiepoorten zorgen met een warme luchtstroom rond de

voeten voor een extra dosis comfort in deze al zo weelderige omgeving.

En als je heel relaxed arriveert op de bestemming, zorgt de enorme

hoeveelheid bagageruimte ervoor dat je alles bij je hebt, wat je ook

maar nodig hebt. Toeren is het ontdekken van een nieuwe horizon 

en ondergedompeld worden in de omgeving. Waar kun je dat beter

beleven dan aan boord van de legendarische Gold Wing?

GL1800 Gold Wing ABS

Voet ventilatie en verwarming - Ventilatiekanalen zorgen voor warme 

lucht rond de voeten van de rijder. Met een hendel kan de ventilatie worden 

in- of uitgeschakeld. Verwarmd zadel voor rijder en passagier - De verwarming

is volledig onafhankelijk van elkaar te regelen voor optimaal individueel comfort.

PGM-FI

HECS3 

DCABS

HISS

EURO-3Verwennen
Ontspannen

Imposante cockpit - 

Alle bedieningsorganen 

zijn eenvoudig te bedienen 

en zitten goed onder 

handbereik in de efficiënte

Gold Wing cockpit.

0504
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Achter de luxueuze kuip van de Gold Wing zit een watergekoelde 

en van brandstofinjectie voorziene 1.832 cm3 boxermotor, die 

soepel en schier eindeloos vermogen levert en een adembenemende

trekkracht aan de dag legt. Of je nu tegen een steile helling omhoog

gaat of juist een bochtige bergpas naar beneden stuurt, het 

computergestuurde motormanagementsysteem zorgt moeiteloos voor

precies de juiste hoeveelheid vermogen op precies het juiste moment.

Centrale rol hierbij spelen het geavanceerde PGM-FI 

brandstofinjectiesysteem en de nieuwe lineaire sensor voor 

de lucht/brandstofverhouding. Samen zorgen ze voor optimale 

motorprestaties en een verbazingwekkend laag brandstofverbruik.

Bovendien zijn de uitlaatgasemissies gereduceerd tot ruim onder 

de helft van de strenge Europese EURO-3 normen.

Door zijn imponerende prestaties is de 2006 Gold Wing meer 

dan ooit geschikt om je overal naar toe te brengen op een 

manier waarvan je alleen maar kon dromen.

ACG (Alternator Current Generator) - 

Viscose gedempte dynamo-aandrijving vervangt de

conventionele veergedempte aandrijving voor duidelijk

verminderd mechanisch geluid en gewichtsbesparing.

Krachtige zescilinder boxermotor - De machtige, van 

brandstofinjectie voorziene 1.832 cm3 boxermotor draait 

soepel en levert een indrukwekkende trekkracht en acceleratie.

Betrouwbare cardanaandrijving - De schone, stille en 

betrouwbare cardanaandrijving zorgt voor een probleemloze 

en onderhoudsvrije overbrenging van het vermogen.

GL1800 Gold Wing ABS

Bereik de horizon

Realiseer je verbeelding

Bezieling
Inspiratie
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PGM-FI 

HECS3 

DCABS 

HISS

EURO-3
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Ontworpen om te presteren

Klaar voor het onvoorspelbare

Stevig frame - Het lichtgewicht en stijve aluminium twin-spar-frame van 

de Gold Wing zorgt voor een vertrouwde stabiliteit en goede handelbaarheid.

Krachtige remmen - Veilig en vertrouwd: dankzij het DCABS gecombineerde

antiblokkeer-remsysteem hou je alles onder controle op de Gold Wing.

Veersysteem management - De Gold Wing bezit een ultramodern 

computergestuurd managementsysteem voor de vering. Je kunt de vering 

naar wens instellen en de ideale afstelling opslaan in het geheugen.

Je kunt al het vermogen van de wereld tot je beschikking hebben,

zonder controle is dat nutteloos. En op de Gold Wing heb je alles

volledig in de hand.

De Gold Wing staat bekend om zijn doordacht geconstrueerde en 

fraai geïntegreerde componenten. Het lichtgewicht aluminium frame

combineert stijfheid met gecontroleerde flexibiliteit, waardoor de 

handelbaarheid verbazingwekkend goed is. De voorvork met lange

veerweg en de computergestuurde achtervering, instelbaar met een

druk op de knop, zorgen voor een voorbeeldig weggedrag, alleen of 

met duo, leeg of vol bagage en op strak asfalt of op een slecht wegdek.

Ook het afremmen gebeurt precies en vol controle dankzij Honda’s

unieke Dual Combined Antilock Brake System, dat zorgt voor een 

perfecte balans tussen voor- en achterrem.

Het heerlijke rijgedrag op de weg is niet alleen het gevolg van 

de geavanceerde onderhuidse techniek van de Gold Wing. De 

indrukwekkende aërodynamische stroomlijn bezit een ingenieus 

geventileerde ruit, die vacuüm achter de ruit voorkomt en daarmee 

bijdraagt aan de totale stabiliteit. De stroomlijn herbergt een 

imposant dashboard en biedt bescherming tegen de elementen.

Hoe onvoorspelbaar de wereld daarbuiten dus ook is, je kunt 

genieten en weet dat niets de rust kan verstoren.

Anticiperend
Stimulerend

GL1800 Gold Wing ABS

08 09

Stroomlijnruit - De ventilatieopening in de ruit vermindert 

luchtwervelingen en laat koele frisse lucht toe in de cockpit.

Stoere stroomlijn - De dual-beam multi-reflectorkoplampen zijn 

naadloos geïntegreerd in de aërodynamische stroomlijn en zorgen 

voor een kenmerkend uiterlijk en een briljante verlichting van de weg.
PGM-FI

HECS3 

DCABS 

HISS

EURO-3
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GL1800 Gold Wing ABS

10 11

Honda Ignition Security System: Elektronische
startblokkering met sleutelherkenning om 
diefstal te voorkomen.

HISS

Programmed Fuel Injection: Computergestuurde
brandstofinjectie voor een hoog vermogen en goede
motorrespons onder verschillende omstandigheden.

PGM-FI

Honda Evolutional Catalysing System:
Geregelde driewegkatalysator met zuurstof-sensor 
en secundair luchtsysteem voor effectieve 
reductie van uitlaatgasemissies.

HECS3

Dual Combined Antilock Brake System:
Integraalremsysteem (Dual-CBS). Er wordt altijd op twee
wielen geremd, ongeacht bediening van voor- en/of
achterrem wordt de remkracht optimaal over voor- en
achterwiel verdeeld met additioneel Anti Blokkeer Systeem.

DCABS

EURO-3 - Voldoet aan de EURO-3 emissie-eisen.

EURO-3

Honda motoren zijn afgestemd op de locale eisen en condities voor een bepaald land of een bepaalde streek. Daardoor kunnen specificaties,

uitvoeringen en beschikbaarheid verschillen per markt. Wijzigingen kunnen zonder berichtgeving doorgevoerd worden. Neem voor details

contact op met de Honda-dealer.

Vloeistofgekoelde 4-takt 12-kleps SOHC 6 cilinder boxermotor

74 x 71 mm

1.832 cm3

9,8 : 1

PGM-FI elektronische brandstofinjectie met automatische choke

87 kW (118 pk) /5.500 min-1 (95/1/EC)

167 Nm/4.000 min-1 (95/1/EC)

Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging

Elektrisch

5 (inclusief overdrive, plus elektrische achteruit)

Cardan

2.635 x 945 x 1.455 mm

1.690 mm

740 mm

125 mm

25 liter (waarvan 4 liter reserve met waarschuwingslampje)

Gegoten 5-spaaks lichtmetaal met holle spaken

Gegoten 3-spaaks lichtmetaal met holle spaken

130/70 R18 (63H)

180/60 R16 (74H)

45 mm telescoopvork met anti-duikinrichting, veerweg 140 mm

Pro-Link Pro-Arm met elektronisch instelbare veervoorspanning,

veerweg 105 mm

Twee 296 x 4,5 mm hydraulisch bediende zwevende remschijven,

3-zuiger remklauwen, ABS, sintermetalen remblokken

316 x 11 mm geventileerde remschijf, 3-zuiger remklauw, ABS,

sintermetalen remblokken

Diamond; aluminium dubbele hoofddragers met drievoudige box-sectie

29° 15'

109 mm

369 kg

Motor

Boring x slag

Cilinderinhoud

Compressieverhouding

Mengselvorming

Max. vermogen

Max. koppel

Ontsteking

Starter

Versnellingen

Secundaire overbrenging

Afmetingen (lxbxh)

Wielbasis

Zithoogte

Grondspeling

Tankinhoud

Velgen Voor

Achter

Bandenmaat Voor

Achter

Vering Voor

Achter

Remmen Voor

Achter

Frame

Balhoofdhoek

Naloop

Drooggewicht

Ontworpen om te presteren 

Gebouwd om lang mee te gaan

Cabernet Red Metallic Billet Silver Metallic Black-Z

Van accessoires voorziene Gold Wing - Met opties zoals de verchroomde

achtervork-cover, een verlaagd voorspatbord, Bullet-type uitlaatuiteinden,

stuurset en voorremschijfcovers. En met een spoiler voor de topkoffer, vergulde

cilinderkopemblemen, vergrote armleuningen voor de duopassagier en een 

CB-antenne heb je eindeloos veel keuze om jouw Gold Wing aan je persoonlijke

wensen aan te passen.

Op maat gemaakte dromen. Originele Honda accessoires
Vergroot je rijplezier met originele Honda accessoires. Deze zijn zorgvuldig ontwikkeld en getest om aan

dezelfde hoge kwaliteitseisen te kunnen voldoen als jouw Gold Wing. Maak gebruik van de voordelen van

de exacte fabrieksspecificaties, die zorgen voor een precieze passing, een superieur functioneren en een

integraal design. Originele Honda artikelen zorgen voor de ultieme prestatie. Neem contact op met de

Honda dealer voor meer details en het complete assortiment originele Honda accessoires.

Of kijk op www.honda.nl

RIJD VOORZICHTIG - Lees aandachtig het 

instructieboekje. Draag altijd een helm en 

beschermende kleding. Leer je machine en 

zijn capaciteiten kennen. Observeer het gedrag 

van andere weggebruikers. Respecteer de 

verkeersregels en het milieu.

ATTENTIE - Sommige motoren in deze brochure 

kunnen voorzien zijn van originele Honda 

accessoires. Informeer bij de Honda-dealer 

naar de details.

Technische specificaties - GL1800 Gold Wing ABS

Het hier getoonde model is uitgerust met een selectie Originele

Honda Accessoires, uit het leveringsprogramma van de Gold Wing.
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