
PRIPRAVENÉ NA ČOKOĽVEK

VSTAVANÁ VŠESTRANNOSŤ
Nové X-ADV sme spravili univerzálnejšie 

a pripravili ho na všetko, čo vám len 
napadne. Rám je ľahší, upravený tvar 

sedla pomáha jednoduchšie dosiahnuť 
na zem a nové kapotáže s dvojitým 

LED predným svetlometom (s funkciou 
denného svietenia) zvýrazňujú drsný štýl, 

ktorý je modelu X-ADV tak vlastný.

PRESNÉ OVLÁDANIE
Obrátená predná 41-mm vidlica kartridžového 

typu dokonale pohlcuje nerovnosti na 
rozbitom asfalte alebo poľných cestách 

a všetkých možných povrchoch medzi tým. 
Ľahká hliníková kyvná vidlica je odpružená 

centrálnym tlmičom, ktorý má nastaviteľné 
predpätie pružiny pre zachovanie optimálnej 

ovládateľnosti pri jazde vo dvoch alebo 
s batožinou. Kombinácia 17-palcového 

predného a 15-palcového zadného kolesa 
pomáha modelu X-ADV zvládnuť každý terén.

VIAC VÝKONU
Silnejší osemventilový radový 

dvojvalec s objemom 745 cm3 má 
výkonovú špičku 43,1 kW; X-ADV vďaka 

tomu môže z diaľnice odbočiť rovno na 
poľnú cestu, a motor bude mať stále 

rovnako citlivú a okamžitú reakciu. 
Pre držiteľov vodičského oprávnenia 

skupiny A2 možno u dealerov Honda 
nechať výkon znížiť na 35 kW..

VIAC ODKLADACIEHO 
PRIESTORU

Zvýšený výkon motora je určite 
zaujímavý, ale u strojov ako je X-ADV 

hrá dôležitú úlohu aj praktickosť. 
A preto je pod sedlom teraz viac 

úložného priestoru - vojde sa doň 
integrálna prilba so šiltom - a USB-C 

zásuvka, ktorá udrží váš mobilný 
telefón plne nabitý aj za jazdy.

PLNE VYBAVENÉ
Cez plnofarebný TFT prístrojový panel 

môžete intuitívne ovládať všetky 
systémy modelu X-ADV a tiež si vzhľad 

displeja upraviť podľa seba. Je možné 
ho aj spárovať s mnohými funkciami 

vášho telefónu - vrátane oznamovania 
prichádzajúcich hovorov, správ 

a pokynov navigácie - cez systém Honda 
Smartphone Voice Control *, takže 

zostanete neustále v spojení.

*Systém Honda Smartphone Voice Control je 
kompatibilný iba s telefónmi Android TM .

DVOJSPOJKOVÁ PREVODOVKA (DCT)
Ďalší typický prvok modelu X-ADV. Dvojspojková 
prevodovka DCT zabezpečuje plynulé preraďovanie, 
či už manuálne pomocou tlačidiel pri ľavej rukoväti, 
alebo plne automaticky. Preraďovanie sa mení 
v závislosti na zvolenom jazdnom režime od veľmi 
plynulého v režime RAIN až po rýchlej a agresívne 
- s automatickým medziplynom pri podraďovaní - v režimoch 
GRAVEL a SPORT.

K NOVÝM OBZOROM S NOVÝMI FUNKCIAMI
MODERNÉ TECHNOLÓGIE A NEUSTÁLE SPOJENIE.

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašom X-ADV, je tu, na 
prehľadnom 5-palcovom TFT prístrojovom paneli. Zvolený jazdný 
mód a všetky parametre nastavenia, výkon motora, brzdný 
účinok motora, DCT, HSTC a ABS sa zobrazujú hore a vpravo 
uprostred; políčka otáčkomera svietia na zeleno pri ekonomickej 
jazde a blikajú žlto vo vysokých otáčkach. A v spojení zostanete 
vďaka novému systému Honda Smartphone Voice Control *, 
ktorého symboly sa ukazujú na pravej strane displeja, a ktorý 
po spárovaní s telefónom umožňuje počúvať pokyny navigácie, 
vybavovať hovory, čítať správy a počúvať hudbu.

Cestu v noci osvietia dva LED svetlomety, vybavené funkciou 
denného svietenia (DRL). A pretože malé detaily robia veľké 
rozdiely, pod sedlom nájdete USB-C zásuvku, a v zadných 
smerovkách funkciu ESS, ktorá ich rozbliká v prípade 
intenzívneho brzdenia v kritickej situácii. Smerovky majú tiež 
funkciu automatického vypínania. K dokonalej praktickosti 
potom prispieva systém bezkľúčového ovládania Smart 
Key, s ktorým ľahko naštartujete motor, otvoríte nádrž alebo 
podsedadlový priestor čí príplatkový zadný kufor bez toho, 
aby ste museli hľadať kľúčik po vreckách.

*Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný iba s telefónmi  Android TM.

Podrobnosti v tejto brožúre sa nevzťahujú na žiadny konkrétny produkt dodávaný alebo ponúkaný na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť špecifikácie 
vrátane farieb, a to vhodným spôsobom bez predchádzajúceho upozornenia. Vynakladajú však všetko úsilie na to, aby zabezpečili presnosť podrobností uvedených 
v tejto brožúre. Podrobnosti o aktuálnych špecifikáciách všetkých uvádzaných produktov získate od svojho predajcu. Táto publikácia za žiadnych okolností 
nepredstavuje priamu ponuku spoločnosti pre akoľvek fyzickú osobu. Celý predaj realizuje distribútor alebo predajca na základe štandardných obchodných 
podmienok poskytovaných distribútorom alebo predajcom, do ktorých je možné na požiadanie nahliadnuť. Aj keď vynakladáme úsilie na zabezpečenie presnosti 
špecifikácie, brožúry sa pripravujú a tlačia niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu vždy aktuálne odrážať zmeny v špecifikácii alebo v niektorých 
ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej vlastnosti. Zákazníkom sa vždy odporúča prediskutovať konkrétne podrobnosti s predajcom, najmä ak výber 
závisí od jednej z inzerovaných funkcií. Informácie a špecifikácie vám poskytne miestny predajca. Upozorňujeme, že poskytnuté hodnoty spotreby paliva sú 
výsledkami získanými spoločnosťou Honda za štandardizovaných testovacích podmienok predpísaných WMTC. Testy sa vykonávajú na vozovke s použitím 
štandardnej verzie vozidla iba s jedným jazdcom a bez dodatočnej voliteľnej výbavy. Skutočná spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti od vašej jazdy, údržby 
vozidla, počasia, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, montáže príslušenstva, nákladu, hmotnosti jazdca a spolujazdca ako aj ďalších faktorov. V prípade kúpy 
alebo akéhokoľvek iného druhu transakcie, peňažnej alebo nepeňažnej, zákazník súhlasí, že tak urobil slobodne, na základe svojho vlastného slobodného 

úsudku, a nie úsudku kohokoľvek iného.

JAZDITE ŠTÝLOVO. Pozorne si preštudujte návod na použitie. Spoznajte svoj stroj a jeho schopnosti. Sústredenie pomáha predvídať. Sledujte pohyby ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Brzdite s dostatočným predstihom. Vždy používajte prilbu a kvalitnú výbavu, jazdite zodpovedne a NIKDY nejazdite pod vplyvom 

alkoholu. Obratnosť a slušnosť sú známkami skúseného a dobrého jazdca.

Prosím, nehádž ma do koša. Posuň ma známemu alebo ma zrecykluj.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka 

Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, e-mail: motoinfo@honda.sk
www.honda.sk/motorcycles

Váš autorizovaný predajca Honda
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SILNÝ ZÁKLAD
Výkon, ktorý pobaví, a ovládateľnosť, ktorá dodá 
istotu. Kamkoľvek vyrazíte.

Tento dvojvalcový motor je kompaktným zdrojom výkonu, pripraveným 
na každú výzvu. Odľahčili sme ho o 2 kg a pridali sme výkon, ktorého 

maximálnu hodnotu 43,1 kW dopĺňa krútiaci moment 69 Nm. Elektronický 
plyn Throttle By Wire spolu so štyrmi jazdnými módmi STANDARD, RAIN, 

SPORT a GRAVEL pokryje väčšinu jazdných situácií a ovláda aj brzdný 
účinok motora, ABS aj dvojspojkovú prevodovku. Voliteľná kontrola 

trakcie HSTC má citlivejšie nastavenie v troch úrovniach a v režime USER 
si môžete nastaviť úplne všetky parametre podľa seba.

Rám z  oceľových rúrok je úplne nový. Pri zachovaní rovnakých 
rozmerov a  geometrie riadenia je pevnejší a  dáva väčšiu istotu pri 

riadení. A dva radiálne štvorpiestikové strmene sa do svojich kotúčov 
zakusujú s veľkou chuťou.

PRISPÔSOBTE SI HO
S balíčkami príslušenstva Adventure, Travel a Style jednoducho 

vybavíte vaše X-ADV na každú cestu a každé dobrodružstvo.

ADVENTURE PACK
Pripravený do každého počasia, balíček Adventure dodá X-ADV viac terénneho štýlu 

a väčšiu odolnosť. Pozostáva z dodatočných deflektorov rukovätí, bočných ochranných 
rámov, predných hmloviek, veľkých deflektorov na nohy a širších stupačiek.

TRAVEL PACK
Balíček Travel ponúka maximálnu prepravnú kapacitu na dlhé cesty. Obsahuje zadný kufor 

Smart (ovládaný diaľkovým kľúčom Smart od motocykla) a bočné kufre s hliníkovými 
panelmi a vnútornými taškami. Ľahko prístupná taška na stredovej konzole uschová 

ďalšie veci a vyhrievané rukoväte sa hodia do chladných dní.  

STYLE PACK
Aby ste urobili ešte väčší dojem, balíček Style obsahuje frézované držiaky 

riadidiel a parkovacej brzdy (a jej kryt), rozšírené panely na podlahu 
a bočné kryty. 

VIAC INFORMÁCIÍ O ORIGINÁLNOM PRÍSLUŠENSTVE 
NÁJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH 
ALEBO V APLIKÁCII HONDA MOTORCYCLES EUROPE. 
VŠETKO PRÍSLUŠENSTVO JE K DISPOZÍCII V BALÍČKOCH, 
AJ SAMOSTATNE. MEDZI KĽÚČOVÉ POLOŽKY PATRIA:

MOTOR

Typ motora
Kvapalinou chladený 4-taktný 8-ventilový, 

SOHC paralelný dvojvalec

Zdvihový objem 745 cm3

Maximálny výkon
43,1 kW pri 6 750 otáčkach 

(35 kW pri 6 000 otáčkach)

Maximálny krútiaci moment
69 Nm pri 4 750 otáčkach  

(65 Nm pri 4 000 otáčkach)

Spotřeba paliva/emise CO
2

3,6 l/100 km / 85 g/km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 215 x 940 x 1 370    

Výška sedla (mm) 820

Rázvor (mm) 1 590

Pohotovostní hmotnost (kg) 236

PREVODY
Spojka  viaclamelová v olejovom kúpeli, dvojspojková

Sekundárny prevod reťaz

Prevodovka šesťstupňová dvojspojková

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY
Pneumatiky (predná/zadná) 120/70 R17 / 160/60 R15

Predné odpruženie USD vidlica, 41 mm

Zadné odpruženie tlmič Monoshock, prepákovanie Pro-Link 

Predná brzda
Dva 296-mm kotúče s hydraulicky ovládaný-
mi radiálnymi štvorpiestikovými strmeňmi 
(dvojkanálové ABS)

Zadná brzda
240-mm kotúč s hydraulicky ovládaným jed-

nopiestikovým strmeňom (dvojkanálové ABS)

ŠPECIFIKÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

NEKONEČNÉ  
DOBRODRUŽSTVO 
ZA KAŽDÝM ROHOM
OD VYŽEHLENÉHO ASFALTU, CEZ 
DLÁŽDENÉ ULICE, AŽ PO POĽNÚ 
CESTU. X-ADV ZVLÁDNE VŠETKO.

Naše X-ADV urobilo prvý krok. Zbúralo 
hranice a  ukázalo novú cestu. Spojilo 
schopnosti cestovného endura s  komfor-
tom, praktickosťou a  všetkými ostatnými 
výhodami maxiskútra. Je to prémiové SUV 
na dvoch kolesách, ktoré odmieta kon-
venčný prístup. Dobyvateľ miest, ktorý 
môže vyraziť z centra mesta rovno do lesa 
a späť. X-ADV zmení každodennú cestu do 
práce, aj každú inú cestu, na unikátny záži-
tok. A my sme vylepšili každý jeho detail.

X-ADV 750

• ZADNÝ KUFOR SMART

• BOČNÉ KUFRE

• ROZŠÍRENÉ 

DEFLEKTORY RUKOVÄTÍ

• BOČNÝ OCHRANNÝ RÁM

• VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE

• DEFLEKTORY NA NOHY

• STUPAČKY PRE JAZDCA

• PREDNÉ HMLOVKY

• STREDNÁ TAŠKA

FARBY

GRAPHITE BLACK MAT BETA SILVER METALLICPEARL DEEP MUD GRAYGRAND PRIX RED


