


Vidíš ten horizont pod čistou azúrovou oblohou? Samozrejme. Ale 
pozeráš sa ešte ďalej. Zvedavý, čo nájdeš o tri horizonty ďalej. Po-
známe ten pocit. Potreba cestovať a zažiť všetko čo naša planéta 
ponúka, spaľuje ťa to. A neexistuje lepší partner na objavovanie 
než nová Africa Twin Adventure Sports.

Africa Twin Adventure Sports je definovaná túžbou objavovať. 
Všetko sa začína na správnom mieste viac výkonu a krútiaceho 
momentu z jej väčšieho zdvihového objemu 1 084-cm3 motora, ulo-
ženého v ľahkom podvozku, a s celkovým drsným odolným rallye 
prémiovým vzhľadom – ale pridáva aj schopnosť cestovať na dlhé 
vzdialenosti v nenapodobiteľnom pohodlí.

MÁŠ VEĽKÉ SNY. AJ MY. AFRICA TWIN ADVENTURE 
SPORTS ICH SPÁJA.

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

DOKONALÝ ÚNIK VO SVOJEJ  
NAJLEPŠEJ PODOBE



AFRICA TWIN ADVENTURE  
SPORTS JE VYBAVENÁ  
PRAKTICKÝMI FUNKCIAMI 
ZĽAHČUJÚCIMI DLHÉ 
CESTOVANIE. 

PLNE NALOŽENÁ 
NA DLHÚ  
CESTU

Skutočne dlhé cestovanie. Je na to vybavená technológiami. 
Ako Africa Twin, má štyri základné a dva upraviteľné jazd-
né módy, dynamickú meraciu jednotku zotrvačnosti (IMU), 
HSTC, náklonové ABS a Wheelie Control, všetko kontrolo-
vateľné cez farebný TFT prístrojový panel s Apple CarPlay® 
a Bluetooth™ konektivitou.

Keď si prídeš vybrať svoju novú Africa Twin Adventure Sports –
pretože nikdy nevieš, kedy sa otvorená cesta skončí – popri zá-
kladnom odpružení Showa je k dispozícii aj SHOWA Electronically 
Equipped Ride Adjustment (SHOWA EERA™) zabezpečujúce ne-
ustále optimálne nastavenie pruženia.

Štyri prednastavené módy pokrývajú všetky možné situácie od 
cestovania, cez jazdu po meste alebo v teréne, pretože riadiaca 
jednotka v reálnom čase vyhodnocuje údaje z tlmičov, IMU a ná-
klonového ABS, berie do úvahy hmotnosť spolujazdca a batožiny, 
a podľa toho neustále upravuje tlmenie. Aj nastavenie predpätia 
zadného tlmiča možno počas státia upraviť elektronicky, aby od-
povedalo záťaži, či už ideš sólo alebo so spolujazdcom a batožinou.    



PLNE UPRAVITEĽNÁ ELEKTRONIKA PRE ZJEDNODU-
ŠENIE KAŽDÉHO VÝLETU. 

Vo vnútri novej Africa Twin Adventure Sport pracuje šesťosová meracia jednotka 
IMU, vyhodnocuje čas a 3D dynamiku pre precíznu prácu systémov Honda Selec-
table Torque Control (HSTC), Wheelie Control, výkonu motora a motorovej brzdy  
v rámci štyroch definovaných jazdných módov (TOUR, URBAN, GRAVEL a OFF-ROAD) 
a dvoch upraviteľných módov. Náklonové ABS ponúka zvýšenú bezpečnosť na 
spevnených cestách a je nastaviteľné do terénu, vrátane možnosti vypnutia na 
zadnom kolese. 

Pre jednoduchšie ovládanie všetkých systémov je tu farebný 6,5-palcový TFT 
prístrojový panel, s Apple CarPlay® and Bluetooth™ konektivitou. Obrazovka je 
dotyková, aby sa ľahšie menili nastavenia jazdných módov a všetkého ostatného 
vrátane SHOWA EERA™, a to dokonca aj v rukaviciach. Naša unikátna dvojspojková 
prevodovka Dual Clutch Transmission (DCT) je tiež jednou z možností, keď sa 
budeš rozhodovať. Ponúka manuálne aj automatické preraďovanie prevodových 
stupňov, aj mód G (ovládateľný cez TFT obrazovku), ktorý zabezpečuje priamočia-
rejšie reakcie zadného kolesa na nespevnenom povrchu.

POKROČILÉ JAZDNÉ 
TECHNOLÓGIE



KEĎ SI V SEDLE CELÝ DEŇ, PO NIEKOĽKÝCH 
DŇOCH MALÉ VECI MÔŽU ZNAMENAŤ VEĽA. 

Popri všetkej šikovnej elektronike sme nezabudli ani na praktickosť na 
dlhých trasách. Rozšírená predná kapotáž zabezpečuje lepšiu ochranu 
pred vetrom, kým plexištít nastaviteľný v piatich úrovniach znižuje tur-
bulencie. Dvojité predné LED svetlomety disponujú denným svietením 
Daytime Running Lights (DRL) pre lepšiu viditeľnosť. Navyše majú náklo-
novú funkciu, ktorá v závislosti od rýchlosti a náklonu osvetľuje tmavé 
miesta vo vnútri zákruty. 

24,8-litrová nádrž predlžuje dojazd a pohodlné sedlo (s výškou 850 až 
870 mm, dostupná je aj znížená verzia) znamenajú, že ty tie dlhé kilo-
metre zvládneš. Africa Twin Adventure Sport je stavaná tak, aby prežila 
všetko – má veľkú hliníkovú ochranu motora a hliníkové vložky v boč-
ných kapotážach slúžiace ako prvotná ochrana – a v základe je aj zadný 
hliníkový nosič. Vyhrievané rukoväte si poradia so studenými rannými 
jazdami, kým tempomat zjednodušuje jazdu po nekonečných diaľni-
ciach. 12V zásuvka zabezpečí dobíjanie potrebných zariadení a bezdu-
šové pneumatiky uľahčia opravu prípadných defektov.

NASTAVITEĽNÝ PLEXIŠTÍT

JEDNODUCHÉ
CESTOVANIE

TEMPOMAT



Motocykel Africa Twin vyrábame pre dobrodružstvo.  
A Honda Adventure Roads sme vytvorili pre majiteľov 
tohto motocykla, aby jazdili, objavovali a posúvali seba – 
a svoje motocykle – do úplne novej úrovne zážitku.

30 jazdcov najprv impozantnou jazdou z Osla na Nordkapp dobylo 
Škandináviu, potom prišla ohromujúca Juhoafrická republika s jej 
úžasnými terénmi, pre ktoré Africa Twin vznikla.  

Už teraz plánujeme ďalšie Honda Adventure Roads, takže ak 
hľadáš dojímavé a nezabudnuteľné podujatie, šancu zistiť, čoho 
ste ty a tvoja Africa Twin skutočne schopní, možnosť byť vedení  
a učení profesionálnymi rallye jazdcami HRC, kým si užiješ kamarát-
stvo s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, tak sleduj túto stránku:

Zaregistruj sa a priprav sa na svoju úlohu v ďalšej kapitole Honda 
Adventure Roads.

HONDA
ADVENTURE 
ROADS

W W W.HONDA ADVENTUREROADS.COM



VYŠPERKUJ
SI SVOJU CESTU

STRÁVIŠ VEĽA ČASU JAZDENÍM 
NA AFRICA TWIN ADVENTURE 
SPORTS. KONIEC KONCOV, NA TO 
SME JU VYROBILI. 

Aby ti plne vyhovovala na tvojich cestách, vybav ju doplnkami Honda 
Accessories – 58-litrový plastový zadný kufor a 30/40-litrové bočné  
kufre (s vodeodolnými vnútornými taškami). K dispozícii je aj sada 
plexištítu s deflektormi pre extra ochranu pred vetrom a hlavný stojan 
pre jednoduchšiu údržbu.

NIŽŠIE SEDLO
Každý jazdec je iný; nižšie sedlo zjednodušuje dosiahnutie na zem a zvy-
šuje istotu v nízkych rýchlostiach (o 25 mm nižšie ako štandardné sedlo).

PRÉMIOVÉ HLINÍKOVÉ KUFRE
42-litrový zadný kufor pojme 6 kg batožiny a má na sebe opierku pre spo-
lujazdca. Bočné kufre majú objem 33 a 37 litrov.

VNÚTORNÉ TAŠKY A TANKVAK
Vnútorné tašky perfektne sedia do kufrov a sú vodeodolné aj na vonkajšie 
použitie. Kompaktný tankvak s objemom 4,5 litra má priehľadnú priehradku 
na mapu.

PREDNÁ RAMPA, LED HMLOVÉ SVETLÁ A OCHRANA 
CHLADIČOV
Rúrky z nehrdzavejúcej ocele chránia kapotáže a môžu niesť dve LED 
hmlovky s jasným svetlom. Chrániče chladičov zabraňujú poškodeniu od 
odletujúcich kameňov.



ŠPECIFIKÁCIE

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS
MOTOR ROZMERY A HMOTNOSTI 

PREVODY

PODVOZOK

Typ motora Kvapalinou chladený štvortaktný 8-ventilový 
paralelný dvojvalec so zápalom po 270 °,  
jeden vačkový hriadeľ

Zdvihový objem 1 084 cm3

Vŕtanie x zdvih 92 mm x  81,5 mm 

Kompresný pomer 10,1:1

Plnenie PGM-FI elektronické vstrekovanie

Max. výkon 75 kW pri 7 500 ot.

Max. krútiaci moment 105 Nm pri 6 250 ot. 

Spotreba paliva 4,9 l/100 km (20,4 km/l), (DCT 4,8 l/100 km, 20,8 km/l)

Emisie CO2 112 g/km (DCT 110 g/km)

Kapacita akumulátora 12V-6Ah Li-ion

Pohotovostná hmotnosť 238 kg (DCT 248 kg) 

Objem palivovej nádrže 24,8 l 

Dĺžka x šírka x výška 2 330 mm x 960 mm x 1 560 mm (1 620 mm plex-
ištít v najvyššej polohe)

Rázvor 1 575 mm

Výška sedla (štandardné sedlo) 850 až 870 mm

Výška sedla (nižšie sedlo) 825 až 845 mm

Výška sedla (vyššie sedlo) 875 až 895 mm

Svetlá výška 250 mm 

Spojka Mokrá viaclamelová s pružinami, s hliníkovým 
asistentom a antihopingom

Sekundárny pohon O-krúžková reťaz 

Prevodovka 6-stupňová manuálna (6-stupňová DCT)

FARBY

Typ rámu Dvojitý kolískový

Uhol hlavy riadenia 27,5 °

Závlek 113 mm 

VIAC INFORMÁCIÍ O ORIGINÁLNOM 
PRÍSLUŠENSTVE NÁJDETE NA NAŠICH 
STRÁNKACH ALEBO V APLIKÁCII 
HONDA BIKES.

1. DOBRODRUŽNO-ŠPORTOVÝ 
VZHĽAD 
Dokonalá zostava pre dlhé trasy –  
s 24,8-litrovou nádržou, veľkou ochranou 
motora, prémiovými hliníkovými panelmi 
a zadným nosičom. 

2. SILNEJŠÍ 1 084-cm3 MOTOR  
S vyšším výkonom a krútiacim 
momentom, optimalizovanou 
efektivitou od nasávania až po  
výfuk, s lepšou odozvou na plyn.

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Typ ABS 2-kanálové s IMU voliteľným ABS MODE s ON road 
a OFF road

Brzdy predné 310-mm, hydraulická, dva vlnkové kotúče na 
hliníkovom unášači, radiálne uchytené 4-piestikové 
strmene so sintrovanými platničkami 

Brzdy zadné 256-mm, vlnkový kotúč s 2-piestikovým strmeňom 
so sintrovanými platničkami, 2-kanálová s 
vypínateľným ABS

Koleso predné 21M/C x MT2.15 vypletané s hliníkovým ráfikom

Koleso zadné 18M/C x MT4.00 vypletané s hliníkovým ráfikom

Pneumatika predná 90/90-21M/C 54H (bezdušová) 

Pneumatika zadná 150/70R18M/C 70H (bezdušová) 

Odpruženie predné Showa 45-mm obrátená vidlica kartridžového typu 
s nastaviteľným predpätím a DF nastaveniami, 
zdvih 230 mm. Príplatkové elektronicky ovládané 
odpruženie (SHOWA EERA™) 

Odpruženie zadné Hliníková kyvka z jedného kusu s Pro-Link® so 
SHOWA tlakovaným tlmičom, hydraulickým  
nastavením predpätia a nastavením odskoku,  
zdvih zadného kolesa 220 mm. Príplatkové  
elektronicky ovládané odpruženie (SHOWA EERA™)

PEARL GLARE WHITE DARKNESS BLACK METALLIC 

Honda Motorcycles 
Experience

Tento motocykel sme postavili pre ten moment. 
Keď vieš, že vyrážaš. Plánovanie sa skončilo. Si 
zbalený. Tvoj motocykel je pripravený. Všetky 
diely Africa Twin Adventure Sports, od motora, 
cez podvozok a všetky elektronické systémy 
navzájom spolupracujú, aby tvorili úplný cestov-
ný balík, aký si vždy chcel. Si pripravený. Toto je 
Africa Twin Adventure Sports.

OBJAV
DOBRO
DRUŽSTVO

3. ELEKTRONICKÉ ODPRUŽENIE SHOWA 
Príplatkové odpruženie SHOWA EERA™ upravuje 
tlmenie podľa vybraného módu; aj predpätie zadnej 
pružiny je nastaviteľné elektronicky.

4. POKROČILÉ TECHNOLÓGIE 
Pripravené na dlhé cesty, štyri definované a dva 
upraviteľné jazdné módy, aby výkon motora, jeho 
brzdná sila, HSTC, Wheelie Control, zákrutové ABS  
a DCT perfektne sadli vášmu štýlu jazdy.

5. FAREBNÁ DOTYKOVÁ TFT OBRAZOVKA
Apple CarPlay®, Bluetooth™ konektivita, šesť jazdných 
módov a štyri SHOWA EERA™ módy s užívateľskými 
nastaveniami ovládateľné cez 6,5-palcovú dotykovú 
obrazovku.

6. DVOJITÉ PREDNÉ LED SVETLOMETY S DRL
DRL zaisťuje konzistentnú viditeľnosť, kým zákrutové 
svetlá podľa náklonu a rýchlosti osvetľujú tmavé miesta 
v zákrutách.

7. POHODLIE NA DLHÝCH CESTÁCH 
Plná výbava vrátane plexištítu nastaviteľného v piatich 
úrovniach, vyhrievaných rukovätí, tempomatu, 12V 
zásuvky a bezdušových pneumatík.


