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Mestský štýl  
s duchom dobrodruha
Pripravený na všetko. A čokoľvek iné, čo plánujete.

Nové ADV350, postavené pre veľké mesto aj mimo neho, 
vyčnieva z  davu. Jeho drsný dizajn má dobrodružstvo 
v  krvi, a  to vďaka odpruženiu s  dlhými zdvihmi, veľkej 
svetlej výške, pneumatikám s terénnym dezénom a špor-
tovému motoru, ktorý zvláda každú výzvu s 2-úrovňovou 
kontrolou trakcie HSTC. 

Je plne vybavené aj pre rušný deň; má veľký podsedlový 
odkladací priestor, USB-C zásuvku v prednom odklada-
com priestore, nastaviteľný plexištít a bezkľúčové ovláda-
nie Smart Key. Spolu s LCD prístrojovým panelom - ktorý 
zahŕňa konektivitu Honda Smartphone Voice Control 
- je AVD350 unikátny skúter s veľkým výkonom, štýlom 
a mestskou praktickosťou.
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Postavený na objavovanie
S najlepšou technológiou z veľkých skútrov.

Pridajte veľkú dávku dobrodružného DNA z nášho prelomového X-ADV a prídete 
k  niečomu novému - ku ADV350. S hmotnosťou iba 186 kg a s tvarovaným 
sedlom vo výške iba 795 mm pre jednoduchšie dosiahnutie na zem je prispôso-
bené a premyslené, aby zjednodušovalo presun mestom.

Aby ADV350 zvládalo aj horšie cesty, je vybavené vysokokvalitnou obrátenou 
vidlicou USD s dlhými zdvihmi a v motocyklovom štýle, a dvoma zadnými tlmičmi 
s externými nádobkami a progresívnymi pružinami. K dispozícii je svetlá výška 
145 mm, kým pneumatiky s rozmermi 120/70-15 vpredu a 140/70-14 vzadu si 
hravo poradia s ľahkým terénom a nespevnenými cestami. Toto je skúter, ktorý 
mení mestskú jazdu na expedíciu bez toho, aby obetoval tak dôležitý mestský 
štýl.
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Športový výkon 
na každý deň
S istotou trakčnej kontroly Honda Selectable Torque Control.

Štvorventilový SOHC motor enhanced Smart Power+ (eSP+) s  objemom  
330 cm3 dosahuje vysoko efektívne silný športový výkon vďaka zabudovaným 
technológiám nízkeho trenia. To znamená, že poskytuje rýchle zrýchlenie na 
prepletanie sa hustou premávkou a dostatok sily na dlhšie presuny po diaľnici, 
alebo čokoľvek, čo vás počas dňa stretne.  

A keďže jazdné podmienky sa môžu rýchlo zmeniť, 2-úrovňová kontrola trak-
cie HSTC automaticky kontroluje priľnavosť zadného kolesa, čím vám dodáva 
istotu. Aby ste nemuseli tráviť čas na čerpacích staniciach, spotreba paliva 3,4 l/ 
100 km (metóda WMTC) a objem nádrže 11,7 litra vám poskytujú dojazd pri-
bližne 340 km.
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Dizajn 
s účelnou praktickosťou
Pohodlie, všestrannosť a dostatok odkladacích priestorov.

Kým drsný dobrodružný štýl predstavuje pre ADV350 nové územie, nezabudli 
sme, o čom sú veľké skútre: o pohodlí a praktickosti. K dispozícii je celkovo 48 l 
úložného priestoru pod sedlom, čo stačí na odloženie dvoch integrálnych prilieb, 
plus príručná schránka so zásuvkou USB-C. Ste pripravený vyraziť? Dajte si 
diaľkový kľúč Smart key do vrecka a jazdite; kľúč aktivuje systém zapaľovania 
a  otvorí sedlo. Ovláda aj (príplatkový) zadný kufor Smart – keď ste blízko, je 
otvorený, a uzamkne sa, keď sa vzdialite.

Pre vyššiu všestrannosť a  komfort je možné plexištít nastaviť v  4 úrovniach, 
výšku aj sklon, v  rozmedzí 133 mm. V  najvyššej polohe smeruje vietor okolo 
pliec a znižuje únavu na dlhších cestách. V najnižšej dovoľuje prísun čerstvého 
vzduchu, čo je vhodné do mesta. 
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Prémiové 
jazdné technológie
Zostaňte pripojený, aj keď sa odpútate

Príťažlivý inverzný LCD prístrojový panel je ľahko čitateľný a  má konektivitu 
Honda Smartphone Voice Control* (HSVC), ktorá pripojí váš telefón prostred-
níctvom aplikácie Honda RoadSync, aby ste mohli uskutočňovať hovory alebo 
počúvať hudbu. Celé osvetlenie je prémiové LED, vpredu s dvoma agresívnymi 
svetlometmi, kým Emergency Stop Signal (ESS) upozorní ostatných účastníkov 
premávky na vaše náhle brzdenie zapnutím (a automatickým vypnutím) výstraž-
ných smeroviek.

*systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný iba s telefónmi so systémom Android®. 
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Pre model ADV350 ponúkame sortiment originálneho príslu-
šenstva Honda, ktoré je navrhnuté tak, aby sadlo a fungo-
valo perfektne. 

Čokoľvek čo potrebujete k jazde, nájdete u svojho dealera Honda, 
perfektne sediace a spracované pre vašu ADV350.

My sme ju postavili, 
vy si ju upravte.

SMART ZADNÝ KUFOR
Využíva diaľkový kľúč Smart key od ADV350 na odomknutie keď sa priblížite, aj 
zamknutie keď sa vzdialite. Za príplatok sú k dispozícii panely vo farbe skútra, 
aj opierka pre spolujazdca. 

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE
Ak jazdíte po celý rok - a prečo by ste ako majiteľ ADV350 nejazdili - tak vyhrievané rukoväte 
jednoducho musíte mať. Na montáž je potrebná zvlášť sada.
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1. Nový dobrodružný skútrový vzhľad
Napätie zo všetkého vonku zmiešané s mestskou premyslenosťou. 
Zoznámte sa s crossoverovým skútrom postaveným na dobýjanie 
diaľnic, mestských blokov alebo nespevnených ciest v rovnakej miere.

2. Odpruženie s dlhými zdvihmi
Obrátená vidlica (USD) v motocyklovom štýle má zdvih 125 mm, a je zladená 
so zadnými tlmičmi so zdvihom 130 mm, čo zabezpečuje inšpirujúco istú 
ovládateľnosť.

3. Veľká svetlá výška 
K dispozícii máte svetlú výšku 145 mm - presne toľko, koľko potrebujete na 
vysporiadanie sa s nepredvídateľnými mestskými ulicami.

4. Kolesá a pneumatiky v off-road štýle
Odlievané hliníkové kolesá so šiestimi lúčmi v tvare písmena X nesú 
pneumatiky s terénnym dezénom pre všestrannosť a trakciu na všetkých 
povrchoch.

5. Športový výkon
Krútiaci moment 31,5 Nm zabezpečuje svižnú akceleráciu v meste, kým 
výkon 21,5 kW silu na diaľniciach, so spotrebou 3,4 l/100 km (metóda 
WMTC).

6. Veľký podsedlový odkladací priestor
Pod sedlo sa vojdú dve integrálne prilby, čo sa vám hodí, keď dorazíte do 
cieľa. Priestor naviac môžete rozdeliť oddeľovačom podľa svojich potrieb. 

7. Bezkľúčové ovládanie Smart key
Kľúč Smart key zabezpečuje vaše úplné pohodlie fungovaním na diaľku - 
na ADV350 ním viete zapnúť zapaľovanie alebo otvoriť sedlo či príplatkový 
zadný kufor Smart - a to napríklad aj z vášho vrecka. 

8. Nastaviteľný plexištít
Plexištít je možné nastaviť v 4 úrovniach, výšku aj sklon, v rozmedzí  
133 mm. V najvyššej polohe smeruje vietor okolo pliec, v najnižšej dovoľuje 
prísun čerstvého vzduchu, čo je vhodné do mesta. 

9. Predný odkladací priestor a USB-C zásuvka
Je dobré mať si kam odložiť telefón a nabíjať ho počas jazdy. V ľavej prednej 
časti kapotáže preto nájdete odkladací priestor s USB-C zásuvkou. 

10. Inverzný LCD prístrojový panel s konektivitou HSVC
Príťažlivý inverzný LCD prístrojový panel má konektivitu Honda Smartphone 
Voice Control (HSVC), ktorá pripojí váš telefón prostredníctvom aplikácie 
Honda RoadSync pre prijímanie hovorov a prehrávanie hudby.

11. 2-úrovňová kontrola trakcie Honda Selectable Torque Control (HSTC)
Keďže jazdné podmienky sa môžu rýchlo zmeniť, 2-úrovňová kontrola trakcie 
HSTC automaticky kontroluje priľnavosť zadného kolesa, čím vám dodáva istotu. 

Istota. To je to, čo vám dáva ADV350. Kombinuje športový výkon motora, 2-úrovňovú kontrolu trakcie HSTC a robustný, jemne pracujúci podvo-
zok, aby ľahko zvládlo terén. Počas jazdy je dobré zostať pripojený a viezť si so sebou všetko potrebné. Presne to vám dovolí konektivita HSVC 
a dostatočne veľké praktické odkladacie priestory. Rozdiel je aj v nápadnom štýle – dodá vám dobrý pocit pri parkovaní. Váš deň vás môže zaviesť 
do mesta, okolo neho a mimo neho, ale to vám nevadí. Máte ADV350. Viete, čo dokáže.

Napínavé možnosti
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Špecifikácie

ADV350

Farby

Mat Carnelian Red Metallic

Honda Motorcycles 
Europe App

Motor

Typ motora Kvapalinou chladený 4-taktný SOHC jednovalec

Zdvihový objem 330 cm3

Vŕtanie x zdvih 77 x 70,8 mm

Kompresný pomer 10,5:1

Príprava zmesi Elektronické vstrekovanie PGM-FI 

Max. výkon 21,5 kW pri 7 500 otáčkach

Max. krútiaci moment 31,5 Nm pri 5 250 otáčkach

Spotreba paliva 3,4 l/100 km

Emisie CO2 79 g/km

Kapacita akumulátora  12V-9.1 AH

Prevody

Spojka Automatická odstredivá, suchá

Koncový prevod Remeň

Prevodovka CVT

Podvozok

Typ rámu Oceľový

Uhol hlavy riadenia 26,5 °

Stopa 90 mm

Rozmery a hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť 186 kg

Objem palivovej nádrže 11,7 l

Dĺžka x šírka x výška 2 200 x 895 x 1 295 mm

Rázvor 1 520 mm

Výška sedla (štandard) 795 mm

Svetlá výška 145 mm

Kolesá, odpruženie a brzdy

Typ ABS  2-kanálové ABS

Brzdy predné 256 mm, jeden kotúč

Brzdy zadné 240 mm, jeden kotúč

Koleso predné 15-palcové

Koleso zadné 14-palcové

Pneumatika predná 120/70-15MC 56P

Pneumatika zadná 140/70-14MC 62P

Odpruženie predné Obrátená vidlica

Odpruženie zadné Dva tlmiče

Mat Carbonium Gray Metallic Spangle Silver Metallic VIAC INFORMÁCIÍ O ORIGINÁLNOM PRÍSLUŠENSTVE 
NÁJDETE NA NAŠICH STRÁNKACH ALEBO V APLIKÁCII
HONDA BIKES.
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P o h á ň a j ú  n á s  s n y
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V spoločnosti Honda neveríme na jednoduché 
úniky. Nikdy sa neusaď. Nikdy neodpočívaj.  
V to veríme.

Podľa tejto filozofie nikdy nemáme pocit, že sme 
s niečím hotoví. Preto nikdy neprestaneme pok-
úšať limity každého motocykla. Preto sa nikdy 
neprestaneme snažiť o  úspech a  tlačíme na 
inovácie, inžinierstvo a vývoj až na samú hranicu.  
A potom znova. A znova. 

Preto sme neustále priekopníkmi v  oblasti 
strojárstva - napríklad s  naším radovým štvor-
taktným motorom, dvojspojkovou prevodovkou 
alebo motocyklovým airbagom. Preto ideme 
nad rámec existujúceho a nebojíme sa prelomiť 
súčasné status quo na motocyklovom trhu.

To je ten neúnavný duch, ktorý nás ženie vpred, 
a ktorý sa prenáša na každého jazdca na moto-
cykli Honda, tlačí ho do ďalšieho dobrodružstva. 
Na radosť zo skutočnej slobody. Za ďalším 
veľkým snom. 

Pretože sú to naše sny, čo nás poháňa.

Nadšenec.
Jazdec.
Snívajúci.
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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: info.sk@honda-eu.com
www.honda.sk/motorcycles
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