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DOBRODRUŽSTVO
ZAČÍNA

TAM
VONKU
JE SVET
SPRAVTE NA ŇOM SVOJU STOPU

CB500X je motocykel pre slobodomyseľných jazdcov, ktorí chcú ovládnuť
mestskú džungľu. Jeho výkonný dvojvalcový motor a odpruženie s dlhými
zdvihmi boli stvorené pre vaše dobrodružstvo.

CB500X má nový dizajn, z ktorého vyžaruje
dobrodružstvo. Inšpirácia modelom Africa
Twin je zrejmá na pohľad, a vysoký plexištít
ponúka maximálne pohodlie.

KOMPAKTNÝ
AGREGÁT

3. JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Dobrodružstvo je absolútna sloboda. Ale
sloboda nemá zmysel, ak vaša jazda nie je
pohodlná. Oceľový rám novej Hondy CB500X
má vyladenú tuhosť a poskytuje perfektnú
spätnú väzbu. Motor je umiestnený blízko čapu
kyvnej vidlice a uľahčuje tým ovládateľnosť.
Výška sedla 810 mm zabezpečuje vzpriamenú
a uvoľnenú jazdnú pozíciu a zároveň ponúka
vynikajúci výhľad a kontrolu.

DOKONALÝ UNIVERZÁL

4. ZDATNÁ SLEČNA

S motorom, ktorý je v modeli CB500X, môžete objavovať
každý typ cesty. Je výkonný, agilný a účinný aj na
dlhších cestách: dá vám slobodu, o ktorej ste vždy
snívali. A rovnako ako jeho väčší súrodenci má vo
výbave antihoppingovú spojku s asistentom pre ľahšie
preraďovanie smerom hore a pokojnejšie podraďovanie.

Honda CB500X je stavaná na najrôznejšie
typy terénu. Zväčšená svetlá výška zlepšuje
jazdné vlastnosti na rozbitých cestách a o tri
stupne širší rozsah otáčania riadidiel vám
dajú výnimočnú obratnosť pri jazde na úzkych
cestičkách a pri otáčaní. Horná hrana plexištítu
je vyššie pre lepšiu ochranu pred vetrom pri
zrýchlených presunoch. Navyše, predné koleso
má teraz priemer 19 palcov pre väčšiu stabilitu
v teréne. Prašné cesty, diaľnice, ulice miest kamkoľvek idete, pneumatiky s hrubou vzorkou
dopĺňajú dlhé zdvihy odpruženia a poskytujú
dokonalú priľnavosť aj spätnú väzbu.
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5. BRZDY POD KONTROLOU

Bez kontroly je výkon nanič. Nová Honda
CB500X je vybavená predným brzdovým
kotúčom s priemerom 320 mm a výkonným
dvojpiestikovým strmeňom, ktorý vzadu
dopĺňa 240-mm disk s jednopiestikovým
strmeňom. Dvojkanálové ABS je súčasťou
štandardnej výbavy. Teraz môžete mať pod
kontrolou brzdný účinok na suchu i na vode.

6. DVOJVALCOVÝ MOTOR

1. DLHÉ ZDVIHY ODPRUŽENIA

Či už chcete vyraziť na krátky výlet do
preplnených ulíc mesta alebo objavovať nekonečné výhľady na otvorenej ceste, CB500X je pripravená. Jej
41-mm teleskopická vidlica a zadný
centrálny tlmič ponúkajú predĺžené
zdvihy, ktoré prehltnú čokoľvek. Obe
majú nastaviteľné predpätie pružiny,
čím môžu byť prispôsobené aj jazde
so spolujazdcom a batožinou.

2. PRÍSTROJOVÝ PANEL

Keď sa kocháte krajinou na otvorenej ceste, potrebujete prehľadný a čitateľný prístrojový panel.
CB500X je vybavená novým, atraktívnym inverzným LCD displejom.
Obsahuje tachometer a otáčkomer,
dve denné počítadlá kilometrov,
palivomer, ukazovatele spotreby
a ukazovateľ zaradenej rýchlosti.

Osemventilový, kvapalinou chladený radový
dvojvalec je vo vnútri veľmi podobný ako
motor modelu CBR100RR Fireblade. Produkuje
výkon 35 kW pri 8 500 otáčkach, a spĺňa tak
podmienky vodičského preukazu A2. Špička
krútiaceho momentu má hodnotu 43 Nm pri
7 000 otáčkach. Upravené vačkové hriadele
a zdvihy ventilov zvýšili záťah v nízkych
a stredných otáčkach, a zlepšili akceleráciu.

ŠPECIFIKÁCIE
7. ANTIHOPPINGOVÁ SPOJKA

Motor má odteraz antihoppingovú spojku
s asistenčnou funkciou. Tá pomáha dvoma
spôsobmi: uľahčuje preraďovanie všetkých
šiestich stupňov smerom hore, a zároveň vás
zbaví obáv zo zablokovania zadného kolesa
pri prudkom podraďovaní a súčasnom brzdení.
Ďalšiu úroveň kontroly tak máte hneď poruke.

8. ZVUK VÝFUKU

Upravený airbox zjednodušuje proces
vstrekovania paliva a nový výfukový systém
sa zbavuje spalín rýchlo a efektívne. Vnútorná
komora výfukovej koncovky bola navrhnutá
s ohľadom na účinnosť, ale zároveň je vyladená
na ostrý zvuk, ktorý zlepšuje pôžitok z jazdy.

9. KOMPLETNÉ LED OSVETLENIE

Honda CB500X je kompletne osadená LED
osvetlením, ktoré jej dáva moderný vzhľad
a optimalizuje spotrebu energie. Diaľkové aj
stretávacie svetlá - obe s LED - sú umiestnené
uprostred svetlometu, aby sa znížila hmotnosť,
zmenšila veľkosť a ušetrila energia. Kompaktné
smerové svetlá a koncový svetlomet dávajú
motocyklu športový vzhľad.

KONTROLA
NA ŽELANIE
NA DLHÉ CESTY
CB500X je vybavená novou prístrojovou doskou s inverzným LCD displejom
a ukazovateľom zaradenej rýchlosti. Kónické hliníkové riadidlá ponúkajú ľahkú
ovládateľnosť, kým LED osvetlenie vrátane smeroviek dodávajú motocyklu
prémiový vzhľad. 41-mm predná teleskopická vidlica má nastaviteľné predpätie
pružín, rovnako ako zadný tlmič Pro-Link.

CB500X
MOTOR

ROZMERY A HMOTNOSTI

Typ motora

kvapalinou chladený štvortaktný radový dvojvalec DOHC

Pohotovostná hmotnosť

197 kg

Zdvihový objem

471 cm3

Objem palivovej nádrže

17,7 litra

Vŕtanie x zdvih

67 mm x 66,8 mm

DxŠxV

2 155 x 825 x 1 410 mm

Kompresný pomer

10,7

Rázvor

1 443 mm

Príprava zmesi

elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI

Výška sedla

830 mm

Max. výkon

35 kW pri 8 600 ot. za min.

Svetlá výška

180 mm

Max. krútiaci moment

43 Nm pri 6 500 ot. za min

Spotreba paliva

3,5 l/100 km

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Emisie CO2

82 g/km

Typ ABS

dvojkanálové ABS

Kapacita akumulátora

12 V 7,4 Ah

Predná brzda

kotúčová 310 mm x 5 mm s dvojpiestikovým strmeňom

Zadná brzda

kotúčová 240 mm x 5 mm s jednopiestikovým strmeňom

Predný ráfik

lúčový z hliníkovej zliatiny

Zadný ráfik

lúčový z hliníkovej zliatiny

Predná pneumatika

110/80ZR-19 M/C

Zadná pneumatika

160/60ZR-17 M/C

Predné odpruženie

teleskopická vidlica 41 mm, nastaviteľné predpätie

Zadné odpruženie

centrálny tlmič Prolink s päťstupňovým
nastavením predpätia, oceľová kyvná vidlica
obdĺžnikového prierezu

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Spojka

viaclamelová v olejovom kúpeli, antihoppingová

Sekundárny prevod

reťaz

Prevodovka

šesťstupňová

PODVOZOK
10. CENTRALIZÁCIA HMOTY

Centralizácia hmoty znamená, že najťažšie
časti motocykla sú umiestnené čo najbližšie ku
stredu stroja, čím sa výrazne zlepšuje riadenie
a ovládateľnosť. Model CB500X je postavený
na tomto koncepte, a jeho motor je preto
blízko k čapu kyvnej vidlice.

11. SIGNÁL PRI NÚDZOVOM BRZDENÍ

Systém Emergency Stop Signal na CB500X
vám pomáha udržať sa v bezpečí, keď
potrebujete nečakane prudko brzdiť. Systém
rozpozná náhle brzdenie a automaticky
aktivuje predné a zadné výstražné smerovky,
ktoré upozornia ostatných vodičov vo vašej
blízkosti.

Typ rámu

oceľový

Uhol riadenia

27,5 °

Závlek predného kolesa

108 mm

FARBY

GRAND
PRIX RED

MAT GUNPOWDER
BLACK METALLIC

12. BEZPEČNOSŤ

Prémiové zabezpečovacie prvky vám dajú istotu a pokoj. Honda CB500X je proti krádeži
chránená imobilizérom HISS, zosilneným zámkom riadenia a masívnejšími vložkami zámkov.

PRÍSLUŠENSTVO

VIAC INFORMÁCIÍ K ORIGINÁLNEMU PRÍSLUŠENSTVU
NÁJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH
ALEBO V APLIKÁCII HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCE,
KTORÚ SI MÔŽETE STIAHNUŤ.

PEARL
METALLOID WHITE

Vytlačené 02/2019

Váš autorizovaný predajca Honda

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho
oznámenia.
JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si prečítajte užívateľskú príručku. Dôkladne sa
zoznámte so svojím motocyklom a jeho schopnosťami. Sústredenie pomáha
predvídať. Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky. Brzdite s dostatočným
predstihom. Používajte kvalitné ochranné oblečenie vrátane prilby, jazdite iba
pokiaľ ste úplne fit a NIKDY po požití alkoholu. Obratnosť a slušnosť sú známkami
skúseného a dobrého jazdca.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, E-mail: motoinfo@honda.sk

www.honda.sk/motorcycles

