NEW ADVENTURE

Lételemünk a folyamatos haladás.
De néha megállunk, és visszanézünk.
Aztán megyünk is tovább.
Mert újabb és újabb kalandok várnak, és csak
akkor élhetjük át őket, ha nem állunk le.
Éld meg az álmaid!
Live your life.
Love your ride.

A gépek egy teljesen új faja
A Honda X-ADV a kalandmotorok szellemiségét
ötvözi a mindenesek kimagasló használati
értékével és sokoldalúságával, így hétköznapi
közlekedésre és hétvégi kalandozásokra
egyaránt kiváló választás. Felegyenesedett
üléspozíciója révén remek láthatóságot
garantál, s hosszú rugóútjainak köszönhetően
a legrosszabb utakon is elboldogul. Emellett az
X-ADV használati értékét öt fokozatban állítható
szélvédő és terepes bukósisak befogadására is
alkalmas tárolórekesz növeli.

ERŐFORRÁS
Motorkonstrukció

ELEKTRONIKAI RENDSZER
SOHC-vezérlésű,
folyadékhűtésű, soros,
kéthengeres

Összlökettérfogat

745 cm³

Furat x löket

77 x 80 mm

Önindító

Akkumulátor

12 V / 11,2 Ah

ERŐÁTVITEL
Végáttétel

Lánc
Hatfokozatú (DCT)

Kompresszióviszony

10,7:1

Sebességváltó

Csúcsteljesítmény

40 kW (55LE)/6250 f./perc

Legnagyobb
forgatónyomaték

68 Nm/4750 f./perc

MÉRETEK ÉS TÖMEG

ÜZEMANYAGRENDSZER/FOGYASZTÁSI ADATOK
Porlasztás

PGM-FI elektronikus
üzemanyagbefecskendező

Üzemanyagtank kapacitás 13,1 liter
Üzemanyag-fogyasztás
(WMTC)

3,5 liter/100 km

Környezetvédelmi besorolás Euro 4
Szén-dioxid-kibocsátás

85 g/km

FELFÜGGESZTÉS

Indítás

H×SZ×M

2245 x 910 x 1375 mm

Tengelytáv

1590 mm

Villaszög

27°

Utánfutás

104 mm

Ülésmagasság

820 mm

Szabad hasmagasság

162 mm

Menetkész tömeg

238 kg

FÉKRENDSZER

Elöl

41 mm-es csúszószárátmérőjű, 153,5 mm-es
rugó út

Hátul

Pro-Link himbarendszer,
állítható rugóelőfeszítésű központi
rugóstag,
150 mm-es rugó út

KEREKEK
Felniméret elöl

17 col

Felniméret hátul

15 col

Abroncs elöl

120/70 R17

Abroncs hátul

160/60 R15

Elöl

ABS, 296 mm-es dupla
tárcsafék, radiálisan
rögzített négydugattyús
féknyergekkel

Hátul

ABS, 240 mm-es
tárcsafék

MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA
Műszerek

Digitális műszeregység

Fényszóró

LED-es

Hátsó lámpa

LED-es

A műszaki információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát
fenntartjuk.

Minden nap és minden út életre szóló élmény
Mindegy, hogy a városban vagy a természet lágy ölén
kalandozik, a 17, illetve 15 colos, fűzöttküllős felnik és a
mélyen barázdált abroncsok kiváló úttartást biztosítanak.
A radiálisan rögzített, négydugattyús, merevnyerges első
fékek nagy sebességnél is hatékonyan lassítják az X-ADV-t,
működésüket kifinomult blokkolásgátló felügyeli.

Egyedül vagy párban? A minden
paraméterében állítható futómű teljes
szabadságot ad
Az első villát továbbfejlesztett, 41 mm-es csúszószárátmérőjű, állítható rugó-előfeszítésű és húzócsillapítású, patronos USD teleszkópok alkotják, míg hátul
állítható előfeszítésű központi rugóstag és Pro-Link
himbarendszer teljesít szolgálatot. A kifinomult, 150
milliméteres rugóutakkal felvértezett felfüggesztés
elképesztően sokoldalúvá teszi az X-ADV-t – útminőségtől függetlenül minden helyzetben brillírozik.

A méretes ülés alatti tárolórekeszbe zárt sisak is befér
A tágas, LED-világítású, ülés alatti tárolórekeszbe akár napellenzővel felszerelt, dual-sport sisak is befér. Ráadásként
12 voltos aljzatot is elhelyeztünk a csomagtartóban, így menet
közben is tölthetők a különféle elektronikus eszközök.

Elmés, intuitív vezetői
környezet
Legyen képben minden percben!
Az X-ADV állítható, rali stílusban
fogant műszeregysége jól
látható sebességmérővel
és kilométer-számlálóval
támogatja az utazásokat,
ezek körül kapott helyett a
többi visszajelző. Az intuitív
Smart Key rendszer és a
fejlett riasztó megkönnyíti a
hétköznapokat, egyszersmind
távol tartja a tolvajokat.

Ikerfényszóró és LED-es
világítás a kiváló látási
viszonyokért
Két karcsú fényszórójával
és jellegzetes hűtőrácsával
igazi egyéniség az X-ADV, s
van valami ellenállhatatlan
a tekintetében, ami kalandra
csábít. Nemcsak a helyzet- és
irányjelzők épülnek LEDekre, hanem a merész, dupla
lencsés hátsó lámpa és a
rendszámtábla-világítás
is. A fénydiódás rendszer
hosszú élettartammal, kiváló
láthatósággal és alacsony
fogyasztással örvendezteti meg
a pilótát, s természetesen a
futurisztikus összhatáshoz
is hozzájárul.

A meredeken álló
kipufogódob jellegzetes
hangzást kölcsönöz a
750-es motornak
A kompakt, döntve elhelyezett kipufogódob és a
feltűnő lengővilla egészen
különleges, terepes, szabadidő-motoros jelleggel
ruházza fel az X-ADV-t.

Városban és országúton is ideális helyzetbe
állítható a szélvédő
Az X-ADV egyedülálló időjárás-védelmét – testmagasságtól függetlenül – bárki élvezheti. Alacsony
állásban remekül látni a motor előtti területet, és
jobban előre dőlhet a pilóta, felhúzva pedig hatékonyan
tereli el a menetszelet.

Alumínium kormány és
egyedülálló fordulékonyság
Alacsonyabb súly, magasabb
minőségérzet és könnyebb
irányíthatóság – többek között
ezen érvek miatt határoztunk
úgy, hogy alumínium kormánnyal
szereljük fel az X-ADV-t.
Kifejezetten széles darabot
választottunk, így kisebb
erőkifejtéssel terelgethető
a modell és kimagasló
menetkomforttal nyűgözi
le gazdáját.

Digital Silver Metallic

Victory Red

Matt Bullet Silver

Pearl Glare White
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Az Ön Honda Márkakereskedője:

A kiadványban olvasható leírások, illetve adatok nem egy bizonyos értékesítésre kínált vagy rendelkezésre bocsátott termékre vonatkoznak. A gyártók fenntartják a jogot, hogy a járművek, illetve termékek tulajdonságait
(a színeket is beleértve) előzetes értesítéssel vagy anélkül bármikor megváltoztassák, ha azt szükségesnek ítélik. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
tájékoztatóanyagban a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek, de ha szeretne többet megtudni a termékről, esetleg a műszaki adatok érdeklik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Honda-márkakereskedővel!
Ez a prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést kereskedők végzik, méghozzá az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően. Mivel
a tájékoztatóanyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb
információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a
kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik. A kiadványban szereplő fotók némelyikén extraként megvásárolható kiegészítőkkel felszerelt modellek láthatók.
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