
PŘIPRAVEN NA COKOLI

VESTAVĚNÁ VŠESTRANNOST
Nové X-ADV jsme udělali více 

univerzální, a připravili ho na všechno, 
co vás napadne. Rám je lehčí, upravený 

tvar sedla pomáhá lépe dosáhnout na 
zem a nová kapotáž spolu s dvojitým 

LED předním světlometem (s funkcí 
denního svícení) podtrhuje drsný styl, 

který je modelu  X-ADV už tak vlastní. 

PŘESNÉ ŘÍZENÍ
Převrácená přední 41mm vidlice 

kartridžového typu dokonale pohlcuje 
nerovnosti na rozbitém asfaltu nebo 

rozježděných cestách a všech ostatních 
typech povrchu. Lehká hliníková kyvná vidlice 

je odpružená centrálním tlumičem s jednou 
trubkou, který má nastavitelné předpětí 

pružiny pro zachování optimální řiditelnosti 
při jízdě ve dvou nebo se zavazadly. 

Kombinace sedmnáctipalcového předního 
a patnáctipalcového zadního kola pomáhá 

modelu X-ADV zvládnout každý terén.

VÍCE VÝKONU
Silnější osmiventilový řadový 

dvouválec o objemu 745 cm3  má 
výkonovou špičku 43,1 kW; X-ADV díky 

tomu může z dálnice odbočit rovnou 
na polní cestu, a motor bude mít pořád 

stejně citlivou a okamžitou reakci. Pro 
držitele řidičského oprávnění skupiny 

A2 lze u dealerů Honda nechat výkon 
snížit na 35 kW.

VÍCE ÚLOŽNÉHO PROSTORU
Zvýšený výkon motoru je jistě 

zajímavý, ale u strojů jako je X-ADV 
hraje důležitou roli také praktičnost. 

A proto je pod sedlem nyní více 
úložného prostoru – vejde se do něj 

integrální přilba s kšiltem – a USB-C 
zásuvka, která udrží váš mobilní telefon 

plně nabitý i za jízdy.

CELOBAREVNÝ TFT DISPLEJ
Přes celobarevný TFT můžete intuitivně 

ovládat všechny systémy modelu 
X-ADV a také si vzhled displeje upravit 

podle svého. Lze jej i spárovat s mnoha 
funkcemi smartphonu – včetně příchozích 

hovorů, zpráv a navigace – přes systém 
Honda Smartphone Voice Control*, takže 

zůstanete neustále ve spojení.

*Systém Honda Smartphone Voice Control je 
kompatibilní pouze s telefony Android TM .

Určité podrobnosti v  této brožuře se nevztahují k  žádnému konkrétnímu výrobku z  obchodní nabídky. Výrobci si vyhrazují právo změnit 
specifikace, včetně barev, s  nebo bez předchozího oznámení, a  to tehdy a  takovým způsobem, jak uznají za vhodné. To se může týkat 
drobných i zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální úsilí  tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré 
detaily, které se týkají specifikace jakéhokoli výrobku, konzultujte se svým dealerem. Tato publikace nenahrazuje – za absolutně žádných 
okolností – nabídku společnosti jakémukoli jednotlivci. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím distributora nebo dealera v souladu 
a  se všemi výhodami standardních podmínek prodeje a  záruky, poskytnutých distributorem nebo dealerem, jejichž kopii lze obdržet na 
vyžádání. Přestože se vyvíjí  maximální snaha o  zachování přesnosti specifikací, brožury se připravují a  tisknou několik měsíců před 
distribucí a  následkem toho nemohou vždy okamžitě reflektovat ani změny ve specifikacích nebo v  některých ojedinělých případech 
nepřítomnost určitého prvku výbavy. Zákazníci jsou vždy vyzýváni k  diskutování konkrétních podrobností s  dodávajícím dealerem, 
zejména když je výběr závislý na některém z  inzerovaných prvků. Vezměte prosím na vědomí, že uvedené údaje o  spotřebě paliva jsou 
výsledky získanými společností Honda za standardních testovacích podmínek předepsaných WMTC. Testy se provádí na zvlněné silnici 
za použití standardní verze vozidla pouze s  jezdcem a  bez jakéhokoli doplňkového příslušenství. Aktuální spotřeba paliva se může lišit 
v  závislosti na způsobu jízdy, údržbě motocyklu, počasí, stavu vozovky, tlaku v  pneumatikách, namontovaném příslušenství, nákladu, 

hmotnosti jezdce a spolujezdce a dalších faktorech.

JEZDĚTE OPATRNĚ. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku. Seznamte se se svým strojem a  jeho schopnostmi. Soustředění pomáhá 
předvídat. Sledujte chování ostatních účastníků provozu. Brzděte s  dostatečným předstihem. Používejte kvalitní ochranné oblečení, 
jezděte jen když jste fit a  NIKDY po požití alkoholu. Slušné chování na silnici a  slušnost jsou známky zkušeného a  dobrého jezdce. 
Společnost Honda podporuje vyhlášku, že všechna hledí v  přilbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % 

světla, se nesmí legálně používat v silničním provozu.

Honda Motor Europe Limited – organizační složka Česká republika 
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112, e-mail: motoinfo@honda.cz

www.honda.cz/motorcycles

DVOUSPOJKOVÁ PŘEVODOVKA (DCT)
Další typický prvek modelu X-ADV. Dvouspojková 
převodovka DCT zajišťuje plynulé řazení, ať už 
manuálně pomocí tlačítek na levém řídítku nebo plně 
automatické. Řazení se mění v závislosti na zvoleném 
jízdním režimu od velmi plynulého v režimu RAIN až 
po rychlé a agresivní  – s automatickým meziplynem při 
podřazování – v režimech GRAVEL a SPORT.

K NOVÝM OBZORŮM S NOVÝMI FUNKCEMI
MODERNÍ TECHNOLOGIE A NEUSTÁLÉ SPOJENÍ.

Všechno, co potřebujete nebo chcete vědět o vašem X-ADV, 
je tady, na přehledném 5palcovém TFT displeji.  Zvolený 
jízdní režim a  všechny parametry nastavení, výkon motoru, 
brzdný účinek motoru, DCT, HSTC a ABS se zobrazují nahoře 
a  vpravo uprostřed; kostičky otáčkoměru svítí zeleně při 
ekonomické jízdě a blikají žlutě ve vysokých otáčkách. A ve 
spojení zůstanete díky novému systému Honda Smartphone 
Voice Control*, jehož symboly se ukazují na pravé straně 
displeje, a  který po spárování s  telefonem umožňuje 
poslouchat pokyny navigace, vyřizovat telefonické hovory, 

číst zprávy a poslouchat hudbu.  Cestu v noci ukážou dva LED 
světlomety, vybavené funkcí denního svícení (DRL). A protože 
malé detaily dělají velké rozdíly, pod sedlem najdete USB-C 
zásuvku a  u  zadních blinkrů funkci ESS, která je rozbliká 
v případě intenzivního brzdění v kritické situaci. Směrovky mají 
také funkci automatického vypínání. K dokonalé praktičnosti 
pak přispívá systém bezklíčového zapalování Smart Key, 
se kterým snadno nastartujete motor, otevřete nádrž nebo 
podsedlový prostor čí příplatkový zadní kufr aniž byste museli 
hledat klíček po kapsách.

*Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilní pouze s telefony Android TM.
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SILNÝ ZÁKLAD
Výkon, který pobaví a ovladatelnost, která dodá 
jistotu. Kdekoli a kdykoli.

Tento dvouválcový motor je kompaktním zdrojem výkonu, připraveným na 
každou výzvu. Odlehčili jsme ho o 2 kg a přidali jsme mu výkon, jehož 

maximální hodnotu 43,1 kW doplňuje točivý moment 69 Nm. Elektronický 
plyn Throttle By Wire spolu se čtyřmi jízdními režimy STANDARD, RAIN, 

SPORT a GRAVEL pokryje naprostou většinu jízdních situací a řídí brzdný 
účinek motoru, ABS i  dvouspojkovou převodovku. Volitelná kontrola 

trakce HSTC má citlivější nastavení ve třech úrovních a v režimu USER si 
můžete nastavit podle svého úplně všechny parametry.

Rám z ocelových trubek je úplně nový. Při zachování naprosto stejných 
rozměrů a geometrie řízení je pevnější, a dává větší jistotu při řízení.  A dva 

radiální čtyřpístkové třmeny se do svých kotoučů zakusují s velkou chutí.

K OBRAZU SVÉMU
S balíčky příslušenství Adventure, Travel a Style snadno připravíte vaše 

X-ADV na každou cestu a každé dobrodružství.

BALÍČEK ADVENTURE
Více terénního stylu a větší odolnost  dodá balíček Adventure, připravený do každého 

počasí. Zahrnuje prodloužení krytů rukojetí, boční ochranné rámy, přední mlhová světla, 
velké kryty nohou z polykarbonátu a širší stupačky.

BALÍČEK TRAVEL
Maximální přepravní kapacity dosáhnete s balíčkem Travel, který obsahuje zadní kufr Smart 

(ovládaný stejným klíčkem Smart jako motocykl) a bočními kufry s hliníkovými panely 
a vnitřními taškami. Snadno přístupná taška na centrální konzoli slouží k odkládání 

drobností a vyhřívané rukojeti přijdou vhod za chladného počasí. 

BALÍČEK STYLE
Ještě více atraktivity dodá vašemu X-ADV balíček Style, zahrnující frézované horní 

držáky řídítek a páčku parkovací brzy (plus její kryt), panely na podlahu 
a boční kryty.

VÍCE INFORMACÍ O ORIGINÁLNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ 
NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
NEBO PO STAŽENÍ APLIKACE HONDA 
MOTORCYCLES EUROPE. VEŠKERÉ DOPLŇKY 
JSOU K DISPOZICI V BALÍČCÍCH I SAMOSTATNĚ. 
MEZI KLÍČOVÉ DOPLŇKY PATŘÍ:

MOTOR

Typ motoru
Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový 

dvouválec SOHC s osmi ventily

Zdvihový objem 745 cm3

Max výkon 43,1 kW / 6 750 ot. za min (35 kW / 6 000 ot. za min)

Max točivý moment 69 Nm / 4 750 ot. za min

Spotřeba paliva/ 

emise CO
2

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

PODVOZEK, ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka x šířka x výška (mm) 2 215 x 940 x 1 370    

Výška sedla (mm) 820

Rozvor (mm) 1 590

Pohotovostní hmotnost (kg) 236

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Spojka  Vícelamelová v olejové lázni, dvouspojka

Sekundární převod Řetězem

Převodovka Šestistupňová dvouspojková

KOLA, ODPRUŽENÍ A BRZDY
Pneumatiky (přední/zadní) 120/70 R17 / 160/60 R15

Přední odpružení USD vidlice, 41 mm

Zadní odpružení Tlumič Monoshock, přepákování Pro-Link 

Přední brzda
Dvojitá hydraulická kotoučová 296 mm 
s radiálními čtyřpístkovými třmeny (dvoukaná-
lové ABS)

Zadní brzda
Hydraulická kotoučová 240 mm s jednopíst- 

kovým třmenem (dvoukanálové ABS)

SPECIFIKACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOBRODRUŽSTVÍ 
ČEKÁ ZA 
KAŽDÝM ROHEM
OD VYŽEHLENÉHO ASFALTU PŘES 
DLÁŽDĚNÉ ULICE AŽ NA POLNÍ 
CESTU. X-ADV ZVLÁDNE VŠE.

Naše X-ADV udělalo první krok. Rozbořilo 
hranice a ukázalo novou cestu. Spojilo schop- 
nosti cestovního endura s  komfortem, prak-
tičností a všemi ostatními výhodami maxiskútru. 
Je to prémiové SUV na dvou kolech, které 
odmítá konvenční přístup. Dobyvatel měst, 
který může vyrazit z magistrály rovnou do lesa 
(a  zpět). X-ADV změní každodenní cestu do 
práce, i každou jinou cestu, v unikátní zážitek. 
A my jsme vylepšili každý jeho detail.

X-ADV 750

• HORNÍ KUFR SMART

• BOČNÍ KUFRY

• PRODLOUŽENÍ KRYTŮ 

RUKOJETÍ

• BOČNÍ OCHRANNÝ RÁM

• VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ

• DEFLEKTORY NA NOHY

• STUPAČKY JEZDCE

• PŘEDNÍ MLHOVKY

• TAŠKA NA KONZOLI

BARVY

GRAPHITE BLACK MAT BETA SILVER METALLICPEARL DEEP MUD GRAYGRAND PRIX RED


