Honda X-ADV ABS
SUKURTAS ATRASTI

Nuotykių idėją įkūnijantis naujoviškas „X-ADV“ – universalus,
praktiškas ir komfortiškas motoroleris, pasižymintis išskirtinėmis
techninėmis charakteristikomis. Jis puikiai tinka kasdienėms
kelionėms mieste ir savaitgalio išvykoms.
Tvirtai sudėtas ir nuotykių idėją įkūnijantis X-ADV nuo pat savo
pasirodymo pradžios 2018 m. užsitikrino unikalų statusą motociklų
pasaulyje. 2021 m. laidos X-ADV reikšmingi atnaujinimai apima
variklio ir važiuoklės patobulinimus, taip pat naują ryškesnę išvaizdą ir
naujas technologijas.
Daugelis atnaujintų X-ADV sprendimų yra tokie patys, kaip ir
NC750X: sportiškesnį važiavimą lemianti 3 kW didesnė galia (43 kW),
optimizuoti pavarų perdavimo skaičiai, patobulintas rėmas ir 3 kg
mažesnis svoris. Taip pat minėtini technologijų patobulinimai – per
elektroninį droselį valdomi nauji važiavimo režimai ir pakoreguoti
dvigubos sankabos transmisijos bei „Honda“ reguliuojamo sukimo
momento valdymo sistemos nustatymai.
Atnaujinto dizaino motociklas dabar atrodo dar tvirtesnis. Dar viena
naujovė – naujo stiliaus dvigubi LED dienos žibintai. Pakeitimų esama
ir praktiškumo srityje: įrengtas didesnę apsaugą nuo oro poveikio

užtikrinantis naujas skydas, nauja 1,2 l daiktadėžė ir talpesnė (22 l)
dėtuvė po sėdyne su USB krovimo lizdu.
Be to, kaip standartinė įranga X-ADV modelyje komplektuojama
nauja „Honda“ išmaniojo telefono valdymo balsu sistema. Ši
technologija, pirmą kartą pasirodžiusi su naujuoju „Forza 750“, leidžia
vairuotojui per specialią programėlę ant vairo esančiais jungikliais ir
balso komandomis (per ausines) valdyti pagrindines savo išmaniojo
telefono funkcijas, įskaitant skambučius, navigaciją, muziką ir žinutes.
Visa informacija pateikiama naujame 5 colių TFT ekrane.
2021 metais siūloma ir 35 kW versija turintiems A2 vairuotojo
pažymėjimą.

Spalvos

Mat Ballistic Black Metallic

Shasta White SE

Pearl Deep Mud Gray

Mat Iridium Gray Metallic

Techniniai duomenys
2023 X-ADV ABS
Variklis
Tipas
Darbinis tūris (cm3)
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga
Suspaudimo laipsnis
Galingumas KW/aps.per
min.
Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.
Maitinimo sistema
Starteris
Transmisija
Pavarų dėžė
Pagrindinis perdavimas
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm)
Plotis (mm)
Aukštis (mm)
Atstumas tarp ašių (mm)
Sėdynės aukštis
Prošvaisa (mm)
Degalų bako talpa (l)
CO2 emisija (g/km)
Degalų sąnaudos (l/100
km)
Padangos
Priekinė
Galinė
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas

Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, 8 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
745cm3
77 x 80mm
10.7: 1
43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Elektrinis
6 laipsnių automatinė
Grandinė
2215mm
940mm
1370mm
1590mm
820mm
165mm
13,2L
85
3,6

120/70-R17M/C
160/60-R15M/C
27°

Pakabos eiga
Svoris
Apsisukimo spindulys

2023 X-ADV ABS
104mm
236kg
2,8m

Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.
2023 X-ADV
ABS

43,1kW/6,750min-1
(95/1/EC)

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
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Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.
69Nm/4,750min-1
(95/1/EC)

Kaina*
EUR su PVM
21%
13 098,00

