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Městský styl
s nádechem
dobrodružství
Připraven na odvážné výpravy. A všechno ostatní,
co vás napadne.
Nový model ADV350 je připraven vystoupit z davu ve
velkoměstě i mimo něj. Jeho bytelná konstrukce má
dobrodružství v krvi, díky dlouhým zdvihům odpružení,
nadstandardní světlé výšce a terénním pneumatikám,
které doplňuje sportovní motor s dvoustupňovou kontrolou trakce, připravený zdolat každou výzvu.
Má také veškerou výbavu, potřebnou během rušného dne; velký podsedlový úložný prostor, dobíjecí
zásuvku USB-C v přední přihrádce, nastavitelný plexištít
a bezklíčové zapalování Smart Key. K tomu navíc LCD
displej s konektivitou Honda Smartphone Voice Control –
ADV350 je unikátní skútr se skvělými jízdními vlastnostmi,
designem a praktičností.
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Stvořen k objevování
Vezměte ty nejlepší technologie velkých skútrů, jaké máme.
Přidejte velkou porci dobrodružných genů z našeho průlomového modelu X-ADV
a dostanete se do nové dimenze – k ADV350. Váží pouhých 186 kg, tvarované
sedlo je ve výšce 795 mm kvůli snadnému došlápnutí na zem, a sofistikovaná
komplexní výbava splní veškeré potřeby snadného cestování po městě.
Jízdu po méně dokonalém povrchu ADV350 řeší hravě díky kvalitní převrácené
přední vidlici s dlouhým zdvihem a dvěma zadním tlumičům s oddělenými nádobkami a třemi stupni vinutí pružin. Světlá výška činí celých 140 mm, zatímco přední
120/70-15 a zadní 140/70-14 pneumatiky jsou opatřeny terénním vzorkem, který
snadno zvládne lehký off-road i nezpevněnou cestu. Tento skútr změní jízdu
městem v expedici, aniž by obětoval cokoli z tolik důležitého městského designu.
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Připraven
na sportovní výkony
S jistotou volitelné kontroly trakce HSTC.
Čtyřventilový motor eSP+ (enhanced Smart Power) o objemu 330 cm3 s rozvodem SOHC dosahuje vysokého sportovního výkonu a skvělé účinnosti díky použitým technologiím nízkého tření. V praxi to znamená akceleraci, která překoná
veškerý okolní provoz a spoustu výkonu na delších přejezdech po dálnici nebo
kdekoli se během dne ocitnete.
A protože se jízdní podmínky mohou rychle změnit, dvoustupňová volitelná kontrola trakce HSTC automaticky kontroluje přilnavost zadního kola a dává vaší jízdě
jistotu. K benzínce nemusíte moc často díky spotřebě 3,4 l/100 km (v režimu
WMTC) a 11,7litrové palivové nádrži, která zaručuje dojezd až 340 km.
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Účelově
praktický design
Komfort, všestrannost a spousta úložného prostoru.
Zatímco drsný dobrodružný design vytyčuje nové teritorium modelu ADV350,
nezapomněli jsme ani na to, o čem jsou velké skútry: na pohodlí a praktičnost.
Pod sedlem je úložný prostor o objemu 48 litrů, do kterého se vejdou dvě
integrální přilby, a vpředu navíc přihrádka se zásuvkou USB-C. Jste připraveni
vyrazit? Dejte klíček do kapsy a jeďte; systém Smart Key ovládá zapalování
a odemyká sedlo, stejně jako doplňkový kufr Smart Top Box – pokud jste
nablízku, je odemčený, a zamkne se, jakmile se vzdálíte.
Všestrannost a pohodlí zajišťuje možnost nastavení plexištítu ve 4 polohách
s různou výškou a úhlem sklonu v rozmezí 133 mm. V horní poloze odráží proud
vzduchu nad ramena a snižuje únavu na dlouhých cestách. V nízké poloze nechá
proudit chladivý vzduch volně, což je ideální při jízdě městem.
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Prémiové jízdní
technologie
Zůstaňte v kontaktu, i když se uvolníte.
Atraktivní inverzní LCD panel je přehledný a má ve výbavě systém Honda Smartphone Voice Control* (HSVCs), díky kterému se může spojit s vaším smartphonem přes aplikaci Honda RoadSync, určené k vyřizování hovorů a poslechu
hudby. Veškeré osvětlení včetně agresivního předního duálního světlometu je
osazeno LED, a systém Emergency Stop Signal (ESS) upozorní rozblikáním
(samovypínacích) zadních směrovek ostatní účastníky provozu v případě, že
prudce zabrzdíte.
*systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilní pouze se smartphony Android®.
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My máme hotovo.
Teď je to na vás.
Kompletní nabídka originálního příslušenství pro model
ADV350 dokonale pasuje i funguje.
Cokoli můžete na svých cestách potřebovat, najdete to u svého
dealera. Všechno s dokonalým zpracováním a ve stylu ADV350.

SMART TOP BOX

S využitím klíčku Smart Key se odemyká, když jste nablízku a zamyká,
když od ADV350 odejdete. Barevně sladěný panel a opěrka jsou volitelné.

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

Když jezdíte celoročně – a proč byste jako majitel ADV350 také neměli – jsou vyhřívané rukojeti, které udrží ruce v teple, doslova povinností. Instalace vyžaduje speciální montážní sadu.
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Vzrušující možnosti
Jistota. Přesně tu vám dá model ADV350. Kombinace sportovního výkonného motoru, dvoustupňové kontroly trakce HSTC a robustního podvozku
snadno zvládne každý terén. Je dobré zůstat ve spojení i za jízdy a vzít s sebou všechno, co potřebujete. Tak to prostě udělejte, díky konektivitě
HSVCs a spoustě praktického úložného prostoru. Nápaditý design se také počítá – není nad dobrý pocit, když zaparkujete. Vaše povinnosti vás
mohou zavést do města i mimo něj, ale na tom nezáleží. Máte přece ADV350. A víte, co umí.
1. Nový design dobrodružného skútru

Kombinace vzrušujícího outdoorového a městského stylu. Bytelný
crossover, kter ý stejně snadno ovládne dálnici, městský blok
i nezpevněnou cestu.

2. Dlouhé zdvihy odpružení

Převrácená (USD) vidlice motocyklového typu se zdvihem 125 mm, spolu se
dvěma nastavitelnými zadními tlumiči se zdvihem 130 mm, dodávají řízení
patřičnou jistotu.

3. Nadstandardní světlá výška

Při přejíždění překážek je pod skútrem celých 145 mm světlé výšky – přesně
tolik potřebujete v nepředvídatelných městských ulicích.

4. Off-roadová kola a pneumatiky

Šestipaprsková hliníková kola s paprsky ve tvaru písmene X zaručují
plynulou jízdu. Terénní pneumatiky poskytnou přilnavost na každém
povrchu.

5. Sportovní výkon

Točivý moment 31,5 Nm je zárukou ostré akcelerace ve městě, zatímco na
dálnici přijde vhod výkon 21,5 kW.

6. Velký úložný prostor pod sedlem

Pod sedlo můžete uložit dvě integrální přilby; ideální možnost, když dojedete
do cíle. Dělící přepážkou lze úložný prostor přizpůsobit vašim potřebám.

7. Bezklíčové zapalování

Dokonale praktický systém Smart Key ovládá zapalování a odemykání
sedla modelu ADV350 – a navíc také volitelného kufru Smart Top Box
– z vaší kapsy.

8. Nastavitelný plexištít

Štít se nastavuje ve 4 polohách s různou výškou a sklonem v rozmezí
133 mm. V horní poloze odráží proud vzduchu nad ramena při jízdě po
dálnici. V nízké poloze nechá proudit chladivý vzduch volně, což je ideální
při jízdě městem.

9. Přední přihrádka a zásuvka USB-C

Je skvělé mít za jízdy kam odložit smartphone, a ještě jej nabíjet. Proto
v levé části kapotáže najdete přihrádku s USB-C dobíjecí zásuvkou uvnitř.

10. Inverzní LCD displej se systémem HSVCs

Atraktivní inverzní LCD panel je vybaven konektivitou Honda Smartphone
Voice Control (HSVCs) která propojí váš smartphone přes aplikaci Honda
RoadSync pro správu hovorů a hudby.

11. Dvoustupňová volitelná kontrola trakce (HSTC)

Protože se jízdní podmínky mohou rychle změnit, dvoustupňová volitelná kontrola
trakce HSTC automaticky hlídá přilnavost zadního kola a dodá vám jistotu.
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Specifikace

ADV350
Motor

Rozměry a hmotnost

Typ motoru

Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC

Zdvihový objem

330 cm3

Vrtání x zdvih

77 x 70,8 mm

Kompresní poměr

10,5:1

Palivový systém

Elektronické vstřikování PGM-FI

Max. výkon

21,5 kW / 7 500 ot. za min.

Max. točivý moment

31,5 Nm / 5 250 ot. za min.

Spotřeba paliva

3,4 l/100 km

Emise CO2

79 g/km

Kapacita akumulátoru

12V-9,1 AH

Převodovka
Spojka

Automatická odstředivá suchá

Sekundární převod

Variátor

Typ převodovky

CVT

Podvozek
Typ rámu

Ocelový

Úhel hlavy řízení

26,5°

Závlek předního kola

90 mm

Pohotovostní hmotnost

186 kg

Objem palivové nádrže

11,7 l

Délka x šířka x výška

2 200 x 895 x 1 295 mm

Rozvor

1 520 mm

Výška sedla (standardní)

795 mm

Světlá výška

145 mm

Kola, odpružení a brzdy
Typ ABS

Dvoukanálové

Přední brzda

Jeden kotouč 256 mm

Zadní brzda

Jeden kotouč 240 mm

Přední ráfek

15 palců

Zadní ráfek

14 palců

Přední pneumatika

120/70-15MC 56P

Zadní pneumatika

140/70-14MC 62P

Přední odpružení

Převrácená vidlice

Zadní odpružení

Dva tlumiče

Barvy
Mat Carnelian Red Metallic

Mat Carbonium Gray Metallic

Spangle Silver Metallic

VÍCE INFORMACÍ O ORIGINÁLNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ
NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO
PO STAŽENÍ APLIKACE HONDA MOTORCYCLES EUROPE.

Honda Motorcycles
Europe App
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P o há n í
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n á s

s n y

Nadšenec.
Jezdec.
Snílek.
V Hondě nevěříme na ty nejjednodušší cesty
ven. Nikdy nepřestat. Nikdy neodpočívat.
V to věříme.
Tato filozofie znamená, že nikdy nemáme hotovo.
Proto nikdy nepřestáváme zkoušet limity každého
motocyklu. Proto nikdy nepřestaneme usilovat
o úspěch, posouvat inovace, konstrukční řešení
a vývoj na samý limit. A pak znovu. A znovu.
Proto jsme neustálými průkopníky v konstrukčních řešeních - například řadový čtyřtaktní čtyřválcový motor, dvouspojková převodovka nebo
motocyklový airbag. Proto jdeme dál, nebojíme
se měnit zaběhnuté pořádky a pravidla na motocyklovém trhu.
Tento neutuchající duch nás žene dál a přenáší
se na každého jezdce Honda, a svádí je k dalšímu dobrodružství. K radosti ze skutečné svobody. K dalšímu velkému snu.
Protože nakonec jsou to naše sny, které nás
vedou dál.
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Váš autorizovaný prodejce Honda

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.
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