Honda X-ADV ABS
RADĪTS PASAULES IZZINĀTĀJIEM

Inovatīvais X-ADV apvieno piedzīvojuma garu ar vispusīgu
izpildījumu, augstākās klases specifikācijām, praktiskumu un
komfortu braukšanai pilsētā un izbraucieniem nedēļas nogalēs.
Ar savu izturīgo stilu un azartisko garu X-ADV kopš ierašanās 2018.
gadā ir iekarojis unikālu vietu motociklu ainavā. 2021. gadā X-ADV
saņem ievērojamus atjauninājumus ar dzinēja un šasijas
uzlabojumiem, kā arī asāku jaunu izskatu un jaunām tehnoloģijām.
X-ADV daudzi atjauninājumi ir kopīgi ar NC750X, piemēram,
sportiskāka gaita, pateicoties 3 kW jaudas palielinājumam (līdz 43
kW), optimizētām pārnesumu attiecībām, pārstrādātam rāmim un 3 kg
svara samazināšanai, kā arī uzlabotajām tehnoloģijām jaunu
braukšanas režīmu veidā, kas darbojas caur elektrisko droseli, un
dubultā sajūga pārnesumkārbas un Honda selektīvās griezes kontroles
iestatījumu uzlabojumiem.
Dizaina atsvaidzināšana rada vēl izturīgāku kopējo tēlu, ar jaunu
Honda dizaina pieskārienu dubultajiem LED dienas gaitas lukturiem;
praktiskumu vairo arī paaugstināta aizsardzība pret laika apstākļiem,
izmantojot jaunu vējstiklu, jauns 1,2 litru cimdu nodalījums un lielāks
(22 litru) uzglabāšanas nodalījums zem sēdekļa, kurā tagad atrodas arī

USB uzlādes pieslēgvieta.
X-ADV standarta aprīkojums ietvers arī jauno Honda viedtālruņa balss
vadības sistēmu. Tehnoloģija, kas pirmo reizi parādījās jaunajā Forza
750, ļauj braucējiem izmantot rokturu slēdžus un (izmantojot austiņu
komplektu) balss komandas, lai kontrolētu svarīgākās viedtālruņa
funkcijas, tostarp zvanus, navigāciju, mūziku un ziņojumapmaiņu,
izmantojot īpašo lietotni. Visa informācija tiek parādīta jaunajā 5 collu
TFT ekrānā.
2021. gada modeļu klāstā pieejama 35 kW versija braucējiem ar A2
klases tiesībām.

Цвета

Mat Ballistic Black Metallic

Shasta White SE

Pearl Deep Mud Gray

Mat Iridium Gray Metallic

Технические данные
2023 X-ADV ABS
Dzinējs
Tips
Kubatūra (cm3)
Diametrs x Gājiens
(mm)
Kompresijas pakāpe
Max. Jauda kW/apgr.min
Max griezes moments
Nm/apgr.min
Degvielas padeves
sistēma
Starters
Transmisija
Pārnesumkārba
Piedziņa / Galvenais
pārnesums
Izmēri (GxPxA)
Garums (mm)
Platums (mm)
Augstums (mm)
Riteņu bāze (mm)
Sēdekļa augstums (mm)
Klīrenss (mm)
Degvielas tvertnes
tilpums (l)
CO2 izmeši (g/km)
Degvielas patēriņš
(l/100km)
Riepas
Priekšējā
Aizmugurējā
Rāmis
Dakšas leņķis

Šķidrumdzeses 4-taktu 8-vārstu SOHC P-2
745cm3
77 x 80mm
10.7: 1
43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Elektroniskā
6-pārnesumi elektroniskā
O-ring ķēde

2215mm
940mm
1370mm
1590mm
820mm
165mm
13,2L
85
3,6

120/70-R17M/C
160/60-R15M/C
27°

Svars
Apgriešanās rādiuss

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

Прейскурант

2023 X-ADV
ABS

Max. Jauda
kW/apgr.min

Max griezes moments
Nm/apgr.min

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

69Nm/4,750min-1
(95/1/EC)

* Рекомендуемые розничные цены.
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Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
13 098,00

