


ADVENTURE SPORTS 
Menjen túl minden határon!



Csak a legjobb 
motor képes 
teljesíteni a 
legkeményebb 
túrákat.



Kalandozzon, amerre 
csak kedve tartja!





Csak a képzelet szabhat határt 
a túráknak 

Az Adventure Sportsban szunnyadó kaland
vágyról árulkodik a nagy hatótávolságot biztosító, 
24,2 literes üzemanyagtartály. Formája tökéle
tesen igazodik a modell vonalvezetéséhez, és 
állva motorozásnál sem zavarja a térdeket, sőt 
kifejezetten kényelmessé teszi a terepezéseket.



Kemény terepezésre készült 
A megszállott túrázók nemcsak egyszerű, sík földutakon 
barangolnak, hanem olyan elhagyatott, akadályokkal teli 
vidékeken, amelyek leküzdéséhez acél idegekre és kimagasló 
terepképességű járműre van szükség. Az Africa Twin a 
legvadabb tájakon is otthonoson mozog, különösképp, hogy 
motorját és futóművét haspáncél óvja a külső behatásoktól.

Ultramodern műszaki megoldások 
Az új, folyadékkristályos műszeregység ahhoz 
hasonló, amit a CRF raliváltozatánál alkalmaztunk, 
így amellett, hogy minden fontos menetadatot 
megjelenít, állva motorozás közben is könnyen 
leolvasható. Az Adventure Sports kivitel egyik 
sajátossága az alapfelszereltség részeként kínált 
elektromos aljzat, ami lehetőséget ad a különféle 
elektronikus eszközök töltésére. 

Mert a stílus megköveteli... 
Az elöl és oldalt rögzített védőkeret nyersebbé 
és vadabbá teszi a letisztult formavilágú 
Adventure Sportsot, és természetesen 
minden helyzetben hathatós védelmet nyújt 
a fejidomnak, a fényszóróknak és az 
üzemanyagtartálynak.

A tisztánlátás 
kedvéért
Az Adventure Sports kivitel 
túraplexije 80 mmrel 
magasabb az alapváltozaténál, 
így hatékonyabban véd a 
menetszéltől és pihentetőbbé 
teszi az utazásokat. Különleges 
formájából fakadóan csökkenti 
a nyomáskülönbséget a 
szélvédő előtt és mögött, ezáltal 
– főleg nagy sebességnél – 
még könnyebben kezelhető a 
motor. 

Atombizos tapadás
Az elektronikus gázmarkolat nélkülözi a hagyományos 
bowdent, helyette elektronikus jelek formájában továbbítja 
a pilóta utasításait a befecskendező rendszer 
vezérlőegységének. A hideg időben oly hasznos fűthető 
markolat természetesen szintén az alapfelszereltség része 
az Adventure Sports modellváltozatnál.

Minden testalkathoz igazodik 
Az Adventure Sports nyergét úgy terveztük, hogy a nagy 
tempójú, autópályás szakaszokon éppúgy kényelmes legyen, 
mint a legdurvább terepeken. Hogy a pilóta szabadon és 
könnyedén mozoghasson, az ülés felülete szinte teljesen sík, 
miként a mögé szerelt, megnövelt szállítókapacitású 
csomagtartókonzol is belesimul a formatervbe. A magasan 
rögzített kormány egészséges, felegyenesedett üléspozíciót 
biztosít, ami aszfalton és terepen egyaránt ideális.

Úton vagy útfélen – az Africa Twinnek teljesen 
mindegy 
Az Adventure Sports kifinomult, egyedülállóan hangolt futóműve az 
országúti cirkálást és a kemény terepek leküzdését egyaránt 
kényelmessé, valamint biztonságossá teszi, hiszen minden helyzetben 
biztos tapadást és könnyű kezelhetőséget garantál. A futómű 
természetesen minden paraméterében állítható, a kerék mozgási 
tartománya elöl 226, hátul 240 milliméter, a szabad hasmagasság pedig 
nem kevesebb, mint 270 mm.





Irányítson kedve szerint!
A kormány bal oldalán elhelyezett üzemmódkapcsolóval mindig az aktuális 
időjárási és útviszonyokhoz igazítható a hajtáslánc viselkedése. Az Urban 
menetprogram városi környezetben, illetve kanyargós országutakon ideális, a 
Tour nevének megfelelően a túrázásokat támogatja, míg a Gravel a terepezés 
követelményeihez igazodik. Emellett User, azaz felhasználói üzemmód is a 
pilóta rendelkezésre áll, ide kapcsolva maga hangolhatja a különféle 
részegységek működését. Az elektronikus gázmarkolattal (throttlebywire) 
társított, hét fokozatú Honda Állítható Nyomatékszabályozóval (HSTC) 
szabadon hangolható a teljesítményleadás jellege. 

* A fűthető markolat csak az Adventure Sports kivitelnél szériafelszereltség.

Ultramodern műszaki megoldások a 
lélegzetelállító élményért 
Az Africa Twin duplakuplungos automatikus váltóval (DCT) is 
megrendelhető. Ez a különleges, páratlan hatékonysággal és 
vezetési élménnyel kecsegtető erőátviteli egység D és – három 
alprogrammal kiegészített – S üzemmódban használható, illetve, ha 
pilótának kedve tartja, a kormányon elhelyezett gombokkal maga is 
kapcsolhat a fokozatok között. A G kapcsoló benyomásával a DCT 
működése terepezéshez igazodik, azaz gyorsabbá válnak a 
gázreakciók és közvetlenebb lesz a kuplung működése, hogy még 
egyszerűbb legyen a motor irányítása a járatlan ösvényeken és a 
sodródós kanyarvételek során.

Középpontban a felhasználói élmény
Az ülésmagasság 20 milliméteres tartományban, 850 és 870 
milliméter között állítható, így csere nélkül igazítható a nyereg a 
pilóta testalkatához és motorozási stílusához, valamint az aktuális 
útviszonyokhoz. A kompakt, kis tömegű, hosszú élettartamú 
akkumulátor a váz középrészén kapott helyett, nemcsak a 
súlycsökkentéshez járul tehát hozzá, hanem a tömeg
középpontosításhoz is. További előnye, hogy akkor sem veszít 
jelentősen töltöttségéből, ha sokáig áll a motor, és jóval hosszabb 
ideig használható, mint a hagyományos ólomakkumulátorok.

Stabilabb és biztonságosabb 
A pontos irányítás és a biztonság érdekében szélesebb lábtartókat 
szereltünk az Africa Twinre. Ezeken állva könnyebb a terepezés, az 
ülve megtett szakaszok pedig még kényelmesebbek.

Sikerre tervezve 
Az állítható húzó és nyomócsillapítású, valamint rugóelőfeszítésű 
felfüggesztések tekerőgombokkal hangolhatók. A széles tartománynak 
köszönhetően (220 mm) minden szituációban megtalálható az ideális 
karakterisztika, beleértve a kötetlen terepes csapatásokat és a 
kétszemélyes túrákat is.

Inspiráló hangzás
Az apró, kétfázisú katalizátorral kiegészített, kétkamrás dobban 
végződő kipufogórendszer elképesztően szépen szól, amiben nagy 
szerepe van a finoman pulzáló, sorkettes erőforrás 270 fokos 
főtengelyelékelésének.

Többet nyújt, mint gondolná
A LEDes irányjelzők még kifinomultabbá varázsolják az Africa 
Twint, különösképp, hogy a Turn Signal Auto Cancel névre 
keresztelt rendszer automatikusan kikapcsol, ha a pilóta 
elfelejtené leállítani az indexet. Szintén nagy szolgálatot tehet 
az automatikus vészvillogó, hiszen hirtelen fékezésnél 
önműködően aktiválódik és tájékoztatja a többi közlekedőt a 
kialakult veszélyhelyzetről.

Hosszabb rugóutak az izgalmasabb 
kalandokért
A nagy merevségű, 45 mmes csúszószárátmérőjű, fordított 
teleszkópok húzó és nyomófokozati csillapítása pofon egyszerűen 
állítható a szárak végén található csavarokkal. A rugóelőfeszítés 
ugyancsak szabályozható, így akár a teljes 204 milliméteres rugóút 
is kihasználható.



MŰSZAKI ADATOK CRF1000L AFRICA TwIN ADVENTURE SPORTS CRF1000L AFRICA TwIN

Motorkonstrukció Négyütemű, folyadékhűtésű, 8 szelepes, 270 fokban elékelt 
főtengellyel és Unicam hengerfejjel

Négyütemű, folyadékhűtésű, 8 szelepes, 270 fokban elékelt 
főtengellyel és Unicam hengerfejjel

Összlökettérfogat 998 cm3 998 cm3

Teljesítmény 70 kw (95,2 LE)/7500 f./perc 70 kw (95,2 LE)/7500 f./perc
Forgatónyomaték 99 Nm/6000 f./perc 99 Nm/6000 f./perc
Üzemanyag-fogyasztás/károsanyag-kibocsátás 4,7 l/100 km / 109 g/km 4,7 l/100 km / 109 g/km

MÉRETEK
Hosszúság x szélesség x magasság 2340 x 930 x 1570 mm 2335 x 930 x 1475 mm
Ülésmagasság (alaphelyzet/alsó pozíció) 920 / 900 mm 870 / 850 mm
Tengelytáv 1580 mm 1575 mm 
Menetkész tömeg 243 kg (MT), 253 kg (DCT) 232 kg (ABS), 242 kg (DCT)

FÉKEK, ABRONCSOK, FELFÜGGESZTÉS

Fékek (elöl/hátul)
Két 310 mm-es, hullámos, úszóágyazású tárcsa / 
256 mm-es, hullámos peremű tárcsa egydugattyús 
féknyereggel

Két 310 mm-es, hullámos, úszóágyazású tárcsa / 
256 mm-es, hullámos peremű tárcsa kétdugattyús 
féknyereggel

Abroncsok (elöl/hátul) 90/90-R21 belsős / 150/70-R18 belsős 90/90-R21 belsős / 150/70-R18 belsős

Első felfüggesztés

Fordított, betétes rendszerű, 45 mm-es Showa teleszkóp, 
hidraulikus, tekerős előfeszítés-állítással, valamint 
szabályozható húzó- és nyomófokozati csillapítással. 
Összenyomódás: 252 mm, kerékmozgási tartomány:  
224 mm.

Fordított, betétes rendszerű, 45 mm-es Showa teleszkóp, 
hidraulikus, tekerős előfeszítés-állítással, valamint 
szabályozható húzó- és nyomófokozati csillapítással. 
Összenyomódás: 230 mm.

Hátsó felfüggesztés

Egy tömbből készülő, alumínium lengővilla Pro-Link 
himbarendszerrel és gáztöltésű központi rugóstaggal. 
Hidraulikus, csavaros előfeszítés-állítás, szabályozható 
húzófokozati csillapítás. Összenyomódás: 110 mm, 
kerékmozgási tartomány: 240 mm.

Egy tömbből készülő, alumínium lengővilla Pro-Link 
himbarendszerrel és gáztöltésű központi rugóstaggal. 
Hidraulikus, csavaros előfeszítés-állítás, szabályozható 
húzófokozati csillapítás. Kerékmozgási tartomány:  
220 mm

Grand Prix Red
Pearl Glare white (Tricolor)

Pearl Glare white (Tricolor)

Matt Ballistic Black Metallic Candy Chromosphere Red



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.  Persze 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 márkakereskedők 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. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével, il letve 
márkaszervizével, és egyeztessen időpontot! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette 
a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül 
végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stí lustól,  a karbantartástól,  az időjárástól,  az útviszonyoktól,  a gumiabroncs 
nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ. Amennyiben úgy határoz, hogy 
megvásárolja valamelyik terméket, vagy bármilyen egyéb - kifizetéssel egybekötött vagy fizetés nélküli - ügyletet kezdeményez, elismeri, hogy 

saját tapasztalatain és ítélőképességén alapuló döntést hozott, és senki nem befolyásolta.

MOTOROZZON STÍLUSOSAN! Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és ismerje meg a kiválasztott járművet, illetve annak képességeit! 
A koncentráció segít a forgalmi helyzetek gyors felismerésében. Kövesse figyelemmel a közlekedés többi résztvevőjének mozgását, és mindig 
időben fékezzen! Emellett viseljen megfelelő védőfelszerelést, vezessen kipihenten és vezetés előtt SOHA ne fogyasszon alkoholt vagy egyéb 
tudatmódosítót! Az igazán képzett és jó motoros figyelmesen, udvariasan vezet. A prospektusban szereplő képek némelyikén profi, képzett pilóták 
láthatók forgalomtól elzárt szakaszokon. Kérjük, soha ne próbálja közúton utánozni őket! A Honda támogatja azt az előírást, hogy minden sisak 
napellenzője felel jen meg a BS 4110 szabványnak. Eszerint a látható fény 50 százalékánál kevesebbet átengedő napellenzőket a közúti 

közlekedésben tilos használni.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
www.honda.hu


