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Avontuurlijke geest
in een urban kleedje
Klaar voor de wijde natuur. En alle andere trips die
je hebt gepland.
De nieuwe ADV350 springt uit de band aangezien hij
niet enkel voor de grote stad is gebouwd, maar ook voor
alles daarbuiten. Zijn ruwe uiterlijk doet vermoeden dat
hij avonturiersbloed in de aderen heeft, wat bevestigd
wordt door z’n lange veerwegen, ruime grondspeling en
noppenbanden. Gekoppeld aan het sportieve motorblok
en de in twee niveaus instelbare HSTC-tractiecontrole,
kan dat enkel vonken geven.
De ADV350 is ook uitgerust om een drukke
(werk)dag mee aan te vatten, dankzij de grote
bagageruimte onder het zadel, USB-C oplaadpunt
in het handschoenencompartiment, instelbaar wind
scherm en sleutelloze bediening via Smart Key.
Tel daar het LCD-dashboard nog bij - inclusief de
connectiviteitsmogelijkheden van Honda Smartphone
Voice Control - en je weet dat de ADV350 een unieke
motorscooter is. Eentje die zowel op vlak van prestaties,
stijl en gebruiksgemak in de stad hoge ogen gooit.
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Gebouwd om de wereld
te verkennen
Neem de allerbeste technologie voor motorscooters …
… en doe er een flinke schep avonturiers-DNA van onze baanbrekende X-ADV
bovenop, en je krijgt de volledig nieuwe ADV350. Met een rijklaargewicht van
slechts 186 kg en een zadel van amper 795 mm dat garandeert dat je met beide
voeten op de grond steunt, wordt rijden en reizen door de stad kinderspel.
Om ook asfalt in mindere staat de baas te kunnen beschikt de ADV350 over een
UPSD-vork met lange veerwegen en stereovering met afzonderlijke reservoirs
en drieledige veren. Daardoor wordt ook een grondspeling van 145 mm
gerealiseerd. De van subtiele noppen voorziene banden (120/70-15 en 140/70-14)
zetten de deur wagenwijd open naar licht offroadwerk en ongeplaveide wegen.
Dit is de gedroomde scooter om de stadsjungle om te toveren tot een expeditie,
zonder compromissen op vlak van styling.
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Sportieve prestaties,
klaar om ervoor te gaan
Met het vertrouwen van Honda Selectable Control ter beschikking.
De 330 cc grote, verbeterde Smart Power+ (eSP+) SOHC vierklepsmotor
combineert kwieke prestaties met een laag verbruik, dankzij nieuwe wrijvings
technologieën. Zo kan je met snelle acceleraties moeiteloos druk verkeer aan en
heb je tegelijk ook meer dan voldoende vermogen voor langere ritten. Of eender
welke uitdaging die op je pad komt.
En aangezien de rijomstandigheden in een oogwenk kunnen omslaan stuurt het in
twee niveaus instelbare HSTC (Honda Selectable Torque Control) het koppel aan
het achterwiel automatisch bij waar nodig. Zo heb je steeds het vertrouwen om te
blijven rijden. Kwestie van het aantal tankbeurten tot een minimum te beperken,
verbruikt de ADV350 minder dan 29,4 km/l (in WMTC-modus), waardoor je met je
11,7-litertank liefst 340 kilometer achtereen kan afleggen.
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Een ontwerp van doelgericht
gebruiksgemak
Comfort, veelzijdigheid en zeeën aan opbergruimte.
Hoewel hij met z’n stoere adventure styling een nieuw niveau bereikt, zijn
we voor onze ADV350 niet vergeten waar ‘t bij motorscooters allemaal om
draait: comfort en gebruiksgemak. Zo hebben we een opbergvak van 48 liter
voorzien onder het zadel, ruim genoeg voor twee integraalhelmen. En er is een
handschoenenvak met een USB-C oplaadpunt. Klaar om te vertrekken? Laat
de Smart Key dan gewoon in je zak zitten en vertrek! De sleutelloze bediening
ontgrendelt de startknop en opent het zadel - en eventueel ook de (optionele)
Smart Top Box. Kom je dichtbij gaat het slot los - wandel je weg wordt het
opnieuw vergrendeld.
Voor extra veelzijdigheid en comfort kan het windscherm in hoogte tot 133 mm
in 4 standen bijgesteld en gekanteld worden. In de hoogste stand leidt het
windscherm de wind rond je schouders, waardoor vermoeidheid bij langere
ritten niet opspeelt. In de laagste positie krijg je een frisse luchtstroom over je
heen - ideaal voor dat zomers ritje door de stad.
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Premium technologie
aan boord
Blijf verbonden terwijl je gaat uitwaaien.
Het aantrekkelijke negatief LCD-dashboard laat zich makkelijk aflezen en
is voorzien van het Honda Smartphone Voice Control-systeem* (HSVCs).
Daarmee link je je telefoon draadloos via de RoadSync app waardoor je muziek
kunt beluisteren of oproepen aannemen. Er is premium ledverlichting rondom
voorzien, met twee agressieve ledlampen op kop en een Emergency Stop
Signal (ESS) dat de achterste richtingaanwijzers laat knipperen (en automatisch
opnieuw dooft) als je hard in de remmen moet.
*Het Honda Smartphone Voice Control-systeem is enkel bruikbaar via Android®-smartphones.
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Wij hebben ‘m gebouwd,
hoog tijd om hem naar je
hand te zetten
Er zijn Honda-accessoires beschikbaar voor de ADV350.
Stuk voor stuk ontworpen om perfect te passen en
functioneren.
Wat je ook nodig hebt voor je trip vind je bij je Honda dealer. Met
een perfecte pasvorm en afwerking om naadloos aan te sluiten bij
de ADV350-stijl.
SMART TOP BOX
Sluit en ontgrendelt automatisch wanneer je respectievelijk dichterbij komt of
wegwandelt, met behulp van de Smart Key waarmee de ADV350 is uitgerust.
Optioneel kan de koffer afgewerkt worden met zowel een rugsteun voor je
passagier als een paneel in de lakkleur van je ADV350.

VERWARMDE HANDVATTEN
Als je een fervent rijder bent - waarom ook niet, als ADV350-eigenaar? - dan zijn
verwarmde handvatten een absolute must om je handen tijdens de winter warm te
houden.
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De sensatie van ongekende mogelijkheden
Vertrouwen. Dat is exact wat de ADV350 je geeft. Hij combineert sportieve motorprestaties met HSTC en een robuuste maar soepele ophanging
om elk terrein aan te kunnen. Het is leuk om verbonden te blijven tijdens je rit en alles mee te nemen dat je nodig hebt. Dat doe je probleemloos
dankzij HSVCs en de royale opbergruimte. De opvallende styling bezorgt je bovendien een goed gevoel bij het parkeren. Je dag brengt je
misschien in, rond of buiten de stad, maar dat kan je niks schelen. Jij hebt een ADV350. Je weet wat hij aankan.
1. Nieuw avontuurlijk scooterdesign

De sensatie van het buitenleven, vermengd met stedelijke verfijning.
Maak kennis met een stoere crossover, gebouwd om zowel de snelweg,
stadsjungle als onverharde wegen te ontdekken.

2. Lange veerwegen

De stevige, van motoren afgeleide UPSD-vork heeft een veerweg van
125 mm, de instelbare stereovering achteraan beschikt zelfs over 130 mm.
Vertrouwen bij de vleet, op elke ondergrond.

3. Extra grondspeling

Onder het motorcarter is maar liefst 145 mm grondspeling voorzien om elk
obstakel te vermijden. Exact wat je nodig hebt om in de stad onverwachte
situaties te trotseren.

4. Offroadwielen en -banden

De gegoten zesspaaks aluwielen rollen lekker zacht. Met het lichte
offroadprofiel op de banden krijg je bovendien grip op elke ondergrond,
voor ongeziene veelzijdigheid.

5. Sportieve prestaties

Het koppel van 31,5 Nm verzekert levendige acceleraties in de stad, terwijl
je met 21,5 kW vermogen ook goed zit op de snelweg, en geniet van een
zuinig brandstofverbruik van 30 km/l (WMTC-modus).

6. Ruim opbergvak onder het zadel

Je kan perfect twee integraalhelmen kwijt onder het zadel; ideaal wanneer
je op je bestemming bent aangekomen. Met een scheidingsplaat kan je de
ruimte ook in twee stukken indelen.

7. Smart Key

Voor het summum van gebruiksgemak laat je de Smart Key gewoon in je
zak zitten als je de ADV350 wilt starten of het zadel - en zelfs de optionele
Smart Top Box - wilt openen of afsluiten.

8. Instelbaar windscherm

Het windscherm kan zowel in hoogte als inclinatie in 4 stappen ingesteld
worden, over 133 mm. In de hoge stand wordt de wind rond je schouders
geleid, voor gebruik op de snelweg. De lage stand zorgt voor verfrissing
tijdens een stadsrit.

9. Handschoenenvak met USB-C laadpunt

Het is heerlijk om je smartphone te kunnen opbergen én tegelijkertijd op te
laden. Dus vind je aan de linkerkant van de kuip een handschoenenvak met
ingebouwd USB-C laadpunt.

10. Negatief LCD-dashboard met HSVCs

Het aantrekkelijk negatieve LCD-instrumentenpaneel is uitgerust met het
Honda Smartphone Voice Control-systeem (HSVCs) dat via de Honda
RoadSync app verbinding maakt met je telefoon, voor oproepen en muziek.

11. Honda Selectable Torque Control (HSTC) in twee niveaus

Omdat rijomstandigheden snel kunnen veranderen, stuurt het in twee
niveaus instelbare HSTC de tractie aan het achterwiel automatisch bij,
waardoor je steeds het vertrouwen behoudt om verder te rijden.
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Specificaties

ADV350
Motor

Afmetingen en gewicht

Motortype

Watergekoeld, viertakt SOHC eencilinder

Motorinhoud

330 cc

Boring x Slag

77 x 70,8 mm

Compressie verhouding

10,5:1

Brandstof

PGM-FI elektronische injectie

Max. Vermogen

21,5 kW @ 7.500 tpm

Max. Koppel

31,5 Nm @ 5.250 tpm

Verbruik

3,4 l/100 km (29,4 km/l)

CO2-uitstoot

79 g/km

Accu

12V-9.1 AH

Transmissie
Koppeling

Automatische centrifugaalkoppeling, droog

Eindoverbrenging

V-riem

Transmissie

CVT

Chassis
Frametype

Staal underbone

Balhoofdhoek

26.5°

Naloop

90 mm

Gewicht

186 kg

Tankinhoud

11,7 liter

Lengte x breedte x hoogte

2.200 mm x 895 mm x 1.295 mm

Wielbasis

1.520 mm

Zadelhoogte

795 mm

Grondspeling

145 mm

Wielen, vering en remmen
ABS-systeem

Tweekanaals

Voorrem

Enkele 256 mm remschijf

Achterrem

Enkele 240 mm remschijf

Voorwiel

15-duims

Achterwiel

14-duims

Voorband

120/70-15MC 56P

Achterband

140/70-14MC 62P

Ophanging vooraan

UPSD-vork

Ophanging achteraan

Stereovering

Kleuren
Mat Carnelian Red Metallic

Mat Carbonium Gray Metallic

Spangle Silver Metallic

ONTDEK MEER OVER DE BESCHIKBARE ORIGINELE
ACCESSOIRES OP ONZE WEBSITE OF DOWNLOAD DE
HONDA MOTORCYCLES EUROPE APP.

Honda Motorcycles
Europe App
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Enthousiasteling.
Rijder.
Dromer.
Bij Honda geloven we niet in de makkelijke
uitweg. Nooit toegeven, nooit rusten. Daar
staan we voor.
Dankzij deze filosofie is ons werk nooit klaar.
Daarom blijven we voortdurend de limieten van
elke motorfiets aftasten. Daarom blijven we
streven naar succes en drijven we innovatie,
techniek en ontwikkeling tot het uiterste. En dat
doen we opnieuw. En opnieuw.
Daarom blijven wij ook pioniers van technische
primeurs, zoals de eerste vier-in-lijn motor, onze
Dual Clutch Transmission en de airbag voor
motorfietsen. Daarom gaan wij onverschrokken
verder dan het bekende.
Die rusteloosheid drijft ons voorwaarts en dat
geven we door aan elke Hondarijder. We helpen
hen naar hun volgende avontuur. Naar het plezier
van échte vrijheid. Naar de volgende grote
droom.
Want het zijn uiteindelijk onze dromen die ons
drijven, niet?
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5 JAAR
GARANTIE
2+3

De specifieke details van deze brochure zijn niet van toepassing op een bepaald geleverd of te koop
aangeboden product. Fabrikanten behouden zich het recht voor om de specificaties, met inbegrip van de
kleuren, met of zonder kennisgeving te wijzigen op een wijze die passend wordt geacht. Dat gaat zowel
over kleine als grote wijzigingen. Er wordt echter alles aan gedaan om de juistheid van de gegevens
in deze brochure te waarborgen. Raadpleeg je dealer voor meer informatie over de specificaties van
een bepaald product. Deze publicatie vormt - onder geen enkele omstandigheid - een aanbod van het
bedrijf aan een persoon. Alle verkopen worden gedaan door de Distributeur of Dealer onder voorbehoud
van en met het voordeel van de standaard Verkoop- en garantievoorwaarden die door de distributeur
of dealer worden verstrekt en waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Hoewel
inspanningen worden geleverd om de nauwkeurigheid van de specificaties te garanderen, worden de
brochures enkele maanden voor de distributie voorbereid en afgedrukt en kunnen ze bijgevolg niet altijd
onmiddellijk een weerspiegeling zijn van wijzigingen in de specificaties of, in sommige geïsoleerde
gevallen, van de levering van een bepaalde functie. Wij adviseren klanten om specifieke details te
bespreken met de aanleverende dealer, vooral indien een selectie afhankelijk is van een van de
beschreven kenmerken. Neem contact op met uw lokale dealer voor informatie en specificaties. Gelieve
er rekening mee te houden dat de verstrekte cijfers over het brandstofverbruik resultaten zijn die door
Honda zijn verkregen onder gestandaardiseerde testcondities die door WMTC zijn voorgeschreven. De
tests worden uitgevoerd op een rollende weg met een standaardversie van het voertuig met slechts één
rijder en zonder extra optionele uitrusting. Het werkelijke brandstofverbruik kan variëren afhankelijk
van de manier waarop u rijdt, hoe u uw voertuig onderhoudt, het weer, de wegomstandigheden, de
bandenspanning, de installatie van accessoires, de lading, het gewicht van de rijder en de passagier, en
andere factoren. U accepteert dat als u een aankoop doet of een transactie aangaat, al dan niet tegen
betaling, u volledig vertrouwt op uw eigen vaardigheden en oordeel en niet op dat van iemand anders.
RIJ MET STIJL Lees de gebruikershandleiding grondig door. Leer uw machine en diens mogelijkheden
kennen. Concentratie helpt bij het anticiperen. Observeer de bewegingen van andere weggebruikers.
Rem op tijd. Draag altijd een helm en kwalitatieve kledij, rij fit en NOOIT na het drinken van alcohol.
Goed weggedrag en hoffelijkheid identificeren de bekwame en stijlvolle rijder. Honda onderschrijft de
wet dat alle helmvizieren moeten voldoen aan BS 4110. Vizieren die minder dan 50% van het zichtbare
licht doorlaten kunnen niet wettelijk worden gebruikt op de weg.
Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch – Sphere Business Park – Doornveld 180 – B-1731 Zellik – BTW-nummer: BE 0467.016.396
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch – Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) – 2909 LK Capelle aan den IJssel – BTW-nummer: NL851865367B02

www.honda.be - www.honda.nl
Gooi me niet weg.
Geef me door aan een
vriend of recycle me.

Honda Motor Europe betrekt papier
op een verantwoordelijke manier
van fabrikanten binnen de EU.

