
ΑνΑκΑλυψε τΑ πΑντΑ γιΑ την τεχνολογιΑ



Νιώσε τη διαφορά και την αίσθηση 
απόλυτου ελέγχου που προσφέρει η 
τεχνολογία DCT σε κάθε διαδρομή.

Η ανάπτυξη της πρωτοποριακής τε-
χνολογίας DCT ξεκίνησε από το ότι 
εμείς στη Honda  θέλουμε να απολαμ-
βάνετε περισσότερο τη μοτοσυκλέτα 
σας. Η επιθυμία μας αυτή οδήγησε 
στη δημιουργία της τεχνολογίας DCT 
που προσφέρει πρωτόγνωρη εμπει-
ρία οδήγησης. Η αίσθηση του να γί-
νεσαι ένα με τον ανοικτό δρόμο σου 
αξίζει. Γι’ αυτό καινοτομούμε, ώστε 
να σου προσφέρουμε αυτή την αί-
σθηση και να κάνουμε κάθε βόλτα 
σου μοναδική. Η τεχνολογία DCT 
σου προσφέρει απόλυτη ελευθερία 
ενθαρρύνοντας νέες περιπέτειες και 
μοναδικές αναμνήσεις. Το μόνο που 
έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις το 
γκάζι και να απολαύσεις τη διαδρομή.  

ΟΔΗΓΗΣΕ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

DCT
Dual CluTCh Transmission



2 ΑυτομΑτΑ Modes
S -Sport- Για δυναμική σπορ οδήγηση.

D -Drive- Για άνετη και ξεκούραστη οδήγηση στην πόλη
και τον αυτοκινητόδρομο.

1 Mode μηχΑνικηΣ επιλογηΣ
Χειροκίνητη επιλογή (MT), με αλλαγές ταχυτήτων

μέσω κουμπιών (+, -)  που βρίσκονται στο αριστερό χειριστήριο.

ΔιΑκοπτηΣ G 
Βελτιώνει την πρόσφυση του πίσω τροχού στο χώμα.

Μόνο για την Africa Twin & το X-ADV

MODES
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

NC750X AFRICA TWIN AFRICA TWIN
ADVENTURE SPORTS

INTEGRA
(μόνο DCT έκδοση)

X-ADV
(μόνο DCT έκδοση)

GL1800 GOLDWING
(3RD GEN,7 SPEED DCT)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗ DCT

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Οδήγησε με άνεση χωρίς τη χρήση 
του συμπλέκτη και του μοχλού ταχυ-
τήτων, για ομαλές και σαφείς αλλα-
γές ταχυτήτων.

Άλλαξε μεταξύ αυτόματης (auto) και 
μηχανικής (manual) μετάδοσης, για 
πλήρη προσαρμογή σε κάθε περι-
βάλλον. Απαλλάξου από τους κρα-
δασμούς που προκαλούν τα συμβα-
τικά κιβώτια ταχυτήτων.

ΕΛΕΓΧΟΣ

HONDA
DuAl CluTCH
TrANSMiSSiON

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΠΛΟΥ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
HONDA
Η καινοτόμα τεχνολογία DCT της 
Honda είναι ένα αυτοματοποιημένο 
σύστημα συμπλέκτη και μηχανισμού 
αλλαγής ταχυτήτων, το οποίο διατηρεί 
την άμεση αίσθηση επιτάχυνσης ενός 
μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων και τη 
συνδυάζει με την άνεση της αυτόμα-
της μετάδοσης. Το DCT σου επιτρέπει 
να επικεντρώνεσαι στην επιτάχυνση, 
το στρίψιμο και το φρενάρισμα, χω-
ρίς να χρειάζεται να ασχολείσαι με 
την αλλαγή ταχυτήτων. Με αυτό τον 
τρόπο, αυξάνεται η απόλαυση, η αυ-
τοπεποίθηση και ο έλεγχος στην οδή-
γηση. Η τεχνολογία DCT ανεβάζει την 
απόλαυση και την ασφάλεια σε νέα, 
πρωτόγνωρα επίπεδα.



Η εικόνα σου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας θα αλλάξει για πάντα όταν δοκιμάσεις τη μοναδική τεχνολογία
μετάδοσης διπλού συμπλέκτη της Honda (DCT). 

Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να απολαύσεις τη διαδρομή έχοντας απόλυτο έλεγχο της μοτοσυκλέτας και
ευκολότερη επικοινωνία με τον συνεπιβάτη σου και το περιβάλλον. Οδήγησε με άνεση και απόλαυσε στο έπακρο
τη μοτοσυκλέτα σου. Απαλλάξου από τη χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων και ζήσε τη στιγμή.  Η τεχνολογία DCT υπόσχεται
να σε οδηγήσει σε μοναδικές περιπέτειες, ταξιδεύοντας με άνεση και ασφάλεια οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η καθημερινή μετακίνηση δεν ήταν ποτέ 
ευκολότερη. Το μόνο που έχεις να κά-
νεις είναι να εκκινήσεις τη μηχανή, να 
ανοίξεις το γκάζι και να απολαύσεις τη 
διαδρομή. Οδήγησε χωρίς να σκέφτεσαι 
τον συμπλέκτη και τις ομαλές αλλαγές 
ταχυτήτων, η καινοτόμα τεχνολογία DCT 
θα το κάνει για εσένα.

ΑΝΕΣΗ
Τα πολύωρα ταξίδια απαιτούν και εξαι-
ρετική άνεση. Απόλαυσε ξεκούραστες 
διαδρομές με την τεχνολογία DCT και εκ-
μεταλλεύσου την ελευθερία που σου προ-
σφέρει για να παρατηρήσεις τη διαδρομή, 

να νιώσεις τον άνεμο, να ταξιδέψεις πραγ-
ματικά. Σε εξίσου άνετο ταξίδι θα μετατρέ-
ψεις και τις καθημερινές μετακινήσεις 
σου, χωρίς να ανησυχείς για την ταλαι-
πωρία στην κίνηση των αστικών δρόμων.

ΚΟΡΥφΑΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η τεχνολογία DCT σου προσφέρει μια 
πρωτόγνωρη αίσθηση οδήγησης που 
ξεπερνά κάθε προσδοκία, χωρίς να στε-
ρείται τίποτα από την αίσθηση ελέγχου 
που προσφέρουν τα συμβατικά κιβώτια 
ταχυτήτων.  Άμεση προσαρμογή σε κάθε 
συνθήκη με εύκολη εναλλαγή μετα-
ξύ αυτόματης (auto) και χειροκίνητης 
(manual) μετάδοσης με το πάτημα ενός 
μόνο κουμπιού. Η τεχνολογία DCT σου 
προσφέρει ομαλή εναλλαγή ταχυτήτων 
χωρίς μετατόπιση, ώστε να έχεις τον 
πλήρη έλεγχο σε κάθε διαδρομή.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αξεπέραστες επιδόσεις χωρίς προσπά-
θεια. Γρηγορότερες αλλαγές ταχυτήτων 
και ασφαλέστερες διαδρομές έχοντας τον 
έλεγχο του γκαζιού και αφήνοντας την 
μοτοσυκλέτα να κάνει τα υπόλοιπα μόνη 
της. Μηδένισε τους κραδασμούς και 
νιώσε σαν ένας επαγγελματίας οδηγός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Είναι στη φύση των μοτοσυκλετών με 
τεχνολογία DCT να κάνουν τις βέλτιστες 
αλλαγές ταχυτήτων, συμβάλλοντας έτσι 
σε οικονομικότερη οδήγηση.

ΑΣφΑΛΕΙΑ 
Η οδήγηση με DCT είναι κάτι παραπάνω 
από διασκεδαστική, είναι οδήγηση με 
ασφάλεια. Χωρίς να χρειάζεται να ανα-
λώνεσαι στην αλλαγή ταχυτήτων επικε-
ντρώνεσαι στο περιβάλλον και σε όσα 
συμβαίνουν γύρω σου.

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΚΑΙ ΑΝΑβΑΤΗΣ ΣΑΝ ΕΝΑ
Ξέχασε τον απλό χειρισμό που απαιτούν 
τα συμβατικά κιβώτια ταχυτήτων. Με την 
τεχνολογία DCT εναρμονίζεσαι με τη 
μοτοσυκλέτα σου, γίνεστε ένα.  Κάθε 
διαδρομή με DCT είναι ξεχωριστή και η 
μοτοσυκλέτα προσαρμόζεται με τη διά-
θεση και την καθοδήγησή σου. Και με το 
πάτημα ενός κουμπιού εύκολα αναλαμ-
βάνεις εσύ αποκλειστικά το χειρισμό, αν 
έτσι προστάζει η διάθεσή σου.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Ανακάλυψε τις αρετές της τεχνολογίας DCT



ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ Μελέτησε προσεκτικά το εγχειρί-
διο κατόχου (owner’s manual). Γνώρισε το δίκυκλό σου και όλα όσα 
μπορεί να σου προσφέρει. Η συγκέντρωση βοηθά στην πρόβλεψη. 
Να παρατηρείς τη συμπεριφορά των οδηγών κάθε τύπου οχήματος 
που κινούνται κοντά σου. Διάθεσε χώρο και χρόνο για ασφαλές φρε-
νάρισμα. Επίλεξε ειδικά προϊόντα ένδυσης και προστασίας, οδήγη-
σε ξεκούραστος και ΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ! Η 
καλή συμπεριφορά και η ευγένεια χαρακτηρίζουν τον έμπειρο και 
συνειδητοποιημένο μοτοσυκλετιστή. Η Honda υποστηρίζει την συμ-
βατότητα των ζελατινών κράνους με την προδιαγραφή BS 4110.  
Οι ζελατίνες που εμποδίζουν την ορατότητα (λιγότερο από το 50% 
του ορατού φωτός), δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο δημόσιο 
οδικό δίκτυο.

Τα τεχνικά στοιχεία και ο εξοπλισμός που αναφέρονται είναι δυνα-
τόν να αλλάξουν χωρίς προειδόποιηση. Παρακαλούμε επικοινωνή-
στε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Honda για περισ-
σότερες πληροφορίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 3483.300, FAX: 210 3483.310
www.honda-motorcycles.gr

 
Παρακαλούμε μην πετάξετε το έντυπο.

 Δώστε το σε ένα φίλο σας ή ανακυκλώστε το.

 HD-ΜΟΤΟLINEUP2020
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