NAKED

CB1100EX
Νοσταλγία και καινοτομία
Μια μοναδικής αισθητικής αυθεντική superbike από την μαγική δεκαετία του 1970 στη σύγχρονη εποχή. Με μοναδικό στυλ, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και εμφάνιση που συναρπάζει, η CB1100EX απευθύνεται σε λάτρεις
της κλασικής ομορφιάς. Ο κινητήρας των 1140κ.εκ. παρέχει άμεση και πλήρως αξιοποιήσιμη ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών. Η λειτουργία του είναι ομαλή και γραμμική με κάθε ταχύτητα στο κιβώτιο και μέχρι τις 8.500
στροφές που τελειώνει η ωφέλιμη περιοχή του στροφόμετρου. Είναι αεροελαιόψυκτος, διαθέτει 4 κυλίνδρους
και βελτιωμένες βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής. Ο συμπλέκτης ολίσθησης παρέχει ευκολότερες αλλαγές και
συμβάλει στη σταθερότητα του πίσω τροχού στα κατεβάσματα ταχυτήτων.
Η CB1100EX διαθέτει ξεκούραστη θέση οδήγησης με γωνία κάστερ και ίχνος στα 27°/114χιλ., καθώς και μεταξόνιο στα 1490χιλ. Στην ίδια φιλοσοφία και η θέση οδήγησης. Είναι όρθια, άνετη και παρέχει πολύ καλό οπτικό
πεδίο στον αναβάτη. Το ύψος της σέλας είναι στα 790 χιλιοστά και το σχήμα του τιμονιού έχει αλλάξει για να διατηρηθεί η ουδέτερη θέση του αναβάτη. Το πιρούνι 41 χιλιοστών της Showa διαθέτει διπλές βαλβίδες SDBV για τη
ρύθμιση συμπίεσης και απόσβεσης επαναφοράς. Το σύστημα παρέχει μεγάλη σταθερότητα και ιδανικό έλεγχο.
Τα φώτα μπροστά και πίσω είναι LED και προσθέτουν μια ακόμη σύγχρονη πινελιά. Οι νέοι ακτινωτοί τροχοί των
18 ιντσών είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι και ολοκληρώνουν ιδανικά την κλασική εμφάνιση της
μοτοσυκλέτας. Η CB1100EX συνεχίζει ιδανικά μια συγκλονιστική ιστορία που έχει γράψει η Honda με χρυσά
γράμματα. Μια ιστορία που προκάλεσε έκρηξη με την CB1100F Bol D’or του 1983 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
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Κινητήρας: Αεροελαιόψυκτος 4-χρονος 4-κύλινδρος
Κυβισμός: 1140 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 89,8hp / 7.500 σ.α.λ.
Μέγιστη Ροπή: 91 Nm / 5.500 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 255 κιλά
Χωρητικότητα καυσίμου: 16.8 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 18,9 χλμ./λτ
Ύψος Σέλας: 790 χιλ.
Απόσταση από το έδαφος: 135 χιλ.
Διαστάσεις
(ΜxΠxΥ): 2.200 x 830 x 1.130 χιλ.

