SUPERSPORT

CBR1000RR FIREBLADE /SP
Η δύναμη της ισορροπίας
Στα 26 χρόνια ύπαρξής της, η Fireblade έχει δεχτεί αμέτρητες αλλαγές και βελτιώσεις. Όλες και κάθε μια ξεχωριστά είχαν έναν βασικό σκοπό. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Απόλυτο Έλεγχο (Total Control), που αποτελεί ανέκαθεν την προτεραιότητα της Honda σε κάθε απαιτητική μοτοσυκλέτα της. Ο ελαφρύς και πανίσχυρος
κινητήρας των 999,8κ.εκ. διαθέτει 4 κυλίνδρους σε σειρά και ελέγχεται από προηγμένη ηλεκτρονική μονάδα.
Η μοτοσυκλέτα διαθέτει έλεγχο ροπής κατ’ επιλογή (Honda Selectable Torque Control), φρένο κινητήρα κατ’
επιλογή, νέο σύστημα ABS, σύστημα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης, επιλογέα ισχύος, προηγμένο σύστημα
ανάρτησης της Showa και τεχνολογία αιχμής από την πρωταθλήτρια MotoGP, την RC213V-S. Η εμφάνιση της
Fireblade είναι φυσικά ανάλογη του χαρακτήρα της. Επιθετική και ετοιμοπόλεμη δείχνει τις προθέσεις της με το
που θα πέσει το βλέμμα επάνω της.
Grand Prix Red / HRC
(CBR1000RR FIREBLADE SP)

Η Honda Fireblade SP υπόσχεται να σας μεταφέρει στο επόμενο επίπεδο απόλυτου ελέγχου. Είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα Honda που έχει εφοδιαστεί με πιρούνι Ohlins S-EC NIX30 43 χιλιοστών μπροστά και μονό αμορτισέρ
TTX36 πίσω. Μια ακόμη καινοτομία για μοτοσυκλέτα Honda παραγωγής, είναι το μικρών διαστάσεων ρεζερβουάρ
από τιτάνιο που γεμίζει με 16 λίτρα καυσίμου. Η Brembo έχει σχεδιάσει για την SP monoblock 4-πίστονες δαγκάνες που συνδυάζονται με τακάκια υψηλής απόδοσης, τα οποία παρέχουν ιδανική απόδοση σε πολύ υψηλές
θερμοκρασίες. Η Fireblade SP διαθέτει πλήρως έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT που μεταφέρει πληθώρα
πληροφοριών στον αναβάτη. Ρυθμίζει αυτόματα την αντίθεσή της ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος,
χρησιμοποιώντας οπίσθιο φωτισμό μέχρι και 1000 cd/m2 και διαθέτει 3 επιλογές, τις Street, Circuit και Mechanic.
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Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 16-βάλβιδος, 4 κύλινδροι σε σειρά με 2ΕΕΚ
Κυβισμός: 999 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς:
Μέγιστη Ροπή: 114 Nm / 11.000 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 196 / (SP) 195 κιλά
191,8hp (141 Kw) / 13.000 σ.α.λ.
Χωρητικότητα καυσίμου: 16 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 17,5 χλμ/λτ
Ύψος Σέλας: 820 χιλ.
Απόσταση από το
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 2.065 x 715 x 1.125 χιλ.
έδαφος: 129 χιλ.

