SUPERSPORT

CBR500R
Εμφάνιση που συναρπάζει
Πολύ ελαφριά και ευέλικτη, η CBR500R δεν μοιάζει απλώς με σπορ μοτοσυκλέτα, αλλά λειτουργεί και συμπεριφέρεται σαν σπορ μοτοσυκλέτα. Η ροπή ανεβαίνει ομαλά από τις χαμηλές και μεσαίες στροφές, γεγονός που
επιτρέπει ευελιξία και αξιοπιστία στο αστικό οδικό δίκτυο. Όπως και οι άλλες μοτοσυκλέτες CB των 500κ.εκ.,
είναι η ιδανική μοτοσυκλέτα πόλης, αλλά παράλληλα προσφέρει πολύ καλή αίσθηση και απόδοση στον ανοικτό
δρόμο. Με ανοδιωμένα καπάκια αγωνιστικού στυλ στο επάνω μέρος, το πιρούνι διαθέτει ρυθμίσεις προφόρτισης
ελατηρίου για να το προσαρμόσετε στις δικές σας απαιτήσεις. Και η πίσω ανάρτηση Honda Pro-Link® όμως,
διαθέτει ρύθμιση προφόρτισης, για να κάνετε εύκολα μικρές ρυθμίσεις, ανάλογα με το βάρος του αναβάτη και
του συνεπιβάτη. Το νέο φέρινγκ είναι κοφτό στα πλάγια για να μένει ελεύθερο μεγαλύτερο μέρος του κινητήρα.
Οι άψογα τοποθετημένοι αεραγωγοί και το φέρινγκ εκτρέπουν τον αέρα από το πρόσωπο του αναβάτη, αλλά
παρέχουν και άφθονο αέρα στον κινητήρα, για ακόμα καλύτερη απόδοση.
Grand Prix Red

Οι διπλοί προβολείς LED παρέχουν εξαιρετική ορατότητα και συνδυάζονται με στενά πλευρικά φώτα που ενισχύουν την επιθετική σπορ εμφάνιση της CBR500R. Οι χειρολαβές του συνεπιβάτη έχουν μικρές διαστάσεις για να
μην αλλοιώνεται η σπορ εμφάνιση της μοτοσυκλέτας και η σέλα είναι επανασχεδιασμένη για ακόμη μεγαλύτερη
άνεση. Το ελαφρύ σπορ τελικό της εξάτμισης προσθέτει την τελική πινελιά και προσφέρει σπορ ήχο που θα
σας ενθουσιάσει. Η μοτοσυκλέτα μπορεί να οδηγηθεί από κατόχους άδειας οδήγησης Α2 και φέρνει την σπορ
οδήγηση, κοντά όσο ποτέ.
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Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 2-κύλινδρος
Κυβισμός: 471 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 47,6hp (35 Kw) / 8.500 σ.α.λ.
Μέγιστη Ροπή: 43 Nm / 7.000 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 195 κιλά
Χωρητικότητα καυσίμου: 16.7 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 29.4 χλμ/λτ (WMTC mode)
Ύψος Σέλας: 785 χιλ.
Απόσταση από το έδαφος: 140 χιλ.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 2.080 x 750 x 1.145 χιλ.

