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Toto je motocykel pre rodených pretekárov. Nová Honda CBR650R 
s dizajnom prevzatým priamo z modelu CBR1000RR Fireblade je 
beštia so športovými ambíciami, dravým výkonom a výnimočným 
záťahom. Objavte miesto bez hraníc: vašu posadnutosť.

OBJAVTE
MIESTO
BEZ HRANÍC:
VAŠU
POSADNUTOSŤ. PRIDÁVAME 

ĎALŠIE R
K CBR
ZRODENÁ NA OKRUHU,
PRÍŤAŽLIVÁ NA ULICI

CBR650R, navrhnutá priamo v športovom štýle modelu 
Fireblade, prenáša pretekárske DNA do svojho svojho 
agresívneho výkonu na ceste. Stupačky a  riadidlá 
boli upravené do optimálnej jazdnej pozície, v  ktorej 
hravo zvládnete zrýchlenia, spomaľovania aj prejazdy 
kľukatými cestami plných zákrut, kým optimalizované 
zaťaženie prednej pneumatiky zlepšuje schopnosť 
motocykla meniť smer. Duálny LED svetlomet vypĺňa 
minimalistickú prednú masku, pričom aj zadná časť 
je výrazne odľahčená. A  ohromujúci rev výfukovej 
koncovky vyvoláva husiu kožu.



8. LCD DISPLEJ
Pohľad do kokpitu je čisto športový. Digitálny 
prístrojový panel s LCD displejom je prehľadný 
a ľahko čitateľný. Ukazovateľ zaradeného pre-
vodového stupňa a indikátor preradenia sú od-
teraz jeho súčasťou.

7. USD VIDLICA SHOWA SFF
Honda CBR650R uspokojí každého jazdca 
a vyhovie každému jazdnému štýlu. 41-mm ob-
rátená vidlica Showa s oddelenými funkciami 
(SFF) ponúka pružnú reakciu tlmiča a  presnú 
spätnú väzbu od predného kolesa. Okrem 
toho má nastaviteľné predpätie pružiny a od-
skok. Vstúpte do sveta bez hraníc.

2. KOMPLETNÉ LED OSVETLENIE
Každý detail novej Hondy CBR650R 
bol navrhnutý pre vášnivých jazdcov. 
Prémiový dvojitý predný svetlomet 
s  LED reflektuje štýl modelu 
CBR1000RR Fireblade a  vrhá na 
cestu jasne biely kužeľ svetla. Zadné 
svetlo má štíhly minimalistický tvar.

1. NOVÝ VÝFUK
Vzrušenie. Harmónia. Sila. To sú vlast-
nosti novej CBR650R. Štyri výfukové 
zvody sa zmyselne vlnia pred motorom, 
kým upravená koncovka výfuku vydáva 
s rastúcimi otáčkami vzrušujúci rev.

3. ŠTVORVALCOVÝ MOTOR
Nová CBR650R má výkonný štvorvalec 
DOHC so 16 ventilmi. Obmedzovač zasahuje 
v  12 000 otáčkach a  kontrola trakcie HSTC 
udržiava priľnavost zadného kolesa. Teraz máte 
schopnosť vypustiť beštiu. 

4. JEDNODUCHÁ PRESTAVBA NA 35 kW
Nová CBR650R je silný stroj pre vášnivých 
jazdcov. U dealerov Honda je k dispozícii sada 
na jednoduché obmedzenie výkonu motora na 
35 kW, s  ktorou môžu tento motocykel viesť 
držitelia oprávnenia skupiny A2. Prestavba  na 
plný výkon po získaní oprávnenia skupiny A je 
rovnako jednoduchá.

5. ANTIHOPPINGOVÁ SPOJKA
Rýchle podraďovanie, agresívne preraďovanie 
nahor, plynulý a  kontrolovaný nájazd do 
zákruty: antihoppingová spojka s  asistentom 
má šesťstupňovú prevodovku pod kontrolou 
a vám umožní vychutnať si vzrušenie z novej 
CBR650R naplno.

6. RADIÁLNE UCHYTENÉ STRMENE
Na predpovedi počasia nezáleží, nová 
CBR650R je pripravená na každé podmienky.  
Dva radiálne uchytené predné strmene dopĺňa 
jednopiestikový brzdič vzadu. Dvojkanálové 
ABS udržiava plynulú kontrolu za sucha i vlhka.

VZRUŠUJÚCI ZHON
K ČERVENÉMU POĽU
NÁVYKOVÝ VÝKON ŠTVORVALCA VO SVOJEJ 
NAJLEPŠEJ FORME.

Nechajme hovoriť fakty. Výkonová špička tejto beštie narástla na 70 kW. Ale 
u dealerov Honda existuje jednoduchá možnosť, ako obmedziť výkon tak, aby 
spadal do podmienok vodičského oprávnenia skupiny A2. K dispozícii je aj 
verzia s výkonom 35 kW, určená pre držiteľov vodičského oprávnenia skupiny 
A2. Krútiaci moment 64 Nm je výnimočný a  obmedzovač teraz zasahuje 
v 12 000 otáčkach. CBR650R má vo svojej triede jeden z najlepších pomerov 
výkonu a hmotnosti. Ale nie je všetko len o číslach. Pozornosť si zaslúži spôsob, 
akým šestnásťventilový radový štvorvalec DOHC servíruje svoj výkon. 

V prvom rade ide o plynulý záťah v strednom pásme. Nasleduje vzrušujúci 
rev, keď otáčky letia nahor. Je návykový. Antihoppingová spojka s asistentom 
uľahčuje preraďovanie nahor a  krotí prudké podraďovanie, kým kontrola 
trakcie HSTC udržiava priľnavosť zadného kolesa, takže sa môžete 
sústrediť na to najdôležitejšie - rýchly prejazd ďalšou sériou zákrut. Vďaka 
systému dvojitého nasávania s vylepšenou štruktúrou vzduchových čističov 
a  zväčšeného priemeru výfukového potrubia má motor lepšiu odozvu od 
približne 7 000 otáčok.  

9. SIGNÁL PRI NÚDZOVOM BRZDENÍ
Systém Emergency Stop Signal na 
novej CBR650R vám pomáha udržať sa 
v  bezpečí, keď potrebujete nečakane 
prudko brzdiť. Systém rozpozná náhle 
brzdenie a  automaticky aktivuje predné 
a zadné výstražné smerovky, ktoré blikaním 
upozornia ostatných vodičov vo vašej 
blízkosti.



PRÉMIOVÁ 
VÝBAVA

VYSOKÝ VÝKON, LEPŠIE ŠPECIFIKÁCIE

Aj keď sa nová Honda CBR650R nechala inšpirovať modelom CBR1000RR, 
ide svojou vlastnou cestou, a jej špecifikácie sú lepšie než pri predchádza-
júcom modeli. Vďaka upravenému objemu palivovej nádrže, kompletnému 
LED osvetleniu a ďalším úpravám je o 5,4 kg ľahšia než CBR650F. Dva 
predné svetlomety zvýrazňujú agresívne krivky motocykla, delené riadidlá 
sú uchytené pod hornými okuliarmi a prístrojový panel pozostáva z LCD 
displeja.

ŠPECIFIKÁCIE

CBR650R
MOTOR

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

ROZMERY A HMOTNOSTI

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

PODVOZOK

Typ motora kvapalinou chladený štvortaktný radový  
štvorvalec DOHC, 16 ventilov

Zdvihový objem 649 cm3

Vŕtanie x zdvih 67 mm x 46 mm

Kompresný pomer 11,6

Príprava zmesi elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI

Max. výkon 70 kW pri 12 000 ot. za min. (35 kW pri 10 500 ot. za min.)

Max. krútiaci moment 64 Nm pri 8 500 ot. za min. (49 Nm pri 4 500 ot. za min.)

Spotreba paliva 4,9 l/100 km

Emisie CO2 112 g/km

Kapacita akumulátora 12 V 8,6 Ah

Typ ABS dvojkanálové ABS

Predná brzda dvojitá kotúčová 310 mm x 4,5 mm  
so štvorpiestikovým strmeňom

Zadná brzda kotúčová 240 mm x 5 mm  
s jednopiestikovým strmeňom

Predný ráfik lúčový z hliníkovej zliatiny

Zadný ráfik lúčový z hliníkovej zliatiny

Predná pneumatika 120/70ZR-17 M/C

Zadná pneumatika 180/55ZR-17 M/C

Predné odpruženie obrátená teleskopická vidlica 41 mm

Zadné odpruženie centrálny tlmič Prolink s desaťstupňovým  
nastavením predpätia, hliníková kyvná vidlica

Pohotovostná hmotnosť 207 kg

Objem palivovej nádrže 15,4 litra

D x Š x V 2 130 x 780 x 1 150 mm

Rázvor 1 450 mm

Výška sedla 810 mm   

Svetlá výška 130 mm

Spojka viaclamelová v olejovom kúpeli, antihoppingová

Sekundárny prevod reťaz

Prevodovka šesťstupňová

FARBY

PRÍSLUŠENSTVO

Typ rámu oceľový

Uhol riadenia 25,5°

Závlek predného kolesa 101 mm

GRAND PRIX RED MAT GUNPOWDER 
BLACK METALLIC

VIAC INFORMÁCIÍ K ORIGINÁLNEMU PRÍSLUŠENSTVU 
NÁJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH 
ALEBO V APLIKÁCII HONDA BIKES APP, KTORÚ SI 
MÔŽETE STIAHNUŤ.



Výrobca si  vyhradzuje právo zmeniť  špecif ikácie bez predchádzajúceho
oznámenia.

JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si  prečítaj te užívateľskú pr íručku. Dôkladne sa
zoznámte so svoj ím motocyklom a  jeho schopnosťami.  Sústredenie pomáha

predvídať.  Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky.  Brzdite s dostatočným
predst ihom. Používajte kval i tné ochranné oblečenie vrátane pr i lby,  jazdite iba

pokiaľ  ste úplne f i t  a NIKDY po požit í  a lkoholu.  Obratnosť a s lušnosť sú známkami
skúseného a dobrého jazdca.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, E-mail: motoinfo@honda.sk

www.honda.sk/motorcycles
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