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Z NUDY
KU VZRUŠENIU
NA PRVÝ
POHĽAD
Motocykel na obrázku je vybavený príslušenstvom.

MENEJ
JE VIAC
MINIMUM ZBYTOČNOSTÍ,
MAXIMUM MOTOCYKLA.

Každý deň je cestou. Otvorte oči a zažite vzrušenie s novou Hondou CB650R. Jej kompaktná a svalnatá stavba nadväzuje na pôsobivý retro minimalizmus modelu CB1000R. Nový člen rodiny
Neo Sports Café, ktorý kombinuje typický štýl surového športového streetfightera a obnaženého café racera, je pripravený vám
sprostredkovať nezabudnuteľný zážitok.

Nová Honda CB650R so štíhlymi aerodynamickými tvarmi sedí presne k vášmu
mestskému štýlu. Ultra kompaktná svalnatá stavba nadväzuje na retro minimalizmus modelu CB1000R Neo Sports
Café, ale stroj je o 5 kg ľahší. Kombináciu
zakrivených línií a ostrých hrán zvýrazňuje osobitý LED predný svetlomet. S modelom CB650R menej znamená viac.

NÁVYKOVÁ
TECHNIKA

3. JEDNODUCHÁ PRESTAVBA NA 35 kW

U dealerov Honda je k dispozícii sada na jednoduché obmedzenie výkonu motora na
35 kW, s ktorou môžu CB650R viesť držitelia
oprávnenia skupiny A2. Prestavba na plný výkon po získaní oprávnenia skupiny A je rovnako jednoduchá.

4. USD VIDLICA SHOWA SFF

PRE KAŽDODENNÚ RADOSŤ.

Nastaviteľná obrátená 41-mm vidlica Showa
SFF s oddelenými funkciami ponúka pružnú
reakciu tlmenia a vynikajúcu priľnavosť prednej pneumatiky. Dopĺňa vyladenú tuhosť rámu
a hmotnosť zníženú o 5 kg.

Radový štvorvalec DOHC so 16 ventilmi v modeli CB650R Neo Sports Café je stavaný na tvrdú prácu. Jeho výkonová špička sa šplhá k hodnote 70 kW
(a je možné ju jednoducho znížiť na 35 kW pre držiteľov vodičského oprávnenia skupiny A2), krútiaci
moment má maximum 64 Nm a obmedzovač zasahuje
v 12 000 otáčkach. Krátko odstupňovaná prevodovka
a plynulý záťah v strednom pásme zaručujú svižnú akceleráciu pri rozjazdoch zo semaforov a pri preraďovaní nahor - nasledovanou strašidelným revom, keď otáčky letia vyššie. Je to návykové. Antihoppingová spojka
uľahčuje preraďovanie a zvláda aj tvrdé podraďovanie,
kým kontrola trakcie (HSTC) zabraňuje prekĺznutiu zadného kolesa. Je to konštruktérske veľdielo pre všedný
deň. Užite si ho.

5. DIZAJN VÝFUKU

Štyri výfukové zvody, ktoré sa pod motorom
spájajú do jednej rúry, pripomínajú históriu
značky Honda. Zadná časť výfukovej koncovky
bola prepracovaná tak, aby prenášala vzrušujúci rev motora so stúpajúcimi otáčkami priamo
k jazdcovi. Výkon tak môžete vnímať zo všetkých strán, a zažijete pocit, aký vie vyprodukovať len radový štvorvalec.

6. HLINÍKOVÉ RÁFIKY

Honda CB650R má prémiové hliníkové ráfiky
s piatimi lúčmi v tvare Y. Ich inovatívny dizajn
zvyšuje tuhosť a zároveň znižuje hrúbku, takže
poskytuje maximálnu pevnosť při minimálnej
hmotnosti.

7. 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.

8. ŠTVORVALCOVÝ MOTOR
1. PALUBNÉ PRÍSTROJE

Nová Honda CB650R je vybavená
prehľadnou digitálnou LCD prístrojovou doskou. Na displeji sa okrem
iného zobrazuje zaradený prevodový
stupeň, teplota chladiacej kvapaliny,
najvyššie dosiahnuté otáčky motora,
a indikátor preradenia spojený s otáčkomerom, ktorý jazdca informuje, keď
je čas radiť smerom nahor. Kónické riadidlá modelu CB650R ponúkajú jednoduché ovládanie a rýchle reakcie
pri riadení. Staňte sa kráľom mestskej
džungle. Ukážte svetu, čo dokážete.

2. ZÁŤAH POD KONTROLOU

Nová Honda CB650R ponúka dokonalú priľnavosť pri vašich pouličních
pretekoch. Trakcia zadného kolesa
je strážená nastaviteľnou kontrolou
krútiaceho momentu (HSTC). Keď
senzory zaznamenajú rozdiel medzi
rýchlosťou otáčania predného a zadného kolesa, systém plynule zníži
záťah zadného kolesa a vráti mu priľnavosť.

Radový
štvorvalec
modelu
CB650R
s rozvodom DOHC a 16 ventilmi má výkon
70 kW a silný záťah 64 Nm v stredných
otáčkach. Obmedzovač zasahuje v 12 000
otáčkach za minútu a kontrola trakcie HSTC
udržuje priľnavosť zadného kolesa. Spínacia
skrinka sa presunula k prednej časti nádrže, čo
zvyšuje minimalistický štýl motocykla.

ŠPECIFIKÁCIE

CB650R

9. KOMPLETNÉ LED OSVETLENIE

Osvetlenie novej CB650R je navrhnuté viac
ako optimálne. Všetky svetlá sú osadené prémiovými LED diódami. Okrúhly predný svetlomet s čiernym lemom odráža štýl CB1000R
Neo Sports Café a vrhá na cestu intenzívny
kužeľ svetla zafarbený do modra. Dizajn zadného svetla kopíruje minimalistický štýl modelu
CB1000R.

MOTOR
Typ motora

10. RADIÁLNE UCHYTENÉ STRMENE

Mestská džungľa môže byť nepredvídateľná.
Preto potrebujete motocykel, ktorý vám dá plynulú a optimálnu kontrolu za každého počasia.
Dva radiálne uchytené štvorpiestikové strmene
zvierajú 310-mm plávajúce kotúče a vzadu ich
podporuje jednopiestikový strmeň na 240-mm
kotúči. Dvojkanálové ABS udržiava plynulú
kontrolu za sucha i vlhka. Ovládnite cestu za
dažďa aj slnečného dňa.

11. VYVÁŽENÝ PODVOZOK

Nová Honda CB650R je celá o rovnováhe.
Eliptické nosníky rámu dodávajú podvozku
optimálnu tuhosť a perfektnú spätnú väzbu od
predného i zadného kolesa. Prehnutá hliníková kyvná vidlica má pevnú konštrukciu aj príťažlivý vzhľad. Pneumatiky s rozmermi 120/7017 a 180/55-17 dávajú motocyklu priľnavosť
superbiku. Jazdite štýlovo.

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

202 kg

Objem palivovej nádrže

15,4 litra

DxŠxV

2 130 x 780 x 1 075 mm

Rázvor

1 450 mm

Výška sedla

810 mm

Svetlá výška

150 mm

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY
dvojkanálové ABS

Predná brzda

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

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Zadná brzda

kotúčová 240 mm x 5 mm
s jednopiestikovým strmeňom

Spojka

viaclamelová v olejovom kúpeli, antihoppingová

Predný ráfik

lúčový z hliníkovej zliatiny

Sekundárny prevod

reťaz

Zadný ráfik

lúčový z hliníkovej zliatiny

Prevodovka

šesťstupňová

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

Typ rámu

Honda CB650R je vybavená dvoma nasávacími tunelmi, ktoré privádzajú čerstvý vzduch
priamo k airboxu. Tým sa zlepšuje účinnosť
nasávania a optimalizuje priebeh krútiaceho
momentu.

Pohotovostná hmotnosť

Typ ABS

PODVOZOK

12. DVOJITÉ NASÁVANIE

oceľový

Uhol riadenia

25,5°

Závlek predného kolesa

101 mm

FARBY

CANDY CHROMOSPHERE
RED

13. ANTIHOPPINGOVÁ SPOJKA

Spojka s pomocnou funkciou ovláda šesťstupňovú prevodovku a jej ľahký chod uľahčuje
preraďovanie nahor i nadol. Spojka zároveň
zabraňuje zablokovaniu zadného kolesa při
rýchlom podraďovaní, a umožňuje plynulý,
kontrolovaný nájazd do zákruty.

PLNE
VYBAVENÁ

ROZMERY A HMOTNOSTI

GRAPHITE
BLACK

VŠETKO ČO POTREBUJETE, NIČ NAVIAC.
Prémiový motocykel si zaslúži prémiovú výbavu. Preto CB650R Neo Sports
Café dostala kónické hliníkové riadidlá pre absolútne precítenie a skvelú
ovládateľnosť. Kompletné LED osvetlenie motocyklu dodáva svieži moderný
vzhľad a charakteristický guľatý predný svetlomet vrhá výrazný kužeľ svetla
zafarbený do modra. Prístrojový panel s digitálnym LCD displejom je vybavený ukazovateľom zaradenej rýchlosti a indikátorom preradenia.

PRÍSLUŠENSTVO

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

JEANS BLUE
METALLIC

Vytlačené 02/2019

Váš autorizovaný predajca Honda

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho
oznámenia.
JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si prečítajte užívateľskú príručku. Dôkladne sa
zoznámte so svojím motocyklom a jeho schopnosťami. Sústredenie pomáha
predvídať. Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky. Brzdite s dostatočným
predstihom. Používajte kvalitné ochranné oblečenie vrátane prilby, jazdite iba
pokiaľ ste úplne fit a NIKDY po požití alkoholu. Obratnosť a slušnosť 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

