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ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Κατασκευασμένη χωρίς συμβιβασμούς, η νέα 
CRF1100L Africa Twin είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 
κάθε πρόκληση. Με αυξημένο κυβισμό 1.100 κ.εκ., 
ο 2-κύλινδρος κινητήρας παράγει εξαιρετική ισχύ και 
ροπή. Το ανασχεδιασμένο πλαίσιο περιλαμβάνει ελα-
φρύτερο σκελετό, στιβαρό ψαλίδι αλουμινίου τύπου 
CRF450R και υποπλαίσιο αλουμινίου, τα οποία έχουν 
συνδυαστεί με ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι μα-
κριάς διαδρομής και μονό πίσω αμορτισέρ Showa. 

Η μονάδα μέτρησης αδράνειας (IMU) έξι αξόνων πα-
ρέχει ακρίβεια στη διαχείριση του συστήματος ελέγχου 
πρόσφυσης πίσω τροχού (HSTC) και του ελέγχου ανύ-
ψωσης του μπροστινού τροχού. Μια OFF ROAD ρύθμιση 
προστέθηκε στα προεπιλεγμένα προγράμματα URBAN, 
TOUR και GRAVEL, ενώ το σύστημα ABS διαθέτει off-
road ρυθμίσεις με διακόπτη απενεργοποίησης στον 
πίσω τροχό. Η μοναδικής σχεδίασης μετάδοση διπλού 
συμπλέκτη (DCT) της Honda παρέχεται ως επιλογή.

Η CRF1100L Africa Twin διαθέτει στενότερη σέλα κατά 
40 χιλ., που ρυθμίζεται ως προς το ύψος μεταξύ 850 
και 870 χιλ.. Η πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5 
ιντσών παρέχει συνδεσιμότητα Apple CarPlay® και 
Bluetooth. Οι διπλοί προβολείς είναι LED και διαθέτουν 
φώτα ημέρας (DRL), ενώ το cruise control διατίθεται 
στον στάνταρ εξοπλισμό της μοτοσυκλέτας.

Επιλογές χαμηλής σέλας 825-845 χιλ.
και ψηλής σέλας 875-895 χιλ.

102 105hp @
7.500 σ.α.λ.

Nm @
6.250 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

850-870 χιλ.

ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ
H νέα CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ενσαρ-
κώνει τη βαθιά επιθυμία για εξερεύνηση. Πλήρως εξο-
πλισμένη για μεγάλα ταξίδια, με ρεζερβουάρ 24,6 λί-
τρων, επιτρέπει την κάλυψη πολλών χιλιομέτρων χωρίς 
την ανάγκη ανεφοδιασμού. Τη στιβαρότητά της ενισχύ-
ουν η αλουμινένια ποδιά προστασίας του κινητήρα και 
τα πλευρικά προστατευτικά του φέρινγκ. Εκτός από τη 
στάνταρ ανάρτηση Showa παρέχεται και η επιλογή της 
ηλεκτρονικής ανάρτησης (Showa EERATM), η οποία 
προσφέρει βέλτιστες ρυθμίσεις απόσβεσης ανά πάσα 
στιγμή. Τα τέσσερα προκαθορισμένα riding modes 
καλύπτουν όλες τις συνθήκες οδήγησης, σε κάθε έδα-
φος. Η προ-φόρτιση του πίσω αμορτισέρ μπορεί επίσης 
να ρυθμιστεί ηλεκτρονικά. Η μετάδοση διπλού συμπλέ-
κτη (DCT) παρέχεται ως επιλογή.

Οι μεγάλες αποστάσεις απαιτούν και μεγάλη άνεση, 
έτσι δεν έγινε κανένας συμβιβασμός σε ότι αφορά την 
πρακτικότητα. Το φέρινγκ παρέχει αυξημένη προστα-
σία, ενώ ο ανεμοθώρακας ρυθμίζεται σε 5 θέσεις. Οι 
διπλοί προβολείς LED διαθέτουν φώτα ημέρας (DRL) 
και φώτα στροφής (Cornering Lights), τα οποία φωτί-
ζουν το τυφλό σημείο στο εσωτερικό της στροφής. Τα 
θερμαινόμενα γκριπς και το cruise control συμπερι-
λαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό, όπως και η πρίζα 
φόρτισης ACC και η θύρα USB, ενώ τα tubeless ελαστι-
κά επιτρέπουν εύκολη επισκευή όπου κι όταν χρειαστεί.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Επιλογή χαμηλής σέλας 825-845 χιλ.

102 hp @
7.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

850-870 χιλ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ:

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



8 9

ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Το X-ADV είναι ένα καινοτόμο crossover που συνδυά-
ζει την άνεση με δυναμικά χαρακτηριστικά, σε ένα δί-
τροχο όχημα. Είναι εφοδιασμένο με 2-κύλινδρο κινη-
τήρα 745 κ.εκ., ο οποίος παρέχει εκρηκτική απόδοση 
από τις μεσαίες στροφές, με την έξυπνη και άμεση επι-
τάχυνση που προσφέρει η μετάδοση διπλού συμπλέκτη 
(DCT). Το X-ADV διατίθεται και σε έκδοση 35kW για 
κατόχους άδειας οδήγησης Α2. Η καθημερινή οδήγη-
ση γίνεται πλέον πολύ εύκολη χάρη στα 21 λίτρα απο-
θηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα, στη ρυθμιζόμενη 
σε 5 θέσεις ζελατίνα και στο σύστημα Smart Key. 
 
Ο ανοικτός δρόμος έξω από την πόλη είναι το πεδίο 
που το X-ADV απλώνει πολλές ακόμη από τις αρετές 
του. Το στιβαρό πλαίσιο, οι μεγάλης διαδρομής αναρ-
τήσεις και τα πανίσχυρα ακτινικά μπροστινά δισκό-
φρενα με δαγκάνες 4 εμβόλων εξασφαλίζουν πολύ-
ωρη οδήγηση με αυτοπεποίθηση και μεγάλη αίσθηση 
ασφάλειας. Αν προσθέσεις το σύστημα ελέγχου πρό-
σφυσης πίσω τροχού (HSTC) και το καινοτόμο G-Mode 
για οδήγηση σε off-road οδόστρωμα, έχεις ένα όχημα 
που σχεδιάστηκε για απολαυστικές αποδράσεις πέρα 
από τα όρια της πόλης.

54.8 68hp @
6.250 σ.α.λ.

Nm @
4.750 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

DCT
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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745 3.5κ.εκ.
με 2 κυλίνδρους σε σειρά

λίτρα
/ 100 χλμ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΚΡΑΝΟΥΣ

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η Honda NC750X με τον καινοτόμο αποθηκευτικό της 
χώρο που μπορεί να χωρέσει ένα full face κράνος, 
παρέχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ καθημερινής με-
τακίνησης και περιπετειών του Σαββατοκύριακου. Στη 
δουλειά και τη διασκέδαση, ο κινητήρας των 745 κ.εκ. 
με τους δύο κυλίνδρους σε σειρά, εγγυάται ομαλή 
λειτουργία, γραμμική ροπή και ήχο που συναρπάζει. 
Ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης πίσω τροχού (HSTC).

Εμείς στη Honda, γνωρίζουμε ότι κάθε μοτοσυκλετι-
στής είναι διαφορετικός, γι’ αυτό η NC750X επιτρέπει 
να ρυθμίσεις τη λειτουργία του συμπλέκτη σύμφωνα 
με τις ανάγκες σου. Η προαιρετική μετάδοση διπλού 
συμπλέκτη (DCT) παρέχει την επιλογή των Drive και 
Sport modes. Αν προτιμάς να αλλάζεις ταχύτητες μη-
χανικά, μπορείς απλά να χρησιμοποιήσεις τους διακό-
πτες up/down που βρίσκονται στο αριστερό χειριστή-
ριο. Η μετάδοση δεν είναι το μόνο σύστημα που μπορεί 
να επιλεγεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σου. Υπάρχει 
και μια εκπληκτική σειρά χρωμάτων για να βρεις αυτό 
που σου ταιριάζει καλύτερα.
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Η ΑΓΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Συνωστισμένοι αστικοί δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η CB500X είναι έτοιμη να 
αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Εμπνευσμένη από το 
στυλ της Africa Twin, συνδυάζει κοφτερές γραμμές, 
επιθετική όψη και την άνεση που χαρίζει η ψηλότερη 
ζελατίνα. Ο αναβαθμισμένος 8-βάλβιδος υγρόψυκτος 
κινητήρας με 2 κυλίνδρους σε σειρά παράγει 47,6 hp 
στις 8.600 σ.α.λ., οπότε είναι απόλυτα συμβατός με 
τους περιορισμούς που αφορούν στην οδήγηση με 
άδεια Α2. Ο κινητήρας διαθέτει συμπλέκτη ολίσθησης 
και υποβοήθησης που εξασφαλίζει εύκολα ανεβά-
σματα ταχυτήτων.

Ο 19 ιντσών μπροστινός τροχός, το μακρύτερης δια-
δρομής πιρούνι των 41 χιλ., το μονό αμορτισέρ και τα 
διπλής χρήσης ελαστικά επιτρέπουν ομαλή οδήγηση 
σε κάθε περιβάλλον. Το μονό μπροστινό δισκόφρενο 
wave των 310 χιλ. και η πανίσχυρη δαγκάνα δύο εμ-
βόλων συνεργάζονται άψογα με πίσω δίσκο 240 χιλ. 
με δαγκάνα ενός εμβόλου. Το 2-κάναλο σύστημα 
ABS διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό. Στην οθόνη 
LCD εμφανίζονται η επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο 
και η ένδειξη αλλαγής ταχύτητας. Το κωνικό τιμόνι 
παρέχει πολύ καλή αίσθηση, ενώ το ρεζερβουάρ των 
17,5 λίτρων προσφέρει αυτονομία για 450 χιλιόμετρα 
χωρίς ανεφοδιασμό. Όπου κι αν σε οδηγήσει η περι-
πέτεια, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι 
η εμπειρία σου, η CB500X είναι το ιδανικό μέσο για 
να απολαύσεις το ταξίδι.

λίτρα471 830κ.εκ.
με 2 κυλίνδρους σε σειρά χιλ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

17.5
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΥ
Η CRF250 Rally είναι πανέτοιμη για περιπέτειες του 
Σαββατοκύριακου, μακρινά ταξίδια, αλλά και για καθη-
μερινή οδήγηση, με μακριάς διαδρομής αναρτήσεις, 
μεγάλης διαμέτρου τροχούς, σύστημα ABS, εξαιρετική 
προστασία από τον αέρα και εντυπωσιακή αυτονομία. 
Ο 1-κύλινδρος κινητήρας συνδυάζει άφθονη ροπή 
στις χαμηλές στροφές με μοναδική ισχύ στις υψηλές 
στροφές. Το πλαίσιο είναι διπλό σωληνωτό και έχει κα-
τασκευαστεί από χάλυβα. Το μεταξόνιο των 1.455 χιλ. 
συνδυάζεται με γωνία κάστερ 28.1° και ίχνος 114 χιλ., 
ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι στα 270 χιλ.. 

Η διπλής χρήσης μοτοσυκλέτα των 250 κ.εκ. καλύ-
πτει όλες τις ανάγκες. Ελίσσεται εύκολα στην κίνηση, 
χάρη στο χαμηλό βάρος και το στενό της προφίλ, ενώ 
το σύστημα ανάρτησης, η απόσταση από το έδαφος και 
το ύψος της σέλας επιτρέπουν διασκεδαστική και άνε-
τη οδήγηση σε χωματόδρομους και κακής ποιότητας 
άσφαλτο. Αν και το DNA της μοτοσυκλέτας προέρχεται 
από την HRC CRF450 Rally Dakar racer, η CRF250 
Rally είναι μια εντελώς νέου προσανατολισμού μοτο-
συκλέτα. Είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε αγώνες 
ράλι, αλλά και να προσφέρει μια πραγματική γεύση 
περιπέτειας, σε αναβάτες που αναζητούν μια ελαφριά 
μοτοσυκλέτα με εύκολο χειρισμό.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

λίτρα250 270κ.εκ.
1-κύλινδρος 2ΕΕΚ χιλ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

10.1
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
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ΕΤΟΙΜΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ
Με τη δυναμική εμφάνιση της CRF250R, η διπλής χρή-
σης CRF250L προκαλεί τις αισθήσεις. Ο 1-κύλινδρος 
κινητήρας των 250 κ.εκ. παράγει πολύ δυνατή ισχύ και 
ροπή, για άμεση απόκριση και γρήγορη επιτάχυνση.
Η μοτοσυκλέτα διαθέτει σύστημα ABS και ευανάγνωστη 
οθόνη οργάνων, η οποία εμφανίζει όλες τις απαραίτη-
τες ενδείξεις, όπως είναι το στροφόμετρο και ο μετρη-
τής καυσίμου. Το πίσω φως, τα φλας και η βάση της 
πινακίδας περιλαμβάνονται σε μια δυναμικής σχεδία-
σης ενιαία μονάδα. 

Η CRF250L είναι η αυθεντική μοτοσυκλέτα που κάνει 
τα πάντα με άνεση. Το λεπτό προφίλ της, παρέχει με-
γάλη ευελιξία στην πόλη, αλλά και στο χώμα, όπου η 
ομαλή σύνδεση του ρεζερβουάρ με τη σέλα επιτρέπει 
στον αναβάτη να μετατοπίζει το βάρος του με ευκολία. 
Με γραμμές και στυλιστικά στοιχεία που προέρχονται 
από την CRF250R MX, η CRF250L είναι έτοιμη για ότι 
ζητήσει ο αναβάτης. Είναι σκληρή, στιβαρή, πρακτική 
και εξίσου εντυπωσιακή στην άσφαλτο και το χώμα.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

κιλά250 875κ.εκ.
1-κύλινδρος 2ΕΕΚ χιλ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

146
ΒΑΡΟΣ
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Mat Moonstone Silver MetallicDigital Black MetallicMat Ballistic Black Metallic Graphite Black Mat Gunpowder Black MetallicMat Bullet SilverPearl Glare White TricolorGrand Prix Red (CRF Red) Glint Wave Blue Metallic Grand Prix Red 

Mat Pearl Glare White Pearl Glare White Pearl Metalloid WhiteGrand Prix Red Candy Chromosphere Red

Mat Armored Green Metallic

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

CRF1100L 
AFRICA TWIN

CRF1100L 
AFRICA TWIN
ADVENTURE SPORTS X-ADV NC750X CB500X

Τύπος Κινητήρα
Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος παράλληλος 2-κύλινδρος
με στρόφαλο 270° και Unicam®

Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος παράλληλος 2-κύλινδρος
με στρόφαλο 270° και Unicam®

Υγρόψυκτος, 1 ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Υγρόψυκτος 4-χρονος 2ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά

Κυβισμός 1.084 κ.εκ. 1.084 κ.εκ. 745 κ.εκ. 745 κ.εκ. 471 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 102 hp @ 7.500 σ.α.λ. (95/1/EC) 102 hp @ 7.500 σ.α.λ. (95/1/EC) 54,8 hp @ 6.250 σ.α.λ. (35 kW @ 5.750 σ.α.λ.) 54,8 hp @ 6.250 σ.α.λ. (35 kW @ 5.750 σ.α.λ. ) 47,6 hp @ 8.600 σ.α.λ. 

Μέγιστη Ροπή 105 Nm @ 6.250 σ.α.λ. (95/1/EC) 105 Nm @ 6.250 σ.α.λ. (95/1/EC) 68 Nm @ 4.750 σ.α.λ. (65 Nm @ 3.750 σ.α.λ.) 68 Nm @ 4.750 σ.α.λ.  (65 Nm @ 3.750 σ.α.λ. ) 43 Nm @ 6.500 σ.α.λ. 

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO
2

4,9 λτ./100 χλμ. (DCT 4,8 λτ./100 χλμ.) /
112 γρ./χλμ. (DCT 110 γρ./χλμ. ) 

4,8 λτ./100 χλμ. (DCT 4,8 λτ./100 χλμ.) /
112 γρ./χλμ. (DCT 110 γρ./χλμ. ) 

3,7 λτ./100 χλμ. / 85 γρ./χλμ. 3,5 λτ./100 χλμ. / 81 γρ./χλμ. 3,6 λτ./100 χλμ. / 82 γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.334 x 961 x 1.391 
2.330 x 960 x 1.560
(1.620 ανώτερη θέση ανεμοθώρακα)

2.245 x 910 x 1.375 2.230 x 845 x 1.350 2.156 x 831 x 1.412

Ύψος Σέλας (χιλ.) 
850-870 χιλ. (στάνταρ) / 825-845 (χαμηλή σέλα) /
875-895 χιλ. (ψηλή σέλα)

850-870 χιλ. (στάνταρ) / 825-845 (χαμηλή σέλα) 820 830 830

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.575 1.575 1.590 1.535 1.445

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 226 (DCT 236) 238 (DCT 248) 238 220 (DCT 230) 178

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)

310 χιλ. διπλοί πλευστοί υδραυλικοί δίσκοι wave με ακτινικές 
δαγκάνες 4 εμβόλων / 256 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave με 
δαγκάνα 2 εμβόλων, 2-κάναλο ABS με διακόπτη  απενεργοποίησης 
για τον πίσω τροχό

310 χιλ. διπλοί πλευστοί υδραυλικοί δίσκοι wave με ακτινικές 
δαγκάνες 4 εμβόλων / 256 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave με 
δαγκάνα 2 εμβόλων, 2-κάναλο ABS με διακόπτη  απενεργοποίησης 
για τον πίσω τροχό

2-κάναλο σύστημα ABS
320 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave /
240 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave

2-κάναλο ABS, 310 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 2 εμβόλων,
240 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 1 εμβόλου

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω)
90/90-21M/C 54H (με σαμπρέλα) /
150/70R18M/C 70H (με σαμπρέλα)

90/90-21M/C 54H (χωρίς σαμπρέλα) /
150/70R18M/C 70H (χωρίς σαμπρέλα)

120/70 R17 / 160/60 R15 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C 110/80R19M/C / 160/60ZR-17M/C

Ανάρτηση (εμπρός)
Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 45mm τύπου φυσιγγίου, με 
περιστροφική ρύθμιση προφόρτισης και ρύθμιση απόσβεσης 
συμπίεσης και επαναφοράς, διαδρομή 230 χιλ.

 

Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 45mm τύπου φυσιγγίου, με 
περιστροφική ρύθμιση προφόρτισης και ρύθμιση απόσβεσης  
συμπίεσης και επαναφοράς, διαδρομή 230 χιλ., προαιρετικά ημι-
ενεργητική ανάρτηση SHOWA (SHOWA EERATM)

41 χιλ. ανεστραμμένο πιρούνι με ρύθμιση προφόρτισης
και απόσβεσης

41 χιλ. τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ. με ρύθμιση προφόρτισης

Ανάρτηση (πίσω)

Monoblock ψαλίδι αλουμινίου με Pro-Link, αμορτισέρ SHOWA με 
δοχείο αζώτου, περιστροφική υδραυλική ρύθμιση προφόρτισης 
και ρυθμίσεις απόσβεσης επαναφοράς και συμπίεσης, διαδρομή 
220 χιλ.

Monoblock ψαλίδι αλουμινίου με Pro-Link, αμορτισέρ SHOWA με 
δοχείο αζώτου, περιστροφική υδραυλική ρύθμιση προφόρτισης & 
ρυθμίσεις απόσβεσης επαναφοράς & συμπίεσης, διαδρομή 220 χιλ. 
Προαιρετικά ημι-ενεργητική ανάρτηση SHOWA (SHOWA EERATM)

Pro-Link® με ρύθμιση προφόρτισης Μονό αμορτισέρ, Pro-Link® ψαλίδι, 150 χιλ. διαδρομή
Pro-Link® μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης
5 σταδίων, ατσάλινο ψαλίδι

ΤΕχΝΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΕχΝΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

CRF250 RALLY CRF250L

Τύπος Κινητήρα Υγρόψυκτος 1-κύλινδρος 2ΕΕΚ Υγρόψυκτος 1-κύλινδρος 2ΕΕΚ

Κυβισμός 250 κ.εκ. 250 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 24,8 hp @ 8.500 σ.α.λ. 24,8 hp @ 8.500 σ.α.λ. 

Μέγιστη Ροπή 22,6 Nm @ 6.750 σ.α.λ. 22,6 Nm @ 6.750 σ.α.λ. 

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO
2

3,0 λτ./100 χλμ. / 70 γρ./χλμ. 3,0 λτ./100 χλμ. / 70 γρ./ χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.210 x 900 x 1.425 2.195 x 815 x 1.195

Ύψος Σέλας (χιλ.) 895 875

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.455 1.445

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 157 146

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ
Φρένα (Μπροστά/Πίσω) 2-κάναλο σύστημα ABS 2-κάναλο σύστημα ABS

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 3.00-21 51P / 120/80-18M/C 62P 3.00-21 51P / 120/80-18M/C 62P

Ανάρτηση (εμπρός) Ανεστραμμένο πιρούνι 43 χιλ. Ανεστραμμένο πιρούνι 43 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω) Pro-Link® Pro-Link®

Black BlackExtreme Red Extreme Red
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Ο ΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

126.5 DCThp @
5.500 σ.α.λ. χιλ.

Παρέχεται
η επιλογή μετάδοσης
διπλού συμπλέκτη

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

745
ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

Ελαφρύτερη από ποτέ, η Honda GL1800 Gold Wing
κάνει το κάθε μεγάλο ταξίδι μια εύκολη και ξεκούραστη
εμπειρία. Ο 6-κύλινδρος κινητήρας των 1.833 κ.εκ.
είναι εφοδιασμένος με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Εξο-
πλισμένη με σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου γκαζιού 
(TBW), παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 προ-
γραμμάτων οδήγησης, των TOUR, SPORT, ECON και
RAIN. Οι ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ψεκασμού
βελτιστοποιήθηκαν για καλύτερο έλεγχο στις χαμηλές
ταχύτητες.  

Σε ότι αφορά το ταξίδι, η άνεση και η ευκολία είναι βα-
σικές προϋποθέσεις. Αυτό έχει ληφθεί πολύ σοβαρά 
υπόψη στη σχεδίαση της Gold Wing. Από την μπροστι-
νή ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και την πίσω ανάρτηση 
Pro-Arm με μονόμπρατσο ψαλίδι, μέχρι και το σύστη-
μα Apple CarPlay με συνδεσιμότητα iPhone*, η άνεση 
βρίσκεται στην καλύτερη μορφή της. Αν προσθέσεις 
και τα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης πίσω τροχού 
(HSTC) και υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα 
(Hill Start Assist) που διατίθενται στον βασικό εξο-
πλισμό καθώς και την προαιρετική μετάδοση διπλού 
συμπλέκτη (DCT), έχεις μια μοτοσυκλέτα τουρισμού 
που διαθέτει όλα όσα μπορούν να κάνουν το ταξίδι, 
μια συναρπαστική εμπειρία ζωής.
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ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

126.5 110hp @
5.500 σ.α.λ. χιλ.λίτρα

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
χΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

745
ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

Η ΤΕχΝΗ
ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η Gold Wing Tour είναι η απόλυτη μοτοσυκλέτα ταξι-
διού. Διαθέτει τον 6-κύλινδρο κινητήρα 1.833 κ.εκ. 
της Gold Wing και το ίδιο διπλό σωληνωτό πλαίσιο, το 
μονόμπρατσο ψαλίδι Pro-Arm και τη συνδεσιμότητα 
Apple CarPlay. Αλλά κάπου εδώ τελειώνουν οι ομοι-
ότητες. Ιδανική για μεγάλα ταξίδια με παρέα, η Gold 
Wing Tour διαθέτει άνετες ρυθμίσεις ανάρτησης και 
μεγαλύτερες χειρολαβές για τον συνεπιβάτη. 

Μια τέτοια μοτοσυκλέτα δε θα μπορούσε να μην 
είναι εφοδιασμένη με πλήρες σύστημα μεταφοράς 
αποσκευών με κεντρική βαλίτσα που χωρά δύο full-
face κράνη, πίσω ηχεία, θερμαινόμενα γκριπ και 
κεντρικό σταντ. Διαθέτει επίσης δύο πρίζες φόρτι-
σης USB και φώτα ομίχλης LED. Η Gold Wing Tour 
διατίθεται με μετάδοση διπλού συμπλέκτη (DCT) και 
αερόσακο. Το τρίτης γενιάς 7-τάχυτο κιβώτιο DCT 
προσφέρει ακόμη καλύτερο έλεγχο στις χαμηλές 
ταχύτητες και πολυτέλεια στα ταξίδια μεγάλων απο-
στάσεων. Κάθε τι πάνω στη Gold Wing Tour, σχεδι-
άστηκε για να προσφέρει κορυφαία αίσθηση στην 
οδήγηση και απόλυτο έλεγχο.

T O U R
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ΣΥΜΒΟΛΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Μια custom μοτοσυκλέτα με κλασική διαχρονική εμ-
φάνιση, αλλά και με σύγχρονα στυλιστικά στοιχεία 
που την κάνουν μοναδική. Άνετη στην οδήγηση και 
εύκολη στο χειρισμό, η Rebel ακολουθεί το δικό της 
δρόμο. Είναι εφοδιασμένη με κινητήρα 471 κ.εκ. 
με δύο κυλίνδρους σε σειρά, παράγει δυνατή ροπή 
από τις πολύ χαμηλές στροφές και καλύπτει πλήρως 
τις προδιαγραφές για οδήγηση με άδεια Α2. Για το 
2020, η ανασχεδιασμένη εξάτμισή της με τελικό τύ-
που ‘shotgun’ την κάνει συμβατή με τις προδιαγρα-
φές EURO5, ενώ ο συμπλέκτης ολίσθησης παρέχει 
ευκολότερες αλλαγές ταχυτήτων και ελαφριά αίσθη-
ση στη μανέτα.

Η Rebel έχει χαμηλό ύψος σέλας και ξεκούραστη 
θέση οδήγησης με εξαιρετικά σχεδιασμένη οριζόντια 
θέση των χεριών, κεντρικά τοποθετημένα μαρσπιέ 
και ανασχεδιασμένο σχήμα σέλας. Περισσότερος 
έλεγχος και οδηγική απόλαυση με νέες ρυθμίσεις 
ανάρτησης και πίσω αμορτισέρ αερίου. Οι νέες προ-
σθήκες όμως δε σταματούν εδώ, πλήρης φωτισμός 
LED και ψηφιακή ένδειξη επιλεγμένης σχέσης στο 
κιβώτιο κάνουν τη Rebel ακόμη πιο ελκυστική. Δια-
τίθεται επίσης και έκδοση Rebel S σε χρώμα Matte 
Axis Grey Metallic, η οποία είναι εξοπλισμένη με 
εργοστασιακή μάσκα προβολέα και φιμέ ανεμοθώ-
ρακα, ρετρό φυσούνες πιρουνιού και ειδική ραφή 
σέλας σε μοτίβο διαμαντιού.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

471 43.2κ.εκ. χιλ.
Nm @
6.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 2 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

690
ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

Το μοντέλο 500 κ.εκ. διατίθεται στην Ευρώπη, με μαύρη σέλα, θέση συνεπιβάτη στον στάνταρ εξοπλισμό & χωρίς 
ανακλαστήρες στην βάση της πινακίδας κυκλοφορίας. Περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Η CB500F προσφέρει την απόλαυση της οδήγησης 
στην πιο γνήσια μορφή της. Με μικρές διαστάσεις 
και εργονομική σχεδίαση, η ευκολία στην οδήγηση 
έρχεται σε πρώτο πλάνο, ενώ το φαρδύ κωνικό τιμόνι 
υπογράφει τον streetfighter χαρακτήρα της μοτοσυ-
κλέτας. Ο πλήρης φωτισμός LED συνδυάζεται με οθό-
νη LCD, η οποία περιλαμβάνει ενδείξεις επιλεγμένης 
σχέσης στο κιβώτιο και ανεβάσματος ταχυτήτων.  
Ο 8-βάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας διαθέτει 2 κυ-
λίνδρους σε σειρά και παράγει 47,6 hp στις 8.500 
σ.α.λ., για να είναι απόλυτα συμβατός με τους περι-
ορισμούς της άδειας οδήγησης Α2. Η μέγιστη ροπή 
φτάνει στα 43Nm / 6.500 σ.α.λ.. Οι ανασχεδιασμένες 
βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και οι 
αναθεωρημένοι εκκεντροφόροι αυξάνουν τη ροπή 
στις χαμηλές και τις μεσαίες στροφές και παρέχουν 
πιο δυνατή επιτάχυνση. Ο συμπλέκτης ολίσθησης 
προσφέρει εύκολα ανεβάσματα των 6 ταχυτήτων και 
αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού, κατά τη 
διάρκεια απότομων κατεβασμάτων ταχύτητας. 

Το τηλεσκοπικό πιρούνι των 41 χιλ. διαθέτει ρύθμιση 
προ-φόρτισης και συμβάλει στην ομαλή συμπεριφο-
ρά της μοτοσυκλέτας. Το μονό πίσω αμορτισέρ δια-
θέτει ρύθμιση προ-φόρτισης 5 σταδίων. Οι διαστάσεις 
του μπροστινού ελαστικού είναι 120/70-ZR17 και του 
πίσω 160/60-ZR17. Το μπροστινό δισκόφρενο wave 
των 320 χιλ. διαθέτει πανίσχυρη δαγκάνα 2 εμβόλων 
και συνεργάζεται άψογα με πίσω δισκόφρενο 240 
χιλ.. Το ABS διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό. Κορυ-
φαίο στυλ, επιδόσεις, απολαυστική οδήγηση και μι-
κρό κόστος συντήρησης. Τι άλλο μπορείς να ζητήσεις;

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

47.6 43hp @
8.500 σ.α.λ. χιλ.

Nm @
6.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

789
ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ
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ΕΥΚΟΛΟΣ
χΕΙΡΙΣΜΟΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η CB125F σε απελευθερώνει και φέρνει τη δύναμη 
της ανεξαρτησίας στα χέρια σου. Ως μέλος της θρυ-
λικής οικογένειας CB της Honda, διαθέτει κοφτερές 
γραμμές που εντυπωσιάζουν, με πλαϊνά προστατευτι-
κά και υπέροχα μορφοποιημένο ρεζερβουάρ που το-
νίζουν την έντονη προσωπικότητα της μοτοσυκλέτας. 
Η επιθετική μπροστινή μάσκα περιβάλλει τον πολλα-
πλών ανακλαστήρων προβολέα και την μικρών δια-
στάσεων οθόνη, η οποία περιλαμβάνει στροφόμετρο 
και ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων. Με 1 ΕΕΚ, 2 βαλβί-
δες και ηλεκτρονικό ψεκασμό PGM-FI, ο 1-κύλινδρος 
κινητήρας είναι πολύ αποδοτικός και εξασφαλίζει κα-
τανάλωση 53,1 χλμ./λίτρο (WWTC mode), καθώς και 
άμεση επιτάχυνση από στάση. Όλα αυτά συμβάλλουν 
στην εντυπωσιακή αυτονομία του ρεζερβουάρ των 13 
λίτρων και προσφέρουν πολύωρη οδήγηση χωρίς την 
ανάγκη ανεφοδιασμού. 

Το ατσάλινο πλαίσιο, οι αλουμινένιοι τροχοί των 18 
ιντσών, το τηλεσκοπικό πιρούνι και τα διπλά αμορτι-
σέρ παρέχουν τέλεια ισορροπία μεταξύ σταθερότη-
τας και ελέγχου στις στροφές. Και όταν οι απαιτήσεις 
ανεβαίνουν, οι μικρές διαστάσεις, το βάρος των μό-
λις 128 κιλών και το φαρδύ τιμόνι με ακτίνα στροφής 
45ο, επιτρέπουν εύκολους ελιγμούς σε κάθε περι-
βάλλον οδήγησης.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10.6 10.2hp @
8.000 σ.α.λ. κιλά

Nm @
6.000 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

128
ΒΑΡΟΣ
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ΜΑχΗΤΗΣ
ΤΣΕΠΗΣ
Μοναδικό, αντισυμβατικό με έντονη προσωπικότητα. 
Το MSX125 μπορεί να έχει μικρές διαστάσεις και να 
είναι εξαιρετικά ευέλικτο, αλλά προσφέρει και την 
αίσθηση που προσφέρουν πολύ μεγαλύτερες μοτο-
συκλέτες. Ο συμπλέκτης, οι αλλαγές ταχυτήτων και 
ο έλεγχος του γκαζιού λειτουργούν με τον ίδιο τρό-
πο που λειτουργούν τα αντίστοιχα συστήματα μεγά-
λων μοτοσυκλετών, ενώ παράλληλα το στιβαρό του 
πλαίσιο περιλαμβάνει στοιχεία που δημιουργούν τις 
συνθήκες για ισορροπημένη, ευέλικτη και άνετη οδή-
γηση. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο μονής δοκού ατσά-
λινος σκελετός, το ανεστραμμένο πιρούνι των 31 χιλι-
οστών και τα ελαστικά διαστάσεων 120 χιλ. μπροστά 
και 130 χιλ. πίσω, τα οποία συνδυάζονται με τροχούς 
12 ιντσών που διαθέτουν ακτίνες σχήματος “Y”. 

Ο κινητήρας του MSX125 τροφοδοτείται από ηλεκτρο-
νικό ψεκασμό PGM-FI, ο οποίος εξασφαλίζει οικονο-
μική και αποδοτική λειτουργία. Το MSX125 φρενάρει 
δυνατά και αξιόπιστα σε όλες τις συνθήκες μέσω 
υδραυλικών δισκόφρενων που ελέγχονται από σύ-
στημα ABS. Ο πολύ δυνατός προβολέας και το πίσω 
φως LED παρέχουν εξαιρετικό φωτισμό και κάνουν 
το μικρών διαστάσεων MSX125 ευδιάκριτο τη νύχτα. 
Αν ψάχνεις για πραγματική διασκέδαση, το MSX125 
υπόσχεται να σου την προσφέρει.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9.8 765hp @
7.000 σ.α.λ. κιλάχιλ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

101.7
ΒΑΡΟΣ
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Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΕΝΟΣ ΘΡΥΛΟΥ
Η απλότητα, η ευκολία στη χρήση και η αξιοπιστία 
δεν σταμάτησαν ποτέ να αποτελούν ελκυστικά στοι-
χεία. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν κατασκευαστεί 
περισσότερα από 100.000.000 παπιά. Είναι όμως και 
ο λόγος που οδήγησε στην αναβίωση του θρύλου. 
Το Super Cub C125 εκφράζει τη στυλιστική εξέλιξη 
του επαναστατικού δικύκλου, που έγινε αγαπητό από 
πάρα πολλούς αναβάτες στο πέρασμα 6 δεκαετιών 
και επανήλθε για να κυριαρχήσει στα πολύβουα αστι-
κά κέντρα της Ευρώπης. 

Η θέση οδήγησης είναι όρθια και παρέχει εξαιρετι-
κή ορατότητα. Η σέλα είναι κατασκευασμένη από 
πολύ ανθεκτικό αφρώδες υλικό και το τιμόνι διαθέτει 
αντικραδασμικό σύστημα για ακόμη πιο ξεκούραστη 
καθημερινή οδήγηση. Ο πλήρης φωτισμός LED, το 
Honda Smart Key που ελέγχει την ανάφλεξη και το 
immobilizer χωρίς τη χρήση συμβατικού κλειδιού, 
προσθέτουν τη σύγχρονη πινελιά. Το σωληνωτό 
ατσάλινο πλαίσιο, το τηλεσκοπικό πιρούνι, τα διπλά 
πίσω αμορτισέρ και οι 17 ιντσών τροχοί αλουμινίου με 
tubeless ελαστικά, εξασφαλίζουν τέλειο χειρισμό. Ο 
αξιόπιστος κινητήρας των 125 κ.εκ. είναι εξαιρετικά 
οικονομικός και προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης 
66,7 χλμ. / λίτρο καυσίμου (WMTC mode). Ο αυτόμα-
τος φυγοκεντρικός συμπλέκτης προσφέρει ξεκούρα-
στο χειρισμό του κιβωτίου 4 σχέσεων. Στο βασικό εξο-
πλισμό, περιλαμβάνεται εργοστασιακός συναγερμός, 
που ελέγχεται από το Smart Key.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

125 10.4κ.εκ. κιλά
Nm @
5.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

109
ΒΑΡΟΣ
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ΤΟ ΖΕΤΑΚΙ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟχΗΣ
Το Monkey έχει το δικό του μοναδικό στυλ και ασύ-
γκριτη προσωπικότητα. Είναι ένας θρύλος της δεκα-
ετίας του ’70 που αναβιώνει και σχεδιάστηκε για να 
ενθουσιάσει τον αναβάτη, με την ξεχωριστή του εμ-
φάνιση. Αυτό που κάνει το Monkey τόσο ελκυστικό, 
είναι η εξαιρετικά διασκεδαστική οδήγησή του. Με το 
ψηλό του τιμόνι και τις απίθανές του προδιαγραφές, 
δημιουργήθηκε για να φέρει πολλά χαμόγελα στην 
καθημερινή μετακίνηση. 

Ο αερόψυκτος κινητήρας των 125 κ.εκ. τροφοδοτεί-
ται από ηλεκτρονικό ψεκασμό, διαθέτει 1ΕΕΚ και απο-
δίδει απολαυστική ισχύ 9.4 hp στις 7.000 σ.α.λ., με 
τη ροπή του να φτάνει στα 11 Nm στις 5.250 σ.α.λ. Το 
4-τάχυτο κιβώτιο ελέγχεται από συμπλέκτη μοτοσυ-
κλέτας. Η σέλα διαθέτει αφρώδες υλικό από ουρεθά-
νη υψηλής αντοχής. Το ύψος της φτάνει στα 775 χιλ. 
από το έδαφος και σε συνδυασμό με το συνολικό βά-
ρος που δεν ξεπερνά τα 107 κιλά, προσφέρει άνεση 
και ευκολία στον χειρισμό. Το ανεστραμμένο πιρούνι 
(USD) συνεργάζεται άψογα με τα διπλά πίσω αμορ-
τισέρ και τα φαρδιά ελαστικά 12 ιντσών. Το σύστημα 
ABS ελέγχεται από μια μονάδα μέτρησης (IMU) και 
αποτρέπει την ανύψωση του πίσω τροχού κατά το δυ-
νατό φρενάρισμα. Ο μονός μπροστινός δίσκος των 
220 χιλ. και ο αντίστοιχος των 190 χιλ. πίσω, παρέ-
χουν πολύ δυνατό και ακριβές φρενάρισμα. Πολλά 
περισσότερα από ένα παιχνιδιάρικο δίκυκλο. Τίποτα 
λιγότερο από μια μοτοσυκλέτα. Αυτό είναι το Monkey.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

125 11κ.εκ. κιλά
Nm @
5.250 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

107
ΒΑΡΟΣ
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

GOLD WING GOLD WING TOUR REBEL CB500F CB125F

Τύπος Κινητήρα Υγρόψυκτος 4-χρονος 24-βάλβιδος 1ΕΕΚ, 6-κύλινδρος Υγρόψυκτος, 4-χρονος 24-βάλβιδος 1ΕΕΚ, 6-κύλινδρος Υγρόψυκτος 4-χρονος, 2ΕΕΚ, 4-βάλβιδος, 2-κύλινδρος Υγρόψυκτος 4-χρονος 2ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Αερόψυκτος 4-χρονος 2-βάλβιδος 1 ΕΕΚ με αντικραδασμικό άξονα

Κυβισμός 1.833 κ.εκ. 1.833 κ.εκ. 471 κ.εκ. 471 κ.εκ. 125 κ.εκ. 

Μέγιστη Ισχύς 126,5 hp @ 5.500 σ.α.λ. 126,5 hp @ 5.500 σ.α.λ. 46,2 hp @ 8.500 σ.α.λ. 47,6 hp @ 8.500 σ.α.λ. 10,6 hp @ 8.000 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 170 Nm @ 4.500 σ.α.λ. 170 Nm @ 4.500 σ.α.λ. 43,2 Nm @ 6.000 σ.α.λ. 43 Nm @ 6.500 σ.α.λ. 10,2 Nm @ 6.000 σ.α.λ. 

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO
2

5,6 λτ./100 χλμ. / 128 γρ./χλμ. 5,6 λτ./100 χλμ. / 128 γρ./χλμ. (DCT 131 γρ./χλμ.) 3,7 λτ./100 χλμ. / 85 γρ./χλμ. 3,5 λτ./100 χλμ. / 80γρ./χλμ. 2,0 λτ./100 χλμ. / 46 γρ./χλμ. 

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.475 x 925 x 1.340 2.575 x 925 x 1.430 2.205 x 820 x 1.090 2.080 x 790 x 1.060 2.035 x 765 x 1.080

Ύψος Σέλας (χιλ.) 745 745 690 789 775

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.695 1.695 1.490 1.410 1.295

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 365 380 191 189 128

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
Διπλά υδραυλικά δικσόφρενα με 6-πίστονες ακτινικές δαγκάνες 
και πλευστούς δίκσους 320 χιλ. x 4,5 χιλ. /
αεριζόμενο δισκόφρενο με 3-πίστονη δαγκάνα 316 χιλ. x 11 χιλ.

Διπλά υδραυλικά δικσόφρενα με 6-πίστονες ακτινικές δαγκάνες 
και πλευστούς δίκσους 320 χιλ. x 4,5 χιλ. /
αεριζόμενο δισκόφρενο με 3-πίστονη δαγκάνα 316 χιλ. x 11 χιλ.

Δίσκος 296 χιλ. με δαγκάνα 2 εμβόλων / Δίσκος 240 χιλ.
με δαγκάνα 1 εμβόλου

2-κάναλο ABS, 320 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 2 εμβόλων,
240 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 1 εμβόλου

240 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 2 εμβόλων / 130 χιλ. ταμπούρο

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 130/70 R18 / 200/55 R16 130/70 R18 / 200/55 R16 130/90 R16M/C 67H / 150/80 R16M/C 71H 120/70 ZR17M/C / 160/60 ZR17M/C 80/100 - 18MC 47P / 90/90 - 18MC 51P

Ανάρτηση (εμπρός) Διπλά ψαλίδια  Διπλά ψαλίδια 41 χιλ. τηλεσκοπικό πιρούνι (ρυθμιζόμενο) 41 χιλ. πιρούνι με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου 120 χιλ. τηλεσκοπικό πιρούνι (31 χιλ. διάμετρος)

Ανάρτηση (πίσω) Pro-Link® Pro-Link® Showa με Pro-Link® (ρυθμιζόμενο)
Pro-Link® μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης
5 σταδίων, ατσάλινο ψαλίδι

Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης 5 σταδίων 

ΤΕχΝΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Mat Ballistic Black Metallic Darkness Black Metallic/Gray Mat Axis Gray Metallic Mat Gunpowder Black Metallic Pearl Twinkle Yellow

Candy Ardent Red Millenium Red Candy Energy Orange Pearl Sunbeam White

Mat Majestic Silver Metallic Pearl Glare White Graphite Black Grand Prix Red Candy Glazing Red

Candy Ardent Red/Black Mat Jeans Blue Metallic Pearl Metalloid White / 
Mat Pearl Agile Blue

Onyx Blue Metallic

Darkness Black Metallic
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

MSX125 CUB 125 MONKEY

Τύπος Κινητήρα Αερόψυκτος, 2-βάλβιδος, 1-κύλινδρος Αερόψυκτος, 1ΕΕΚ, 4-χρονος, 2-βάλβιδος Αερόψυκτος, 1ΕΕΚ, 4-χρονος, 2-βάλβιδος

Κυβισμός 124,9 κ.εκ. 125 κ.εκ. 125 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 9,8 hp @ 7.000 σ.α.λ. 9,6 hp @ 7.500 σ.α.λ. 9,4 hp @ 7.000 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 10,9 Nm @ 5.500 σ.α.λ. 10,4 Nm @ 5.000 σ.α.λ. 11 Nm @ 5.250 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO
2

1,5 λτ./100 χλμ. / 34 γρ./χλμ. 1,5 λτ./100 χλμ. / 34 γρ./χλμ. 1,5 λτ./100 χλμ./ 34 γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 1.760 x 755 x 1.010 1.915 x 720 x 1.000 1.710 x 755 x 1.030

Ύψος Σέλας (χιλ.) 765 780 776

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.200 1.245 1.155

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 101,7 109 107

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
Δίσκος 220 χιλ. με υδραυλική δαγκάνα 2 εμβόλων /
Δίσκος 190 χιλ. με υδραυλική δαγκάνα 1 εμβόλου

Υδραυλικός δίσκος 220 χιλ. με ABS, 130 χιλ. ταμπούρο
Υδραυλικός δίσκος 220 χιλ. με ABS ελεγχόμενο από IMU, 
υδραυλικός δίσκος 190 χιλ.

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 120/70 R12 / 130/70 R12 70/90 R17M/C 38P / 80/90 R17M/C 50P 120/80 R12 65J / 130/80 R12 69J

Ανάρτηση (εμπρός) Ανεστραμμένο πιρούνι 31 χιλ.  Τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο πιρούνι, διαδρομή 100 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω) Μονό αμορτισέρ, ατσάλινο ψαλίδι Διπλά αμορτισέρ Διπλά αμορτισέρ, διαδρομή 104 χιλ. 

ΤΕχΝΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Pearl Nebula RedPearl Valentine Red Pearl Niltava BlueMatt Axis Gray Metallic Pearl Nebula RedBanana Yellow

Pearl Shining Black
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ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΟΠΛΟ
Η CB1000R είναι η μεγαλύτερου κυβισμού μοτοσυ-
κλέτα της σειράς Neo Sports Café. Είναι εμπνευσμέ-
νη από τα θρυλικά Sport Naked streetfighters και τα 
retro café racers της Honda, τα οποία και επαναφέ-
ρει στη σύγχρονη εποχή, προσθέτοντας προηγμένη 
τεχνολογία και καινοτόμες μεθόδους κατασκευής. 
Η μοτοσυκλέτα είναι εφοδιασμένη με 4-κύλινδρο 
κινητήρα 998 κ.εκ. με δύο εκκεντροφόρους επικε-
φαλής, ο οποίος αποδίδει συναρπαστική ισχύ, με 
άφθονη ροπή στις μεσαίες στροφές. Ο ηλεκτρονικός 
έλεγχος γκαζιού (TBW) εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο 
και διαθέτει τρία riding modes (RAIN, STANDARD και 
SPORT), καθώς και το mode USER, για να μπορεί ο 
αναβάτης να επιλέξει, ανάλογα με τις οδηγικές συν-
θήκες και τον τρόπο που θέλει να οδηγήσει.

Η CB1000R είναι μια γυμνή μοτοσυκλέτα με σπορ 
χαρακτήρα που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. 
Γυμνή και λιτή, φέρνει τον επιβλητικό της κινητήρα 
σε πρώτο πλάνο και προκαλεί τις αισθήσεις. Η μοτο-
συκλέτα διατίθεται επίσης στην έκδοση CB1000R+, 
η οποία διαθέτει μια σειρά από ειδικά αξεσουάρ που 
θα εκτιμήσει ιδιαίτερα ο ιδιοκτήτης της. Στο πακέτο 
περιλαμβάνονται θερμαινόμενα γκριπς, πάνελ αλου-
μινίου στο μπροστινό φτερό και στην ουρά, μικρή 
ζελατίνα και κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη με ένθετα 
αλουμινίου, κάλυμμα ψυγείο με λογότυπο CB1000R 
και quickshifter.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

145.5 104hp @
10.500 σ.α.λ. κιλά

Nm @
8.250 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

212
ΒΑΡΟΣ
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STREETFIGHTER
ΝΕΑΣ ΕΠΟχΗΣ
Με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, η CB650R ακολου-
θεί τη φιλοσοφία της μινιμαλιστικής ρετρό CB1000R 
Neo Sports Café racer. Ο κινητήρας της διαθέτει 4 
κυλίνδρους σε σειρά, 2ΕΕΚ και 16 βαλβίδες. Η ισχύς 
του είναι πλήρως αξιοποιήσιμη και φτάνει τους 95,2 
hp, ενώ η ροπή αγγίζει τα 64 Nm. Οι κοντές σχέσεις 
και η ομαλή απόδοση στις μεσαίες στροφές, παρέ-
χουν εξαιρετική επιτάχυνση, τόσο από στάση, όσο και 
με κάθε σχέση στο κιβώτιο. Ο συμπλέκτης ολίσθησης 
& υποβοήθησης προσφέρει εύκολα ανεβάσματα 
σχέσεων και το σύστημα HSTC εξασφαλίζει τέλεια 
πρόσφυση του πίσω ελαστικού. Το ρυθμιζόμενο ανε-
στραμμένο πιρούνι (SFF) 41 χιλ. της Showa προσφέ-
ρει εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών και πολύ 
καλή αίσθηση του μπροστινού τροχού. Τα ελαστικά 
διαστάσεων 120/70-17 και 180/55-17 ανεβάζουν την 
πρόσφυση σε επίπεδα superbike, ενώ οι μπροστινές 
ακτινικές δαγκάνες διαθέτουν 4 έμβολα και συνερ-
γάζονται άψογα με πλευστούς δίσκους 310 χιλ. Το 
2-κάναλο ABS διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο σε στε-
γνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Το κωνικό τιμόνι χαρί-
ζει πολύ καλή αίσθηση και ιδανικό κράτημα. Τα φώτα 
LED προσθέτουν μια σύγχρονη πινελιά, ενώ ο μονα-
δικής σχεδίασης στρογγυλός προβολέας χαρακτηρί-
ζεται από την ευρεία ακτίνα φωτισμού. Στην ψηφιακή 
οθόνη TFT περιλαμβάνονται ενδείξεις επιλεγμένης 
σχέσης και ανεβάσματος ταχύτητας. Η CB650R υπό-
σχεται μια σχέση πάθους, από την πρώτη ματιά.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

95.2 64hp @
12.000 σ.α.λ.

Nm @
8.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

4-1
ΕΞΑΤΜΙΣΗ
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ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Το λιτό μπορεί να είναι εντυπωσιακό και η Honda 
CB300R της οικογένειας Neo Sports Café το απο-
δεικνύει με τον πλέον ηχηρό τρόπο. Με βάρος που 
δεν ξεπερνά τα 143 κιλά με γεμάτο ρεζερβουάρ, η 
ευελιξία περνάει σε νέα επίπεδα. Ο πολύστροφος 
κινητήρας των 286 κ.εκ. είναι υγρόψυκτος, 1-κύλιν-
δρος και αποδίδει εξαιρετικά στους δρόμους της πό-
λης. Το ανεστραμμένο πιρούνι των 41 χιλ., η ακτινι-
κή μπροστινή δαγκάνα και τα ελαστικά τονίζουν τον 
Sport Naked χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.
Η οθόνη LCD και τα φώτα LED εξασφαλίζουν μέγι-
στη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Η 
CB300R παρέχει μεγάλη οικονομία στην κατανάλω-
ση και διαθέτει ρεζερβουάρ 10 λίτρων, το οποίο είναι 
κρυμμένο κάτω από το υπέροχης αισθητικής κάλυμ-
μά του. Η μοτοσυκλέτα μπορεί να διανύσει 300 χλμ. 
χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

31.4 27.5hp @
8.500 σ.α.λ.

Nm @
7.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

799
ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

χιλ.
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις, μεγάλη ευελιξία. 
Η Honda CB125R είναι η ιδανική μοτοσυκλέτα για 
τους μικρής ηλικίας αναβάτες που αναζητούν ένα 
φιλικό μέσο για εύκολες μετακινήσεις στην πόλη. 
Μοιράζεται το ίδιο στυλ με τα μέλη της οικογένειας 
Neo Sports Café και χαρακτηρίζεται από την εντυπω-
σιακή Sport Naked εμφάνισή της. Με βάρος που δεν 
ξεπερνά τα 126 κιλά με γεμάτο ρεζερβουάρ, είναι 
μια πολύ εύκολη στον χειρισμό μοτοσυκλέτα. Δια-
θέτει ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ., κεντρικά τοπο-
θετημένο τελικό εξάτμισης και μπροστινό φρένο με 
ακτινική δαγκάνα. Διαθέτει επίσης, σύγχρονη οθόνη 
LCD με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και φώτα LED. 
Και επειδή η οδήγηση στον ανοικτό δρόμο κρύβει 
τη δική της γοητεία, το ρεζερβουάρ των 10,1 λίτρων 
καυσίμου επιτρέπει την κάλυψη 480 χιλιομέτρων χω-
ρίς ανεφοδιασμό.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

13.3 816hp @
10.000 σ.α.λ. χιλ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

126
ΒΑΡΟΣ

κιλά
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

CB1000R CB650R CB300R CB125R

Τύπος Κινητήρα Υγρόψυκτος 2ΕΕΚ με 4 κύλινδρους σε σειρά 4 κύλινδροι σε σειρά, υγρόψυκτος 4-χρονος 16-βάλβιδος 2ΕΕΚ Υγρόψυκτος 1-κύλινδρος Υγρόψυκτος 4-χρονος 2-βάλβιδος 1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος

Κυβισμός 998 κ.εκ. 649 κ.εκ. 286 κ.εκ. 125 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 145,5 hp @ 10.500 σ.α.λ. 95,2 hp @ 12.000 σ.α.λ. (35 kW @ 10.500 σ.α.λ.) 31,4 hp @ 8.500 σ.α.λ. 13,3 hp @ 10.000 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 104 Nm @ 8.250 σ.α.λ. 64 Nm @ 8.500 σ.α.λ. (49 Nm @ 4.500 σ.α.λ.) 27,5 Nm @ 7.500 σ.α.λ. 10 Nm @ 8.000 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO
2

6,0 λτ./100 χλμ. / 140 γρ./χλμ. 4,9 λτ./100 χλμ. / 112 γρ./χλμ. 3,1 λτ./100 χλμ. / 72 γρ./χλμ. 2,00 λτ./100 χλμ. (WMTC Mode)

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.120 x 789 x 1.090 2.130 x 780 x 1.075 2.012 x 802 x 1.052 2.015 x 820 x 1.055

Ύψος Σέλας (χιλ.) 830 810 799 816

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.455 1.450 1.352 1.345

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 212 202 143 126

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω) 2 δίσκοι 310 χιλ. / Δίσκος 256 χιλ.
2-κάναλο ABS, 310 χιλ. x 4.5 χιλ. δίσκος με δαγκάνα
4 εμβόλων /  240 χιλ. x 5 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 1 εμβόλου

296 χιλ. πλευστός δίσκος / 220 χιλ. με δαγκάνα 1 εμβόλου Ανεξάρτητο ABS μπροστά και πίσω με IMU

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 120/70 ZR17 / 190/55 ZR17 120/70ZR17M/C / 180/55ZR17M/C 110/70R17M/C 54H / 150/60R17M/C 66H 110/70R17M/C 54H / 150/60R17M/C 66H

Ανάρτηση (εμπρός) Showa SFF-BP ανεστραμμένο πιρούνι, 120 χιλ. διαδρομή  Ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ. Τηλεσκοπικό πιρούνι 37 χιλ., 130 χιλ. διαδρομή Ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω)
Μονό αμορτισέρ HMAS με μονάδα απόσβεσης αερίου, ρύθμιση 
προφόρτισης 10 σταδίων και ρύθμιση απόσβεσης επαναφοράς, 
διαδρομή 131 χιλ.

Μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης 10 σταδίων,
ψαλίδι αλουμινίου

Μονό αμορτισέρ, Pro-Link® ψαλίδι, 107 χιλ. διαδρομή Μονό αμορτισέρ

ΤΕχΝΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Candy Chromosphere Red Graphite Black Candy Chromosphere Red Candy Chromosphere RedGraphite Black Candy Chromosphere Red Black Black

Mat Pearl Glare White Mat Jeans Blue Metallic Mat Crypton Silver Metallic Pearl Metalloid WhiteMat Crypton Silver Metallic Mat Pearl Agile Blue Mat Axis Grey Metallic



52 53

Η ΑΠΟΛΥΤΗ 
SUPERBIKE

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BREMBO® NPX
Objective
Based
Tuning
Interface

Με Stylema®

Monobloc 
Δαγκάνες
4 Εμβόλων 
Calipers

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΗΣ ÖHLINS®

OBTI
ÖHLINS®

Πιρούνι

* Στην φωτογραφία εμφανίζεται μοτοσυκλέτα που έχει προσαρμοστεί για αγωνιστική χρήση στην πίστα (δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη 
μορφή). Στην μοτοσυκλέτα που μπορεί να οδηγηθεί στο δρόμο, περιλαμβάνονται φλας, καθρέπτες & βάση πινακίδας κυκλοφορίας.

Η αγωνιστική πίστα είναι ο φυσικός σου χώρος. Εκεί 
ζεις το κάθε δευτερόλεπτο στο κόκκινο και νοιώθεις 
την αδρεναλίνη να ξεχειλίζει. Η απόδοση είναι το παν 
και το κάθε πλεονέκτημα αποκτά ξεχωριστή αξία στο 
κυνήγι των απόλυτων επιδόσεων. Γι’ αυτό κατασκευ-
άσαμε την CBR1000RR-R Fireblade SP. Σχεδιάστηκε 
παράλληλα με την CBR1000RR-R και διαθέτει κορυ-
φαία τεχνολογία MotoGP. Διαθέτει την ίδια μέγιστη 
ισχύ που φτάνει τα 217,6 hp στις 14.500 σ.α.λ., με τη 
ροπή να αγγίζει τα 113 Nm στις 12.500 σ.α.λ.. Προ-
χωρήσαμε όμως στο επόμενο επίπεδο σε ότι αφορά 
την απόδοση της CBR1000RR-R Fireblade SP, με 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ημι-ενεργητική ανάρτηση 
δεύτερης γενιάς Ohlins (S-EC). Το πιρούνι NPX χρη-
σιμοποιεί σύστημα απόσβεσης υπό πίεση, το οποίο 
παρέχει μείωση της σπηλαίωσης του λαδιού, σταθερό 
έλεγχο της απόσβεσης και βελτιωμένη απορρόφηση 
των κραδασμών στις υψηλές ταχύτητες. Για να ταιριά-
ξουν οι αναβαθμίσεις που έγιναν στην ανάρτηση, το 
Ohlins Objective Based Tuning interface (OBTi), πα-
ρέχει ρυθμίσεις μεγαλύτερης ακρίβειας και στις δύο 
αναρτήσεις. Οι νέας γενιάς ακτινικές monobloc δα-
γκάνες Stylema της Brembo διατίθενται στον στάνταρ 
εξοπλισμό. Η CBR1000RR-R SP δεν σχεδιάστηκε με 
προτεραιότητα την κίνηση στο δρόμο. Η πίστα είναι 
το πεδίο που ξεδιπλώνει τις πολλές αρετές της. Και 
ενώ είναι απολύτως συμβατή με τις προδιαγραφές για 
οδήγηση στο δημόσιο οδικό δίκτυο, με φώτα, φλας, 
έγχρωμη οθόνη TFT και Honda Smart Key, παραμέ-
νει η απόλυτη έκφραση της αγωνιστικής επιθετικότη-
τας. Απόλαυσέ την με όλες σου τις αισθήσεις.
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ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΕΛΕΓχΟΣ
Στη Honda, δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. 
Αυτός είναι ο λόγος που συμμετέχουμε στους αγώνες 
ταχύτητας από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και 
συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Οι αγώνες πάντα αποτε-
λούσαν πρόκληση, αλλά και το κυρίαρχο πεδίο για 
την εξέλιξη των μοτοσυκλετών μας. Ήταν και παραμέ-
νουν, το πεδίο που εκτινάσσει τις δικές σου, αλλά και 
τις δικές μας απαιτήσεις στα ύψη. Ο συναγωνισμός 
οδήγησε στη δημιουργία της νέας CBR1000RR-R 
Fireblade. Δεν ξεκινήσαμε όμως από το μηδέν. Αντί-
θετα, αξιοποιήσαμε όλα όσα γνωρίζουμε για την ταχύ-
τητα, χρησιμοποιώντας ως βάση την απόλυτη RC213V 
MotoGP και την street legal RC213V-S. Ο ολοκαίνου-
ριος κινητήρας διατηρεί τη διάταξη των 4 κυλίνδρων 
σε σειρά και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις 
αγωνιστικές μας μοτοσυκλέτες. Ο υγρόψυκτος κινη-
τήρας 1.000 κ.εκ. διαθέτει 2 ΕΕΚ και μοιράζεται την 
ίδια διάμετρο και διαδρομή με την RC213V-S. Η από-
δοση είναι συγκλονιστική, με μέγιστη ισχύ 217,6 hp / 
14.500 σ.αλ. και μέγιστη ροπή 113 Nm / 12.500 σ.αλ..
Ελέγχεται από ένα αναβαθμισμένο πακέτο ηλεκτρονι-
κών συστημάτων που περιλαμβάνει μονάδα μέτρησης 
(IMU) 6 αξόνων, βελτιστοποιημένο σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης πίσω τροχού (HSTC), ρυθμιζόμενο Start 
Mode και 2-κάναλο ABS. Η CBR1000RR-R Fireblade 
διαθέτει επίσης, οθόνη TFT 5 ιντσών και Honda 
Smart Key. Το ολοκαίνουριο πλαίσιο περιλαμβάνει 
σκελετό αλουμινίου, ψαλίδι που προέρχεται από την 
RC213V-S, πλήρες σύστημα ανάρτησης Showa, ανα-
βαθμισμένο ηλεκτρονικό αμορτισέρ τιμονιού (HESD) 
3 επιπέδων και νέα φρένα Nissin. 

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AKRAPOVIC® 201κιλά

Έλεγχος
πρόσφυσης
πίσω
τροχού

ΕΞΑΤΜΙΣΗ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΒΑΡΟΣ
(ΜΕ ΥΓΡΑ)

HSTC
9 ΕΠΙΠΕΔΩΝ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΑ,
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
Εμπνευσμένη από το supersport στυλ της Fireblade, η 
CBR650R φέρνει την αγωνιστική φιλοσοφία στο δρό-
μο. Με αυξημένη ισχύ 95,2 hp / 12.000 σ.α.λ. πα-
ρέχει συναρπαστική απόδοση και οδηγική απόλαυση 
με κορυφαία για την κατηγορία αναλογία ισχύος και 
βάρους. Αυτό όμως που κερδίζει τις εντυπώσεις στον 
κινητήρα της CBR650R είναι η ομαλή απόδοση στις 
μεσαίες στροφές, καθώς και η επιτάχυνση όσο ανε-
βαίνουν οι στροφές. Ο συμπλέκτης ολίσθησης επιτρέ-
πει εύκολα ανεβάσματα ταχυτήτων και διαχειρίζεται 
τα απότομα κατεβάσματα, ενώ το σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης πίσω τροχού (HSTC) μειώνει τη ροπή και 
επιτρέπει στο ελαστικό να ανακτήσει την πρόσφυσή 
του. Και ως μια υψηλών επιδόσεων σπορ μοτοσυκλέ-
τα που συναρπάζει στις στροφές, η CBR650R διαθέτει 
ένα εξαιρετικό πλαίσιο, το οποίο είναι κατά 5 κιλά ελα-
φρύτερο και εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία σε συνεχό-
μενες στροφές. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης, ρυθ-
μιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ. της Showa με 
αυτόνομη λειτουργία των καλαμιών (SFF). Για πλήρη 
αρμονία με τις βελτιωμένες επιδόσεις του κινητήρα 
και την κορυφαία λειτουργία του συστήματος ανάρ-
τησης, η CBR650R είναι εφοδιασμένη με πλευστούς 
δίσκους 310 χιλ., ακτινικές δαγκάνες 4 εμβόλων, κα-
θώς και με 2-κάναλο σύστημα ABS που ελέγχει την 
ισχύ πέδησης σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. 
Νέα ψηφιακά όργανα και δυνατότητα διαμόρφωσης 
λειτουργιών τη οθόνης, κάνουν την CBR650R ακόμη 
πιο ελκυστική. Η οδήγηση της CBR650R είναι μια 
ξεχωριστή εμπειρία που υπόσχεται να ανεβάσει την 
αδρεναλίνη στα ύψη. 

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

95.2 64 Nm @
8.500 σ.α.λ.

hp @
12.000 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΡΟΠΗ

4
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΟΥΝ
Αν αναζητάς σπορ επιδόσεις, δεν χρειάζεται να ψά-
ξεις πολύ. Η CBR500R ακολουθεί τη φιλοσοφία και 
την εμφάνιση της CBR Fireblade. Κοφτερή, ευέλικτη, 
με πιο επιθετικές γραμμές, διαθέτει αεροδυναμικά 
φτερά και δυναμικής εμφάνισης διπλούς προβολείς 
LED. Η εξαιρετική ορατότητα εξασφαλίζεται από τα 
κλιπ-ον που έχουν τοποθετηθεί κάτω από την ανώτε-
ρη βάση του τιμονιού, αλλά και από την οθόνη LCD, 
η οποία περιλαμβάνει ενδείξεις επιλεγμένης σχέσης 
και ανεβάσματος ταχύτητας. 

Ο κινητήρας είναι απόλυτα συμβατός με τις προδι-
αγραφές για οδήγηση με άδεια Α2. Οι ανασχεδια-
σμένοι εκκεντροφόροι και το αναθεωρημένο άνοιγ-
μα βαλβίδων αύξησαν τη ροπή στις χαμηλές και τις 
μεσαίες στροφές, για ακόμη πιο δυνατή επιτάχυνση.
Ο συμπλέκτης ολίσθησης & υποβοήθησης παρέχει 
εύκολες αλλαγές ταχυτήτων και αποτρέπει το μπλο-
κάρισμα του πίσω τροχού. Το πιρούνι των 41 χιλ. δι-
αθέτει ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίων και προσφέ-
ρει πολύ καλό έλεγχο του μπροστινού συστήματος.
Το στιβαρό ψαλίδι συνεργάζεται με υψηλής ποιότητας 
μονό πίσω αμορτισέρ, το οποίο διαθέτει ρύθμιση προ-
φόρτισης 5 σταδίων. Το δισκόφρενο wave  320 χιλ. 
του μπροστινού τροχού επιβραδύνει ιδανικά μέσω 
μιας πανίσχυρης δαγκάνας 2 εμβόλων. Το πίσω δι-
σκόφρενο των 240 χιλ. παρέχει τέλεια υποβοήθηση 
στο φρενάρισμα. Το 2-κάναλο σύστημα ABS διατίθε-
ται στον βασικό εξοπλισμό. Γρήγορη, επιθετική και δι-
ασκεδαστική. Η CBR500R υπόσχεται συναρπαστικές 
εμπειρίες στους φίλους της σπορ οδήγησης.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

48 789 χιλ.
hp @
8.600 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣχΥΣ

ΥΨΟΣ
ΣΕΛΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΣΩ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
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Mat Pearl Morion Black Mat Gunpowder Black Metallic Mat Axis Gray MetallicMat Pearl Morion Black Grand Prix Red Grand Prix Red Grand Prix RedGrand Prix Red

Pearl Metalloid White

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

CBR1000RR 
FIREBLADE SP

CBR1000RR
FIREBLADE CBR650R CBR500R

Τύπος Κινητήρα Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2ΕΕΚ, 4-κύλινδρος Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2ΕΕΚ, 4-κύλινδρος Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2ΕΕΚ, 4-κύλινδρος 16-βάλβιδος Υγρόψυκτος 4-χρονος, 2ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά

Κυβισμός 1.000 κ.εκ. 1.000 κ.εκ. 649 κ.εκ. 471 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 217,6 hp @ 14.500 σ.α.λ. 217,6 hp @ 14.500 σ.α.λ. 95,2 hp @ 12.000 σ.α.λ. 48 hp @ 8.600 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 113 Nm @ 12.500 σ.α.λ. 113 Nm @ 12.500 σ.α.λ. 64 Nm @ 8.500 σ.α.λ. 43 Nm @ 6.500 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO
2

6,3 λτ./100 χλμ. / 148 γρ./χλμ. 6,3 λτ./100 χλμ. / 148 γρ./χλμ. 4,9 λτ./100 χλμ. / 112 γρ./χλμ. 3,5 λτ./100 χλμ. / 80 γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.100 x 745 x 1.140 2.100 x 745 x 1.140 2.130 x 750 x 1.150 2.080 x 755 x 1.145

Ύψος Σέλας (χιλ.) 830 830 810 789

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.460 1.460 1.450 1.409

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 201 201 207 192

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
2 δίσκοι 330 χιλ. με ακτινικές δαγκάνες 4 εμβόλων Brembo
/ 1 δίσκος 220 χιλ. με δαγκάνα 2 εμβόλων Brembo

2 δίσκοι 330 χιλ. με ακτινικές δαγκάνες 4 εμβόλων NISSIN
/ 1 δίσκος 220 χιλ. με δαγκάνα 2 εμβόλων Brembo

2 κάναλο ABS, δύο δίσκοι 310 χιλ. δίσκος με δαγκάνα
4 εμβόλων, 1 δίσκος 240 χιλ. με δαγκάνα 1 εμβόλου

2 κάναλο ABS, 320 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 2 εμβόλων,
1 δίσκος 240 χιλ. με δαγκάνα 1 εμβόλου

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 120/70-ZR17 / 200/55-ZR17 120/70-ZR17 / 200/55-ZR17 120/70ZR17M/C / 180/55ZR17M/C 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C

Ανάρτηση (εμπρός) Τηλεσκοπικό πιρούνι Ohlins NPX S-EC 43 χιλ.  Τηλεσκοπικό πιρούνι SHOWA BPF 43 χιλ. Ανεστραμμένο πιρούνι Showa (SFF) Τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ., ρύθμιση προφόρτισης

Ανάρτηση (πίσω) Ohlins TTX36 S-EC Pro-Link ψαλίδι USHOWA BFR-C Pro-Link ψαλίδι
Pro-Link® μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης
10 σταδίων, ψαλίδι αλουμινίου

Pro-Link® μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης
5 σταδίων, ατσάλινο ψαλίδι 

ΤΕχΝΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Ο ΚΥΡΙΑΡχΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΙχΝΙΔΙΟΥ
Δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, γι’ αυτό δώ-
σαμε στον κινητήρα της CRF450R περισσότερη ισχύ 
και ροπή, με μια κυλινδροκεφαλή που εξελίχθηκε 
από το HRC. Προσθέσαμε επίσης 3 επιπέδων σύστη-
μα ελέγχου της εκκίνησης που λειτουργεί σε συνερ-
γασία με το EMSB (Engine Mode Select Button). Αλλά 
δεν σταματήσαμε εκεί. Η CRF450R διαθέτει πλέον 
σύστημα ελέγχου πρόσφυσης πίσω τροχού (HSTC) 3 
επιπέδων. Από τις κλειστές απαιτητικές στροφές μέ-
χρι τη βροχή και τη λάσπη, το HSTC παρέχει την ιδανι-
κή απόδοση της ροπής και ελέγχει την πρόσφυση του 
πίσω τροχού. Όταν δεν είναι απαραίτητη η χρήση του, 
το HSTC μπορεί να απενεργοποιηθεί. 

Το 7ης γενιάς αλουμινένιο πλαίσιο δύο δοκών χαρα-
κτηρίζεται από μεγάλη ακαμψία και προσφέρει εξαι-
ρετική σταθερότητα στις στροφές. Η αυξημένη από-
σβεση συμπίεσης του ανεστραμμένου πιρουνιού 49 
χιλ. της Showa προσφέρει καλύτερη απόδοση κατά το 
δυνατό φρενάρισμα, ενώ το πίσω αμορτισέρ έχει με-
γαλύτερη απόσβεση συμπίεσης, για καλύτερο έλεγχο 
κατά τη δυνατή επιτάχυνση. Τα νέα τακάκια του πίσω 
φρένου εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ισχύ πέδησης 
και ανθεκτικότητα. Η CRF450R είναι το μοντέλο που 
αποτέλεσε τη βάση για το απόλυτο όπλο, με το οποίο 
κατέκτησε τον τίτλο του 2019 στην κατηγορία MXGP, ο 
εργοστασιακός αναβάτης του HRC Tim Gajser. Δημι-
ουργήθηκε για καλύτερες εκκινήσεις και ταχύτερους 
γύρους στην πίστα. Υπόσχεται τις δάφνες του νικητή 
στον αναβάτη της και αυτός είναι ο λόγος που εμείς 
στη Honda, δεν επαναπαυτήκαμε στις δικές μας.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.8 2 Riding
Modes

KW υψηλότερη 
ισχύς

Nm
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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πίσω τροχού



64 65

χΩΡΙΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
Το απόλυτο εκτός δρόμου όπλο γίνεται ακόμη πιο 
ισχυρό. Όπως και η motocross CRF450R, ο κινητή-
ρας προδιαγραφών enduro της CRF450RX αποδίδει 
μεγαλύτερη ισχύ και ροπή, με μια κυλινδροκεφαλή 
που εξελίχθηκε από το HRC, καθώς και με 3 επιπέ-
δων σύστημα ελέγχου της εκκίνησης που λειτουρ-
γεί σε συνεργασία με το EMSB (Engine Mode Select 
Button). Για το 2020, η CRF450RX εφοδιάστηκε με 
3 επιπέδων σύστημα (με απενεργοποίηση) ελέγχου 
πρόσφυσης πίσω τροχού (HSTC). Από τα δάση μέχρι 
και τις ανοικτές πεδιάδες, καθώς και σε κάθε άλλο 
έδαφος, το HSTC προσφέρει ιδανική απόδοση της 
ροπής και ελέγχει την πρόσφυση του πίσω τροχού.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει το ίδιο 7ης γενιάς αλουμινέ-
νιο πλαίσιο με την CRF450R και ειδικά ρυθμισμένες 
αναρτήσεις για το ευρύ φάσμα συνθηκών και ιδιαι-
τεροτήτων που χαρακτηρίζει το endurο. Το αγωνιστι-
κών προδιαγραφών ανεστραμμένο πιρούνι 49 χιλ. 
της Showa έχει αυξημένη ρύθμιση απόσβεσης της 
συμπίεσης, για πιο άμεσες αντιδράσεις κατά τη διάρ-
κεια του φρεναρίσματος. Σε πλήρη αρμονία, το πίσω 
αμορτισέρ της Showa προσφέρει μεγαλύτερη από-
σβεση συμπίεσης στις χαμηλές ταχύτητες (με μικρό-
τερη απόσβεση συμπίεσης στις υψηλές ταχύτητες), 
για καλύτερο έλεγχο κατά την δυνατή επιτάχυνση. 
Το fatbar τιμόνι της Renthal διαθέτει 4 ρυθμίσεις και 
προσφέρει καλύτερη αίσθηση, καθώς και μικρότερη 
καταπόνηση στα χέρια. Η CRF450RX του 2020 κατα-
σκευάστηκε για πολύωρη διασκέδαση και δυναμικές 
αναζητήσεις χωρίς συμβιβασμούς.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8.5 λίτρα
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χΑΜΗΛΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
Η νέα CRF250R διαθέτει ηλεκτρική μίζα και κινητήρα 
με 2 ΕΚΚ, ο οποίος διατηρεί την κορυφαία του ισχύ 
στις υψηλές και χαμηλές στροφές, με 10% περισσό-
τερη ροπή μεταξύ 6.000 και 10.000 σ.α.λ., χάρη στις 
αναβαθμίσεις που έγιναν στον θάλαμο καύσης, στον 
χρονισμό του εκκεντροφόρου και τις βαλβίδες. Για να 
εκμεταλλευτούμε την επιπλέον δύναμη στις μεσαίες 
στροφές και για να διατηρήσουμε τις στροφές του κι-
νητήρα κατά την αλλαγή ταχυτήτων, η ιδανική αλλαγή 
από δεύτερη σε τρίτη σχέση γίνεται πιο σύντομα. Το 
HRC Launch Control παρέχει άμεσες εκκινήσεις, ενώ 
το 3 επιπέδων EMSB (Engine Mode Select Button) 
προσαρμόζει την απόδοση της ισχύος. 
  
Το πλαίσιο αλουμινίου και το ψαλίδι είναι όμοια με της 
CRF450R και χαρακτηρίζονται από την προσεκτικά 
ρυθμισμένη ισορροπία της ακαμψίας τους. Σε συν-
δυασμό με την αυξημένη απόσβεση συμπίεσης στις 
χαμηλές ταχύτητες που παρέχουν  οι ρυθμιζόμενες 
αναρτήσεις Showa, το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη 
σταθερότητα, καλύτερη αίσθηση και ακρίβεια κατά τη 
διάρκεια στροφών σε σκληρό έδαφος. Τα ελαφρύτε-
ρα μαρσπιέ χρησιμοποιούν εσωτερική δομή 4-web 
για να αποβάλλεται πιο εύκολα η λάσπη. Η μπροστινή 
δαγκάνα διαθέτει έμβολα 30 και 27 χιλ., καθώς και 
υψηλής πίεσης σωληνάκι για μεγαλύτερη ισχύ, αλλά 
και καλύτερη αίσθηση στο φρενάρισμα. Το νέο υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε στα τακάκια του πίσω φρένου 
παρέχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Αν θέλεις να μει-
ώσεις τους χρόνους στην πίστα, επέλεξε το απόλυτο 
όπλο που ακούει στο όνομα CRF250R.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

49 3χιλ. πιρούνι 
Showa USD Riding Modes Launch Control

ΠΙΡΟΥΝΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

HRC
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ΠΑΝΤΟΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ
Η νέα CRF250RX προσφέρει την εκτός δρόμου από-
λαυση που πάντα αναζητούσες. Είναι μια υψηλής 
απόδοσης trail/enduro που σχεδιάστηκε για να εκμε-
ταλλευτεί πλήρως, όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί 
να προσφέρει μια ελαφριά μοτοσυκλέτα 250 κ.εκ. 

Διαθέτει τις αναβαθμίσεις που έγιναν στον κινητήρα 
και το πλαίσιο της motocross CRF250R, γεγονός 
που προϊδεάζει για τις κορυφαίες δυνατότητές της. 
Διαθέτει όμως και ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση της 
Showa, για δυναμική απόδοση εκτός πίστας, 18 
ιντσών πίσω τροχό, μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσί-
μου και πλαϊνό σταντ. 

Όταν λοιπόν αυξάνονται οι απαιτήσεις και το παιχνί-
δι σοβαρεύει, η CRF250RX δείχνει το πραγματικό 
της πρόσωπο. Κάνει τα πάντα εύκολα, γρήγορα και 
με μεγάλη αίσθηση ασφάλειας. Η CRF250RX κάνει 
τη δυναμική εκτός δρόμου οδήγηση, ευκολότερη 
από ποτέ.

ΚΥΡΙΑ
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8.5 3λίτρα
καυσίμου Riding Modes Launch Control

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

HRC
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

CRF450R CRF450RX CRF250R CRF250RX

Τύπος Κινητήρα Υγρόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος Unicam® Υγρόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος Unicam® Υγρόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος 2ΕΕΚ Υγρόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος 2ΕΕΚ

Κυβισμός 449,7 κ.εκ. 449,7 κ.εκ. 249,4 κ.εκ. 249,4 κ.εκ.

Σχέση Συμπίεσης 13,5 : 1 13,5 : 1 13,9 : 1 13,9 : 1

Διάμετρος x Διαδρομή (χιλ.) 96,0 x 62,1 96,0 x 62,1 79 x 50,9 79 x 50,9

Εκκίνηση Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Γωνία κάστερ 27,4° 27,4° 27,5° 27,5°

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.183 x 827 x 1.260 2.175 x 827 x 1.260 2.181 x 827 x 1.260 2.181 x 827 x 1.260

Πλαίσιο Διπλής δοκού αλουμινίου Διπλής δοκού αλουμινίου Διπλής δοκού αλουμινίου Διπλής δοκού αλουμινίου

Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 6,3 8,5 6,3 8,5

Απόσταση από το έδαφος (χιλ.) 328 328 327 327

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 112 116 107,8 111

Ύψος σέλας (χιλ.) 960 960 957 957

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ
Φρένο (μπροστά) 260 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave 260 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave 260 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave 260 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave

Φρένο (πίσω) 240 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave 240 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave 240 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave 240 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave

Ανάρτηση (μπροστά) Showa ανεστραμμένο πιρούνι 49 χιλ.  Showa ανεστραμμένο πιρούνι 49 χιλ. Showa ανεστραμμένο πιρούνι 49 χιλ. Showa ανεστραμμένο πιρούνι 49 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω) Showa μονό αμορτισέρ με Honda Pro-Link® Showa μονό αμορτισέρ με Honda Pro-Link® Showa μονό αμορτισέρ με Honda Pro-Link® Showa μονό αμορτισέρ με Honda Pro-Link®

Ελαστικό (μπροστά) 80/100-21 51M Dunlop MX3SF 90/90-21 54M Dunlop MX3SF 80/100-21 Dunlop MX3S 80/100-21 Dunlop MX3S

Ελαστικό (πίσω) 120/80-19 63M Dunlop MX3S 120/90-18 65M Dunlop MX3S 100/90-19 Dunlop MX3S 100/90-19 Dunlop MX3S

ΤΕχΝΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΕχΝΟΛΟΓΙΕΣ
HONDA
Η Honda έχει εξελίξει και εφαρμόσει πολλές καινοτόμες τεχνολογίες για τη γκάμα μοτοσυκλετών της,
οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ωφελήσουν εσένα και το περιβάλλον γύρω σου.

SHOWA ELECTRONICALLY EQUIPPED RIDE ADJUSTMENT
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ SHOWA: Το προαιρετικό σύστημα SHOWA EERA™ 
ελέγχει την ισχύ απόσβεσης, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης. Η προφόρ-
τιση του πίσω ελατηρίου ρυθμίζεται επίσης ηλεκτρονικά.

TFT TOUCH SCREEN DISPLAY
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ TFT: Πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών για τον έλεγ-
χο των προγραμμάτων οδήγησης, της πλοήγησης, της συνδεσιμότητας 
smartphone/audio και Apple CarPlay® μέσω Bluetooth.

CORNERING ABS
Για μεγάλη αυτοπεποίθηση στις στροφές, το ABS που ελέγχεται από την μονά-
δα IMU, ελέγχει την ισχύ πέδησης, ανάλογα με τη γωνία κλίσης της μοτοσυ-
κλέτας, την ταχύτητα της επιβράδυνσης και το επίπεδο ολίσθησης των τροχών, 
ώστε να διατηρηθεί η πρόσφυση. Το επίπεδο επίδρασης του ABS εξαρτάται 
και από το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Η ανύψωση του πίσω τροχού 
ελέγχεται επίσης, σε συνθήκες δυνατού φρεναρίσματος.     

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ: Μειώνει την ισχύ πέδη-
σης, ελέγχοντας την ταχύτητα περιστροφής των τροχών και αποτρέποντας το 
μπλοκάρισμά τους.

EURO 4
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EURO4: Συμβατότητα με τους περιορισμούς ρύπων EURO 4.

G SWITCH
G MODE: Ενεργοποιείται μέσω επιλογής που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. 
Το G Mode βελτιώνει την πρόσφυση και τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, μειώνο-
ντας την ολίσθηση του συμπλέκτη κατά την αλλαγή ταχυτήτων.

HONDA EVOLUTIONAL CATALYSING SYSTEM
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Μέσω αισθητήρων οξυγόνου, το σύ-
στημα διατηρεί το ιδανικό μείγμα αέρα/καυσίμου, για την πλέον αποδοτική 
καταλυτική μείωση των καυσαερίων της εξάτμισης.

HONDA IGNITION SECURITY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα, μόνο με τα ει-
δικά κωδικοποιημένα κλειδιά και παρέχει προστασία από κλοπή.

HONDA MULTI-ACTION SYSTEM
Το πιρούνι και το πίσω αμορτισέρ εξασφαλίζουν αξιόπιστη ισορροπία μεταξύ 
απόσβεσης και χειρισμού ακριβείας.

ELECTRIC START
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ: Αντί για τη μανιβέλα, η ηλεκτρική μίζα παρέχει απλό και 
πιο άνετο τρόπο για να εκκινήσεις τον κινητήρα

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ: Αν το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης 
πίσω τροχού (HSTC) ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης του πίσω τροχού, μειώ-
νει τη ροπή και επιτρέπει στο ελαστικό να ανακτήσει την πρόσφυσή του.

CRUISE CONTROL
Ενεργοποιείται και ελέγχεται από το δεξιό χειριστήριο και προσθέτει άνεση 
στον αυτοκινητόδρομο 

WHEELIE CONTROL
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ: Η μονάδα IMU υπολογίζει τη γωνία 
και σε συνδυασμό με την ταχύτητα περιστροφής του κάθε τροχού, ελέγχει το 
ύψος του μπροστινού τροχού, ανάλογα με το επίπεδο παρέμβασης που έχει 
επιλεγεί. Το επίπεδο 1 παρέχεται για ελάχιστο έλεγχο, το επίπεδο 2 για μεσαίο 
και το επίπεδο 3 για μέγιστο έλεγχο. Το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί. 

CORNERING LIGHTS
ΦΩΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ: Επιπλέον φώτα LED ενεργοποιούνται σύμφωνα με την ταχύ-
τητα και τη γωνία κλίσης, ώστε να φωτίζονται τα τυφλά σημεία στις στροφές.

LED LIGHTS
ΦΩΤΑ LED:  Φωτεινότερα και πιο αποδοτικά από τους παραδοσιακούς λαμπτή-
ρες, χωρίς χρονο-καθυστέρηση και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

SMART KEY
ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙΔΙ: Αυτή η καινοτόμα τεχνολογία ενισχύει την άνεση και την 
ασφάλεια. Με το κλειδί στην τσέπη ή την τσάντα, μπορείς να ξεκλειδώσεις τη 
σέλα και να εκκινήσεις τον κινητήρα, πατώντας ένα κουμπί.

PROGRAMMED FUEL INJECTION
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: Το ηλε-
κτρονικό σύστημα μέσω ειδικών χαρτογραφήσεων, διατηρεί την ισχύ και την 
απόδοση του κινητήρα, σε όλες τις συνθήκες.

PROGRAMMED DUAL FUEL INJECTION
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙ-
ΜΟΥ: Το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω ειδικών χαρτογραφήσεων, διατηρεί την 
ισχύ και την απόδοση του κινητήρα, σε όλες τις συνθήκες.

SHOWA DUAL BENDING VALVE
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SHOWA ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ: Το πιρούνι της 
Showa με τις διπλές βαλβίδες βελτιώνει την άνεση και τον έλεγχο, παρέχο-
ντας αναλογική απόσβεση επαναφοράς με πιο σκληρή απόσβεση συμπίεσης.

PRO-LINK® REAR SUSPENSION
ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ PRO-LINK®: Η πίσω ανάρτηση με μονό αμορτισέρ αξιοποιεί 
ένα τριγωνικό σύστημα συνδέσμων, για να αυξάνει προοδευτικά την απόσβε-
ση, ανάλογα με την κίνηση του ψαλιδιού.

ALUMINIUM FRAME
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: Με χαμηλότερο βάρος κατά 1/3 από το ατσάλι, το 
πλαίσιο αλουμινίου είναι πιο άκαμπτο και ελαφρύτερο. Επειδή κάθε δευτε-
ρόλεπτο μετράει.

SIX RIDING MODES
ΕΞΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Υπάρχουν τέσσερα προ-εγκατεστημένα 
προγράμματα οδήγησης για να επιλέξετε, τα οποία σχεδιάστηκαν για τέλεια 
απόδοση στις περισσότερες συνθήκες: TOUR, URBAN, GRAVEL & OFF-ROAD. 
Κάθε πρόγραμμα τροποποιεί την απόκριση και την πέδηση του κινητήρα, τον 
διακόπτη G του DCT και το Cornering ABS, για να ταιριάξουν στις εκάστοτε 
συνθήκες. Δύο προγράμματα που ρυθμίζονται από τον αναβάτη, επιτρέπουν 
την τέλεια διαμόρφωση ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Η επι-
λογή των προγραμμάτων οδήγησης γίνεται εύκολα, από την πάνω αριστερή 
πλευρά της οθόνης αφής. 

TWS RIDING MODE SELECT SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ TWS: Δίνει την επιλογή 
3 riding modes. Το Mode 1 παρέχει στάνταρ χάρτες ECU. To Mode 2 παρέχει 
πιο ομαλή απόκριση στο γκάζι και το Mode 3 πιο επιθετική απόδοση της ισχύος.

AIR BAG
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ: Ο αερόσακος είναι τοποθετημένος στο ρεζερβουάρ καυσίμου. 
Είναι ένα μοναδικό σύστημα για μοτοσυκλέτα και σχεδιάστηκε για μεγαλύτε-
ρη προστασία του αναβάτη.

COMBINED BRAKE SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ: Ενεργοποιεί τα φρένα μπροστά και 
πίσω, όταν πατηθεί το πεντάλ (ή η μανέτα) του πίσω φρένου, για απόλυτο έλεγ-
χο και ομαλότητα στο φρενάρισμα.

DUAL CLUTCH TRANSMISSION
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ: Συνδυάζει την απόλαυση της μηχανικής 
μετάδοσης με την άνεση της αυτόματης και παρέχει μεγαλύτερη ευκολία και 
σπορ χειρισμό. 

EURO 5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EURO 5: Συμβατότητα με τους περιορισμούς ρύπων EURO 5.

HILL START ASSIST
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ: Κατά τη στάθμευση σε κεκλιμένο 
έδαφος, ένα επιπλέον πάτημα του φρένου διατηρεί την υδραυλική πίεση στην 
πίσω δαγκάνα. Για την εκκίνηση, αρκεί το απλό άνοιγμα του γκαζιού.

SHOWA USD FORK
ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ SHOWA: Οι μεγαλύτερης διαμέτρου μπότες 
επάνω και τα μικρότερης διαμέτρου καλάμια κάτω, αυξάνουν την επιφάνεια 
ελέγχου και παρέχουν περισσότερη ακαμψία, για χρήση σε σκληρό εκτός 
δρόμου έδαφος.

REVERSE GEAR
ΟΠΙΣΘΕΝ: Η μετακίνηση προς τα πίσω για εύκολο παρκάρισμα-ξεπαρκάρισμα 
της Gold Wing γίνεται μια πολύ απλή διαδικασία, με την χρήση της όπισθεν.

RADIAL MOUNT CALIPERS
ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ: Παρέχουν καλύτερη ευθυγράμ-
μιση στο δίσκο, καθώς και ακαμψία. Οι ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες 
ασφαλίζουν και υποστηρίζονται στα δύο τους άκρα, παρέχοντας μικρότερη 
ελαστικότητα στο δίσκο και καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. 

USB CHARGING
ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB: Ενσωματώσαμε μια πρίζα USB στον αποθηκευτικό 
χώρο που υπάρχει κάτω από τη σέλα. Δεν υπάρχει ανάγκη για αντάπτορα. 
Απλά, συνδέστε τη συσκευή σας και ξεκινήστε άμεσα τη φόρτιση. 

17 INCH WHEEL
ΤΡΟΧΟΣ 17 ΙΝΤΣΩΝ: Μεγάλης διαμέτρου μπροστινό τροχός για επιπλέον στα-
θερότητα σε κακής ποιότητας οδόστρωμα. Προσφέρει σιγουριά και βελτιώνει 
το κράτημα.

HONDA ELECTRONIC STEERING DAMPER
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΙΜΟΝΙΟΥ HONDA: Ελαχιστοποιεί τις ξαφνικές 
αλλαγές στο τιμόνι, ενισχύοντας την άνεση και την ευκολία στον χειρισμό.

START MODE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Περιορίζει τις στροφές του κινητήρα, σύμφωνα 
με τις προτιμήσεις του αναβάτη, ακόμη και με το γκάζι ανοικτό. Επιτρέπει στον 
αναβάτη, να επικεντρώνεται μόνο στην απελευθέρωση του συμπλέκτη (και 
των φώτων). 

HRC LAUNCH CONTROL
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ HRC: Ειδικό πρόγραμμα ECU 3 επιπέδων που επιτρέ-
πει την επίτευξη ιδανικής εκκίνησης. Επέλεξε το πρόγραμμα που επιθυμείς, 
κρατήστε ανοικτό το γκάζι, απελευθερώστε τον συμπλέκτη και η μοτοσυκλέτα 
θα κάνει όλα τα υπόλοιπα. 

WAVY DISCS
ΔΙΣΚΟΙ WAVE: Είναι πιο ανθεκτικοί στις υψηλές θερμοκρασίες και παρέχουν 
βελτιωμένο φρενάρισμα.

ENGINE MODE SELECT BUTTON
ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: Δίνει την επιλογή 3 riding 
modes. Το Mode 1 παρέχει στάνταρ χάρτες ECU. To Mode 2 παρέχει πιο ομαλή 
απόκριση στο γκάζι και το Mode 3 πιο επιθετική απόδοση της ισχύος.
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ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ HONDA

ΘΕΣΣΑΛΙΑ MOTOSTAR - Α. ΖΑΜΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών Λάρισα 41335 2410 579917

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Β. & YIOI Καποδιστρίου 67 Καρδίτσα 43100 24410 20839

ΠΟΛΥΖΟΥ Μ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. Δημητριάδος 77 Βόλος 38333 24210 23622

ΣΙΩΚΗΣ Α.Ε. Βενιζέλου & Ζάππα Τρίκαλα 42100 24310 35045

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. Χαϊνά 118 Χαλκίδα 34100 22210 84981

ΤΣΙΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αισχύλου 11 Λιβαδειά 32100 22610 80050

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αγ. Γεωργίου 27 Αγρίνιο 30100 26410 58606

ΧΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Βασιλικών & Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Λαμία 35100 22310 43454

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Δ. - ΣΥΚΑΡΑΣ Γ. Ο.Ε. Ναυπλίου 169 Τρίπολη 22100 2710 235710

ΒΑΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ε.Π.Ε. Mαιζώνος 239 Πάτρα 26222 2610 333434

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ταξιαρχών 3 Αίγιο 25100 26910 28256

ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. Κλαδά 16 Καλαμάτα 24100 27210 96187

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. Δημ. Υψηλάντου 9 Κόρινθος 20100 27410 85944

ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Παπαγεωργίου 10 Πύργος 27100 26210 32939

ΜΑΡΓΑΡΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Τέρμα Αντ. Πετραλιά Αμαλιάδα 27200 26220 27081

ΣΚΛΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παπαρηγοπούλου 6 Άργος  21200 27510 68680

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κων. Παλαιολόγου 13 Σπάρτη 23100 27310 28732

ΚΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΗΛΙΑΔΑ Κ. Καραμανλή 46 Αγ. Νικόλαος 72100 28410 24842

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ E. & ΣΙΑ Ε.Ε. 5ο χλμ. Χανίων-Σούδας Χανιά 73100 28210 20602-3

Η&Κ Α.Ε.Β.Ε. (ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ-ΝΙΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.) Λ. Ικάρου 11 & Αγ. Φανουρίου Ηράκλειο 71601 2810 330870

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αποκορώνου 90 Χανιά 73100 28210 70530

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωργίου Γεννηματά 19 Σητεία 72300 28430 24954

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λ. Σταμαθιουδάκη 35 Ρέθυμνο 74132 28310 54404

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ποταμοί Κάλυμνος Κάλυμνος 85200 22430 28350

ΓΕΜΕΛΟΣ - ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε. Μαστρολεονάρδου 5 Χίος 82100 22710 41541

ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (MOTORAL) Καναδά 23 Ρόδος 85100 22410 77557

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο Χλμ Μυτ/νης-Παν/δας Μυτιλήνη 81100 22510 40990

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Γ. Ο.Ε. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17 Σάμος 83200 22730 32674

ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Παροικιά Πάρος 84400 22840 22488

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λακκί Λέρος 85400 22470 23280

ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χώρα - Περιοχή Φλουρά Νάξος 84300 22850 24872

ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κάτω Μάννα Σύρος 84100 22810 84621

ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ. Τριποτάμου - Θέση Πιπίνα Τήνος 84200 22830 22583

MOTOPOWER TEAM I.K.E. Βούγλι Μύκονος 84600 22890 24721

ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 3o χλμ Επαρχ. Οδού Κω-Χωρίων Κως 85300 22420 27825

ΦΥΤΡΟΣ ΤΖ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Πύργος Θήρας Σαντορίνη 84700 22860 31013

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΠΡΟΜΟΤΟ Ε.Π.Ε. I. Γαζή 5 Λευκάδα 31100 26450 20225

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Πηγαδάκια Ζάκυνθος 29100 26950 83478

ΜΑΝΑΤΟΣ Σ. - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Σ. Ο.Ε. 2ο χλμ Ε.Ο. Πέλεκα Κέρκυρα 49100 26610 31456

ΜΟΣΧΟΝΑΣ Δ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΙ.ΠΕ. Αργοστολίου ΟΤ 3 ΑΡ.9 Κεφαλονιά 28100 26710 23121

ΑΤΤΙΚΗ ATS ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ Β. - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Π. Λ. Πλαπούτα 48 Ν. Ηράκλειο 14122 210 2832104

MBS Ε.Π.Ε. Λεωφ. Μαραθώνος 49 Νέα Μάκρη 19005 22940 96999

ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (SOULTATIS MOTO) Χαλκίδος 23 Άνω Πατήσια 11143 210 2135461

ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεωφόρος Αθηνών  302 Χαϊδάρι 12462 210 5811120

ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ Θ. MON/ΠΗ Ε.Π.Ε. MOTORRAD Θηβών 244 Περιστέρι 12133 210 5741021

ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ MOTO Α.Ε. Λ. Αχαρνών 443 Κάτω Πατήσια 11143 210 2287712

ΒΥΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Ε. Μιχαλακοπούλου 141 Αθήνα 11527 210 7774131

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αλέκου Παναγούλη 9 Υμηττός 17237 210 7624426-7

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΠΡΟΜΟΤΟ Ε.Π.Ε. Λ. Αμφιθέας 21 Π. Φάληρο 17564 210 9400123

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. Αλεξάνδρας 74 Γκύζη 11473 210 6456431

ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. Σαλαμίνος 134 Σαλαμίνα 18900 210 4676610

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λ. Γαλατσίου 76 Γαλάτσι 11146 210 2111315

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιχαλακοπούλου 60 Ιλίσια 11528 210 7709619

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Καλλιρόης 12 Νέος Κόσμος 11743 210 9237000

ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γρ. Λαμπράκη 94 Κορυδαλλός 18121 210 5620907

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιχαλακοπούλου 198 Αμπελόκηποι 11527 210 7716670

ΠΕΤΣΑ ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. Ελ. Βενιζέλου 242 Καλλιθέα 17676 210 9582988

ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. Λ. Μαραθώνος 22 Γλυκά Νερά 15354 210 6046581

ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Αλίμου 81 Αργυρούπολη 16452 210 9946823

ΚΛΗΡ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ Αγ. Ασώματοι Αίγινα 18010 22970 22809

ΘΡΑΚΗ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Μ. - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Ι. Ο.Ε. Δημοκρίτου 9 & Νέστου Ξάνθη 67100 25410 67330

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο χλμ Ξάνθης-Λάγους Ξάνθη 67100 25410 78155

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιπποκράτους 40 Ορεστιάδα 68200 25520 29313

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Ε. Μοναστηρίου 102 Θεσ/νίκη 54629 2310 515787

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αλεξ. Παπαναστασίου 31 Θεσ/νίκη 54639 2310 900013

ΑΛΙΜΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Φιλίππου  51 Δράμα 66100 25210 24087

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βενιζέλου 71Ε Καβάλα 65403 2510 830005

Ε. ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ - Ν. ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ Ο.Ε. Νικολάου Πλαστήρα 79 Κατερίνη 60133 23510 37618

ΚΑΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 21ης Ιουνίου 20 Κιλκίς 61100 23410 22491

ΟΥΣΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Χλόης 56 Καστοριά 52100 24670 23333

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3ο χλμ Σκύδρας-Γιαννιτσών Λιποχώρι-Σκύδρα 58500 23810 83190

ΣΑΡΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 7ης Νοεμβρίου 87 Φλώρινα 53100 23850 28603

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25ης Μαρτίου 14 Γρεβενά 51100 69360 52950

ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗ ΑΦΟΙ Ελευθερίας 78 Πτολεμαΐδα 50200 24630 80272

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο χλμ Σερρών - Νιγρίτας Σέρρες 62100 23210 38977

ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αρχ. Μακαρίου 56 Ιωάννινα 45521 26510 70785

ΚΩΤΣΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τζαβέλαινας 1 Ηγουμενίτσα 46100 26650 23710

ΛΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λεωφ. Ιωαννίνων 199 Πρέβεζα 48100 26820 21050

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΠΡΟΜΟΤΟ Ε.Π.Ε. Λεωφ. Ιωαννίνων 39 Πρέβεζα 48100 26820 21108

ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περιφ. Άρτας Άρτα 47100 26810 23825



ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η φιλοσοφία της Honda και το όνειρό της για έναν καλύτε-

ρο κόσμο για τους ανθρώπους, οδήγησε στην κατασκευή 

των ASIMO, HondaJet, NSX και της θρυλικής Africa Twin. 

Τα όνειρα μπορούν να είναι πανίσχυρα και σε ωθούν σε με-

γαλύτερες επιτυχίες, στην εξερεύνηση νέων ιδεών και νέων 

τεχνολογιών, καθώς και στην εύρεση νέων τρόπων για να λύ-

νεις προβλήματα. Το κυνήγι των ονείρων απαιτεί ελεύθερη 

σκέψη και θάρρος. Απαιτεί επίσης, πάθος, καινοτομία, να μην 

εγκαταλείπεις ποτέ τα όνειρά σου και να τα μετατρέπεις σε 

πραγματικότητες που βελτιώνουν τον σύγχρονο κόσμο.

Ο Soichiro Honda είχε πει,

‘‘ Έχουμε μόνο ένα μέλλον και αυτό
δημιουργείται μέσα από τα όνειρά 
μας, αν έχουμε το κουράγιο να 
αντιταχθούμε στους συμβιβασμούς. ’’



ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ Μελέτησε προσεκτικά το εγχειρί-
διο κατόχου (owner’s manual). Γνώρισε το δίκυκλό σου και όλα όσα 
μπορεί να σου προσφέρει. Η συγκέντρωση βοηθά στην πρόβλεψη. 
Να παρατηρείς τη συμπεριφορά των οδηγών κάθε τύπου οχήματος 
που κινούνται κοντά σου. Διάθεσε χώρο και χρόνο για ασφαλές φρε-
νάρισμα. Επίλεξε ειδικά προϊόντα ένδυσης και προστασίας, οδήγη-
σε ξεκούραστος και ΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ! Η 
καλή συμπεριφορά και η ευγένεια χαρακτηρίζουν τον έμπειρο και 
συνειδητοποιημένο μοτοσυκλετιστή. Η Honda υποστηρίζει την συμ-
βατότητα των ζελατινών κράνους με την προδιαγραφή BS 4110.  
Οι ζελατίνες που εμποδίζουν την ορατότητα (λιγότερο από το 50% 
του ορατού φωτός), δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο δημόσιο 
οδικό δίκτυο.

Τα τεχνικά στοιχεία και ο εξοπλισμός που αναφέρονται είναι δυνα-
τόν να αλλάξουν χωρίς προειδόποιηση. Παρακαλούμε επικοινωνή-
στε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Honda για περισ-
σότερες πληροφορίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 3483.300, FAX: 210 3483.310
www.honda-motorcycles.gr

 
Παρακαλούμε μην πετάξετε το έντυπο.

 Δώστε το σε ένα φίλο σας ή ανακυκλώστε το.

 HD-ΜΟΤΟLINEUP2020
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