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περΑ Απο
τον ορίΖοντΑ

Με μεγαλύτερο ρεζερβουάρ χωρητικότητας 
24 λίτρων που προσφέρει εντυπωσιακή αυτο-
νομία 500 χιλιομέτρων, η Honda CRF1000L 
Africa Twin Adventure Sports θα σε ταξιδέ-
ψει μακριά όσο ποτέ. Το σύστημα Throttle By 
Wire (TBW) παρέχει την επιλογή τριών διαφο-
ρετικών riding modes, των TOUR, URBAN και 
GRAVEL, καθώς και ένα επιπλέον mode. Το 
USER mode επιτρέπει στον αναβάτη να ρυθ-
μίσει τον χαρακτήρα του κινητήρα και να τον 
προσαρμόσει στις απαιτήσεις του ταξιδιού 
του. Το σύστημα Honda Selectable Torque 
Control (HSTC) προσφέρει επτά επίπεδα ρύθ-
μισης για τέλεια πρόσφυση του πίσω τροχού 
στην άσφαλτο και το χώμα.

Το σύστημα μετάδοσης διπλού συμπλέκτη 
Dual Clutch Transmission (DCT) διαθέτει το 
καινοτόμο G mode της Honda που επιτρέπει 
την μετάβαση σε εκτός δρόμου λειτουργία 
με το πάτημα ενός κουμπιού. Η μεγαλύτερη 
απόσταση απαιτεί και μεγαλύτερη άνεση. Γι’ 
αυτό, η Africa Twin Adventure Sports διαθέτει 
πιο επίπεδη σέλα και πιο όρθια θέση οδήγη-
σης, για να είναι ξεκούραστη ακόμη και η πιο 
μακρινή διαδρομή. Με ψηλότερη ζελατίνα, 
πιο αεροδυναμικό φέρινγκ, θερμαινόμενα 
γκριπ και μεγαλύτερης διαδρομής αναρτήσεις 
μπροστά και πίσω, η έκδοση Adventure διαθέ-
τει όλα όσα θα χρειαστείς για να μεταφέρεις 
την περιπέτειά σου στο επόμενο επίπεδο. 
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Ο κινητήρας 1000 κ.εκ. με δύο κυλίνδρους σε 
σειρά και η άκρως εθιστική ροπή της Africa 
Twin κάνουν τις αποδράσεις από την πόλη, 
συναρπαστικές όσο ποτέ. Η μοτοσυκλέτα δι-
αθέτει σύστημα ηλεκτρόγκαζου Throttle By 
Wire (TBW) με τρία διαφορετικά riding modes 
– TOUR, URBAN και GRAVEL – για ρύθμιση 
του χαρακτήρα του κινητήρα ανάλογα με τις 
συνθήκες οδήγησης. Το USER mode επι-
τρέπει την προσαρμογή της ισχύος ανάλογα 
με τις απαιτήσεις του αναβάτη. Το σύστημα 
Honda Selectable Torque Control (HSTC) πα-
ρέχει επτά επιλογές ελέγχου της πρόσφυσης 
του πίσω τροχού. Άνοιξε και κλείσε το γκάζι 
και απόλαυσε τη γραμμική απόκριση που προ-
σφέρει ο ελαφρύς εκκεντροφόρος άξονας 
και ο 2700 στρόφαλος. Νοιώσε τη συγκίνηση 
που προσφέρει ο συναρπαστικός ήχος του 
ασύγκριτου 4-χρονου κινητήρα, που μετατρέ-
πει ακόμη και την πιο δύσκολη διαδρομή, σε 
μια διασκεδαστική εμπειρία.

Με χαμηλότερο βάρος από ποτέ, η Africa Twin 
προσφέρει ελευθερία και απόλυτο έλεγχο σε 
κάθε σου εξόρμηση. Υπάρχει η επιλογή μη-
χανικού 6-τάχυτου κιβωτίου και μετάδοσης 
διπλού συμπλέκτη Dual Clutch Transmission 
(DCT), η οποία επιτρέπει την μετάβαση από 
την άσφαλτο στο χώμα με σιγουριά και μεγάλη 
αυτοπεποίθηση. Όλες οι πληροφορίες που θα 
χρειαστείς, εμφανίζονται στην ευανάγνωστη 
οθόνη LCD. 95.2 99hp 

/ 7.500 σ.α.λ.
Nm 
/ 6.000 σ.α.λ.

μεΓίςτΗ
ίςΧυς

μεΓίςτΗ
ροπΗ

ΑποςτΑςΗ
Απο το εΔΑΦος

250 χιλ.
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Υπάρχει ένας αχαρτογράφητος νέος κό-
σμος εκεί έξω. Με την Honda VFR1200X 
Crosstourer μπορείς να τον εξερευνήσεις 
με στυλ και μεγάλες ανέσεις. Η μοτοσυκλέτα 
είναι εφοδιασμένη με τα χαρακτηριστικά που 
χρειάζεσαι για να απολαύσεις την κάθε δια-
δρομή. Οι ακτινωτοί τροχοί χωρίς σαμπρέλα 
προσθέτουν στυλ, αλλά και άνεση, απορρο-
φώντας τους κραδασμούς σε κάθε ποιότητας 
οδόστρωμα. Το στιβαρό ανεστραμμένο πιρού-
νι των 43 χιλ. παρέχει έλεγχο, χειρισμό ακρι-
βείας και ευστάθεια. Ο V4 κινητήρας των 1.237 
κ.εκ. προσφέρει άφθονη ισχύ και έχει αναβαθ-
μιστεί για δυνατή ροπή στις χαμηλές και με-
σαίες στροφές. Διαθέτει επίσης, το σύστημα 
Honda Selectable Torque Control (HSTC). Το 
προαιρετικό Dual Clutch Transmission (DCT) 
παρέχει την επιλογή δύο αυτόματων modes, 
καθώς και μηχανική αλλαγή ταχυτήτων. Το ‘S’ 
mode διαθέτει τρία επίπεδα για πιο σπορ οδή-
γηση. Η μοτοσυκλέτα είναι σχεδιασμένη για 
μεγάλα ταξίδια. Οι προβολείς και η ρυθμιζό-
μενη ζελατίνα έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο 
της μοτοσυκλέτας ώστε να προσφέρουν με-
γαλύτερη προστασία από τον αέρα και να συμ-
βάλλουν στην συγκέντρωση του βάρους στο 
κέντρο. Κάτω από τη σέλα υπάρχει μια πρίζα 
φόρτισης 12V. Τα φλας διαθέτουν λειτουργία 
αυτό-ακύρωσης. Το στενό προφίλ της σέλας 
επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στο έδαφος, ενώ 
στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει και μια 
επιπλέον σέλα που μειώνει την απόσταση κατά 
20 ακόμη χιλιοστά.
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Το X-ADV είναι ένα καινοτόμο crossover που 
συνδυάζει την άνεση με δυναμικά χαρακτη-
ριστικά, σε ένα ολοκληρωτικά νέο δίτροχο 
όχημα. Είναι εφοδιασμένο με 2-κύλινδρο κι-
νητήρα 745 κ.εκ., ο οποίος παρέχει εκρηκτι-
κή απόδοση από τις μεσαίες στροφές, με την 
έξυπνη και άμεση επιτάχυνση που προσφέρει 
η μετάδοση διπλού συμπλέκτη Dual Clutch 
Transmission (DCT). Η καθημερινή οδήγηση 
είναι εύκολη χάρη στο χώρο αποθήκευσης 
αποσκευών κάτω από τη σέλα με χωρητικότη-
τα 21 λίτρων, καθώς και στην ρυθμιζόμενη σε 
5 θέσεις ζελατίνα και το σύστημα Smart Key.

Ο ανοικτός δρόμος έξω από την πόλη είναι 
το πεδίο που το X-ADV απλώνει πολλές ακό-
μη από τις αρετές του. Το στιβαρό πλαίσιο, 
οι μεγάλης διαδρομής αναρτήσεις και τα πα-
νίσχυρα ακτινικά μπροστινά δισκόφρενα με 
δαγκάνες 4 εμβόλων εξασφαλίζουν πολύωρη 
οδήγηση με αυτοπεποίθηση και μεγάλη αί-
σθηση ασφάλειας. Αν προσθέσεις το Honda 
Selectable Torque Control (HSTC) για τέλεια 
πρόσφυση του πίσω τροχού σε όλες τις συν-
θήκες 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.

68 Nm
@ 4.750 σ.α.λ. 54.8 hp

@ 6.250 σ.α.λ.

μεΓίςτΗ
ίςΧυς

μεΓίςτΗ
ροπΗMODE

G χιλ.
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Η ΔυνΑμΗ
τΗς ελευθερίΑς

Η Honda NC750X με τον καινοτόμο αποθη-
κευτικό του χώρο που μπορεί να χωρέσει ένα 
full face κράνος, παρέχει την τέλεια ισορρο-
πία μεταξύ καθημερινής μετακίνησης και πε-
ριπετειών 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 ροπής Honda Selectable 
Torque Control.

Εμείς στη Honda, γνωρίζουμε ότι κάθε μο-
τοσικλετιστής είναι διαφορετικός, γι΄αυτό η 
NC750X επιτρέπει να ρυθμίσεις την λειτουρ-
γία του συμπλέκτη σύμφωνα με τις ανάγκες 
σου. Η προαιρετική μετάδοση διπλού συμπλέ-
κτη Dual Clutch Transmission (DCT) παρέχει 
την επιλογή των Drive και Sport modes. Αν 
προτιμάς να αλλάζεις ταχύτητες μηχανικά, 
μπορείς απλά να χρησιμοποιήσεις τους δια-
κόπτες up/down που βρίσκονται στο αριστερό 
χειριστήριο. Η μετάδοση δεν είναι το μόνο σύ-
στημα που μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σου. Υπάρχει και μια εκπληκτική 
σειρά χρωμάτων για να  βρεις αυτό που σου 
ταιριάζει καλύτερα.

3.5 λίτρα
/ 100 χλμ. κράνος1

ΧΩρος ΑποθΗκευςΗς 
κΑτΩ Απο τΗν ςελΑ

κΑτΑνΑλΩςΗ 
κΑυςίμουκίνΗτΗρΑς

745
κ.εκ.
με 2 κυλίνδρους
σε σειρά
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Η ΑΓρίΑ οΨΗ
τΗς πολΗς

Συνωστισμένοι αστικοί δρόμοι, αυτοκινητό-
δρομοι και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η νέα 
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 ψη-
λότερη ζελατίνα. Ο αναβαθμισμένος 8-βάλβι-
δος υγρόψυκτος κινητήρας με 2 κυλίνδρους 
σε σειρά παράγει 47.6 hp στις 8.600 σ.α.λ., 
οπότε είναι απόλυτα συμβατός με τους περιο-
ρισμούς που αφορούν στην οδήγηση με άδεια 
Α2. Ο κινητήρας διαθέτει συμπλέκτη ολίσθη-
σης & υποβοήθησης που εξασφαλίζει εύκολα 
ανεβάσματα ταχυτήτων.

Ο νέος 19 ιντσών μπροστινός τροχός, το μα-
κρύτερης διαδρομής πιρούνι των 41 χιλ., το 
μονό αμορτισέρ και τα διπλής χρήσης ελαστι-
κά επιτρέπουν ομαλή οδήγηση σε κάθε περι-
βάλλον. Το μονό μπροστινό δισκόφρενο wave 
των 310 χιλ. και η πανίσχυρη δαγκάνα δύο 
εμβόλων συνεργάζεται άψογα με πίσω δίσκο 
240 χιλ. με δαγκάνα ενός εμβόλου. Το 2-κά-
ναλο σύστημα ABS διατίθεται στον βασικό 
εξοπλισμό. Στη νέα 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 χι-
λιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Όπου κι αν σε 
οδηγήσει η περιπέτεια, ανεξάρτητα από την μι-
κρή ή μεγάλη εμπειρία σου, η CB500X είναι το 
ιδανικό μέσο για να απολαύσεις το ταξίδι σου.
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ο Δρομος
τΗς ΑνΑκΑλυΨΗς

Η CB500X είναι μια ελαφριά μοτοσυκλέτα 
πόλης με περιπετειώδη ψυχή. Τα λαμπερά 
χρώματα και τα εντυπωσιακά γραφικά ενι-
σχύουν τη  δυναμική εμφάνιση, προσφέρουν 
μια άκρως δελεαστική πρόταση για κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας Α2, αλλά και την εναλ-
λακτική πρόταση για εμπειρότερους αναβά-
τες που θέλουν να κινούνται καθημερινά με 
στυλ και ευελιξία. Το πιρούνι των 41 χιλιοστών 
διαθέτει ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίων και 
μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στις εκά-
στοτε οδικές συνθήκες. Η πίσω ανάρτηση 
Honda Pro-Link® διαθέτει ρύθμιση προφόρτι-
σης, η οποία προσφέρει εύκολες μικρές ρυθ-
μίσεις ανάλογα με το βάρος του αναβάτη, του 
συνεπιβάτη ή και των αποσκευών.

Σαφώς επηρεασμένη από την VFR1200X, η 
επιθετική μάσκα περιλαμβάνει δύο πλευρι-
κά φώτα θέσεως πάνω από το φωτεινότερο 
προβολέα LED. Η ζελατίνα ρυθμίζεται σε 
δύο θέσεις (ψηλά και χαμηλά), συμβάλλοντας 
στην εκτροπή του αέρα από το πρόσωπο του 
αναβάτη και στην σταθερότητα της μοτοσυ-
κλέτας, κατά την οδήγηση σε υψηλή ταχύτητα. 
Καθώς αλλάζετε ταχύτητες προοδευτικά, ο 
τόνος από την εξάτμιση, είναι ένας μοναδικός 
ήχος που δεν θα σας κουράσει ποτέ. Απελευ-
θερώστε τη δύναμη στο στριφτερό επαρχιακό 
δίκτυο και θα ανακαλύψετε την πραγματική 
έννοια της ελευθερίας. Αυτή θα είναι και η εκ-
κίνηση της δικής σας περιπέτειας, πέρα από 
τα συμβατικά όρια.
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σε σειρά 810 χιλ.

κίνΗτΗρΑς
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17.5 λίτρα

2018
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SYSTEm

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

pgm fi pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

hEcS3 hOnDA  
EVOLUtiOnAL
CaTaLYSING SYSTEm

περίπετείΑ
πΑντου

Η CRF250 Rally είναι πανέτοιμη για περιπέ-
τειες του Σαββατοκύριακου, μακρινά ταξίδια, 
αλλά και για καθημερινή οδήγηση, με μακριάς 
διαδρομής αναρτήσεις, μεγάλης διαμέτρου 
τροχούς, σύστημα ABS, εξαιρετική προστα-
σία 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 κατασκευαστεί από χάλυ-
βα. 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. 
καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ελίσσεται εύκο-
λα στην κίνηση, χάρη στο χαμηλό βάρος και 
το στενό της προφίλ, ενώ το σύστημα ανάρ-
τησης, η απόσταση από το έδαφος και το 
ύψος της σέλας επιτρέπουν διασκεδαστική 
και άνετη 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 μο-
τοσυκλέτα. 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.

κ.εκ.
1-κύλινδρος
2ΕΕΚ
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875 χιλ.

υΨος
ςελΑς ΒΑρος

146 κιλά

EURO 4 EURO 4
EmISSIONS 
 rEGULaTIONS

pLRS pRO-Link®
rEar 
SUSPENSION

ABS Anti-LOck
BraKING 
SYSTEm

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

pgm fi pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

hEcS3 hOnDA  
EVOLUtiOnAL
CaTaLYSING SYSTEm

ετοίμΗ
ΓίΑ ολΑ

Με τη δυναμική εμφάνιση της CRF250R, η 
διπλής χρήσης CRF250L προκαλεί τις αι-
σθήσεις. 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 ευα-
νάγνωστη οθόνη οργάνων, η οποία εμφανίζει 
όλες τις απαραίτητες ενδείξεις, όπως είναι το 
στροφόμετρο και ο μετρητής καυσίμου. Το 
πίσω φως, τα φλας και η βάση της πινακίδας 
περιλαμβάνονται σε μια δυναμικής σχεδίασης 
ενιαία μονάδα.

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

250
κ.εκ.
1-κύλινδρος
2ΕΕΚ

κίνΗτΗρΑς
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τεΧνίκΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ AFRICA TWIN
ADVENTURE SPORTS

CRF1000L
AFRICA TWIN 

VFR1200X
CROSSTOURER X-ADV NC750X 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

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

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

Υγρόψυκτος 4-χρονος Unicam®
16-βάλβιδος 76° V4 

Υγρόψυκτος, L2, 1ΕΕΚ, 8-βάλβιδος
Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος,
1ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά

Κυβισμός 998 κ.εκ. 998 κ.εκ. 1.237 κ.εκ.  745 κ.εκ. 745 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 95,2 hp/7.500 σ.α.λ. (95/1/EC) 95,2 hp @ 7.500 σ.α.λ. (95/1/EC) 129,2 hp @ 7.750 σ.α.λ. (95/1/EC) 54,8 hp @ 6.250 σ.α.λ. (35kW @ 5.750 rpm) 54,8 hp @ 6.250 σ.α.λ. (35kW @ 5.750 σ.α.λ. )

Μέγιστη Ροπή 99 Nm/6.000 σ.α.λ. (95/1/EC) 99 Nm @ 6.000 σ.α.λ. (95/1/EC) 126 Nm @ 6.500 σ.α.λ. (95/1/EC) 68 Nm @ 4.750 σ.α.λ. (65Nm @ 3.750 σ.α.λ.) 68 Nm @ 4.750 σ.α.λ.  (65Nm @ 3.750 σ.α.λ. )

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 4,7 λτ./100 χλμ. / 109 γρ./χλμ. 4,7 λτ./100 χλμ. / 109 γρ./χλμ.
6,2 λτ./100 χλμ. (DCT 6,0 λτ./100 χλμ.) /
(146 γρ./χλμ. DCT 140 γρ./χλμ.)

3.7 λτ./100 χλμ. / 85 γρ./χλμ. 3,5 λτ./100 χλμ. / 81 γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.340 x 930 x 1.570 2.330 x 930 x 1.475  (ABS/DCT) 2.285 x 915 x 1.460 2.245 x 910 x 1.375 2.335x875x1.475 (STD), 2.335x930x1.475 (ABS/DCT)

Ύψος Σέλας (χιλ.) 900/920 (θέση STD /χαμηλή θέση) 870/850 (θέση STD /χαμηλή θέση) 850 820 870/850 (θέση STD /χαμηλή θέση)

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.580 1.575 1.595 1.590 1.535

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 243 (MT), 253 (DCT) 230 / 240 (DCT) 277 (287 DCT) 238 220 / 230 (DCT)

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
310 χιλ. διπλοί πλευστοί υδραυλικοί δίσκοι wave / 256 
χιλ. υδραυλικός δίσκος wave με 1-πίστονη δαγκάνα

310 χιλ. διπλοί πλευστοί υδραυλικοί δίσκοι wave / 256 
χιλ. υδραυλικός δίσκος wave με δαγκάνα 1 εμβόλου

Δύο δίσκοι 310 χιλ. / Δίσκος 276 χιλ. 2-κάναλο σύστημα ABS
320 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave
/ 240 χιλ. υδραυλικός δίσκος wave

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 90/90-21 με σαμπρέλα / 150/70-R18 με σαμπρέλα 21M/C x MT2.15 / 18M/C x MT4.00 110/80-R19 / 150/70-R17 120/70 R17 / 160/60 R15 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C

Ανάρτηση (εμπρός)

Showa 45 χιλ. ανεστραμμένο τηλεσκοπικό 
πιρούνι με υδραυλική ρύθμιση προφόρτισης και 
απόσβεσης (συμπίεση & επαναφορά), 252 χιλ. 
διαδρομή, 224 χιλ. διαδρομή άξονα

Showa 45 χιλ. ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 
με ρυθμιστή προφόρτισης και ρύθμιση DF,
230 χιλ. διαδρομή

43 χιλ. ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι
με υδραυλική ρύθμιση απόσβεσης,
προφόρτισης και επαναφοράς

41 χιλ. ανεστραμμένο πιρούνι
με ρύθμιση προφόρτισης και απόσβεσης

41 χιλ. τηλεσκοπικό πιρούνι

Ανάρτηση (πίσω)

Monoblock ψαλίδι αλουμινίου με Pro-Link® 
αμορτισέρ με δοχείο αζώτου, υδραυλική ρύθμιση 
προφόρτισης και απόσβεσης επαναφοράς, 240 
χιλ. διαδρομή πίσω τροχού, 101 χιλ. διαδρομή.

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

Pro-Link® με αμορτισέρ με δοχείο αζώτου, 
ρύθμιση προφόρτισης και ρύθμιση
επαναφοράς σε στάδια

Pro-Link® με ρύθμιση προφόρτισης
Μονό αμορτισέρ, Pro-Link® ψαλίδι,
150 χιλ. διαδρομή

Pearl Glare
White Tricolor 

Digital Silver
Metallic

Pearl Glare
White Tricolour

Grand Prix Red

Candy
Chromosphere Red

Mat Ballistic
Black Metallic

Pearl Glare
White

Candy Prominence
Red

Mat Bullet
Silver

Mat Moonstone
Silver Metallic

Mat Pearl Glare White Grand Prix Red

Mat Armored
Green Metallic

Candy Chromosphere
Red (2018)

Glint Wave Blue Metallic Mat Gunpowder
Black Metallic

Mat Pearl Glare White Candy Chromosphere Red

Glint Wave Blue
Metallic (2018)

Mat Gunpowder
Black Metallic (2018)

Mat Pearl Glare White 
(2018)

Candy Chromosphere
Red (2018)
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Extreme Red BlackGrand Prix Red Mat Gunpowder
Black Metallic

Pearl Metalloid White

Mat Gunpowder
Black Metallic

Force Silver Metallic

Candy
Chomosphere Red 

Extreme Red

τεΧνίκΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

CB500X (2019) CB500X (2018) CRF250 RALLY CRF250 L 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος Κινητήρα
Υγρόψυκτος 4-χρονος 2ΕΕΚ
με δύο κυλίνδρους σε σειρά

Υγρόψυκτος 4-χρονος 2ΕΕΚ
με δύο κυλίνδρους σε σειρά

Υγρόψυκτος 1-κύλινδρος 2ΕΕΚ Υγρόψυκτος 1-κύλινδρος 2ΕΕΚ

Κυβισμός 471 κ.εκ. 471 κ.εκ. 250 κ.εκ. 250 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 48 hp/8.600 σ.α.λ. 48 hp/8.500 σ.α.λ. 24,8 hp @ 8.500 σ.α.λ. 24,8 hp @ 8.500 σ.α.λ. 

Μέγιστη Ροπή 43Nm/6.500 σ.α.λ. 43Nm/7.000 σ.α.λ. 22,6 Nm @ 6.750 σ.α.λ. 22,6 Nm @ 6.750 σ.α.λ. 

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 3,6 λτ./100 χλμ. / 82 γρ./χλμ. 3,4 λτ./100 χλμ. / 82 γρ./χλμ. 3,0 λτ./100 χλμ. / 70 γρ./χλμ. 3,0 λτ./100 χλμ. / 70 γρ./ χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.156 x 831 x 1.412 2.095 x 830 x 1.360 2.210 x 900 x 1.425 2.195 x 815 x 1.195

Ύψος Σέλας (χιλ.) 830 810 895 875

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.445 1.420 1.455 1.445

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 178 196 157 146

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
2-κάναλο ABS, 310 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 2 
εμβόλων, 240 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 1 εμβόλου

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

2-κάναλο σύστημα ABS 2-κάναλο σύστημα ABS

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 110/80R19M/C / 160/60ZR-17M/C 120/70ZR17M/C / 160/60ZR17M/C 3.00-21 51P / 120/80-18M/C 62P 3.00-21 51P / 120/80-18M/C 62P

Ανάρτηση (εμπρός)
Τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ.
με ρύθμιση προφόρτισης

Τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ.
με ρύθμιση προφόρτισης

Ανετραμμένο πιρούνι 43 χιλ. Ανετραμμένο πιρούνι 43 χιλ.

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

Pro-Link® μονό αμορτισέρ με ρύθμιση 
προφόρτισης 9 σταδίων, ατσάλινο ψαλίδι

Pro-Link® Pro-Link®
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hSA hiLL  
STarT 
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RgR REVERSE
GEar

ο ορίςμος
τΗς πολυτελείΑς

Ελαφρύτερη από ποτέ, η Honda GL1800 Gold 
Wing κάνει το κάθε μεγάλο ταξίδι, μια εύκολη 
και ξεκούραστη εμπειρία. Ο 6-κύλινδρος κινη-
τήρας των 18.363 κ.εκ. είναι εφοδιασμένος με 
6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Το νέο σύστημα 
Throttle By Wire (TBW), παρέχει τη δυνατότη-
τα επιλογής 4 modes. Σε ότι αφορά το ταξίδι, 
η άνεση και η ευκολία είναι βασικές προϋπο-
θέσεις. Αυτό έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη 
στη σχεδίαση της Gold Wing.

Από την μπροστινή ανάρτηση με διπλά ψαλί-
δια και την πίσω ανάρτηση Pro-Arm με μονό-
μπρατσο ψαλίδι, μέχρι και το σύστημα Apple 
CarPlay με συνδεσιμότητα iPhone*, η άνεση 
βρίσκεται στην καλύτερη μορφή της. Αν προ-
σθέσεις και το σύστημα Hill Start Assist που 
διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό, έχεις μια 
μοτοσυκλέτα τουρισμού που διαθέτει όλα όσα 
μπορούν να κάνουν το ταξίδι, μια συναρπαστι-
κή εμπειρία ζωής.
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SDBV ShOWA DUAL
BENdING
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κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

hiSS hOnDA
ignitiOn
SECUrITY SYSTEm

κλΑςίκΗ ΓοΗτείΑ
& κΑίνοτομίΑ

Λιτή και επιβλητική, η CB1100RS έχει την εμ-
φάνιση των αγωνιστικών μοντέλων της δεκα-
ετίας του ’70, με μια ισχυρή δόση από café 
racer. Το υπέροχα μορφοποιημένο ρεζερ-
βουάρ χωρίς εμφανείς κολλήσεις τονίζει την 
αίσθηση της χειροποίητης κατασκευής, ενώ ο 
στρογγυλός προβολέας και τα διπλά όργανα 
ενισχύουν το διαχρονικό στυλ. Κλασική γοη-
τεία σε πλήρη αρμονία, με σύγχρονη τεχνο-
λογία και πλήρη φωτισμό LED. Η καρδιά της 
μοτοσυκλέτας χτυπά στους ρυθμούς ενός 
μυώδους 4-κύλινδρου κινητήρα 1.140 κ.εκ. 
με 2ΕΕΚ. Η γραμμική δυνατή απόδοση είναι 
ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του 
κινητήρα και είναι εμφανής σε όλο το φάσμα 
των στροφών.

Η CB1100RS διαθέτει πιο “σφιχτή” γεωμετρία 
από την CB1100EX, με γωνία κάστερ και ίχνος 
26ο/99 χιλ. και μεταξόνιο 1.485 χιλ., για πιο 
άμεσο και αξιόπιστο χειρισμό ακριβείας. Η 
χαμηλότερη θέση οδήγησης φέρνει το βάρος 
του αναβάτη πιο μπροστά και ταιριάζει από-
λυτα στις αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο. Η 
CB1100RS διαθέτει επίσης, πιρούνι SHOWA 
43 χιλ. δύο τμημάτων με διπλές  βαλβίδες 
(SDBV), διπλά πίσω αμορτισέρ με απομακρυ-
σμένη ρύθμιση, αλουμινένιους τροχούς 17 
ιντσών και ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες 
4 εμβόλων. Κάθε τι πάνω στη μοτοσυκλέτα, 
σχεδιάστηκε για κορυφαία αίσθηση στην οδή-
γηση και απόλυτο έλεγχο.
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ΔίΑΧρονίκΗ
ΑΞίΑ

Με τις υπέροχες διαχρονικές γραμμές της, η 
CB1100EX αποπνέει κλασικό στυλ και θυμίζει 
τις αυθεντικές superbike της δεκαετίας του 
’70. Ο πολύ ομαλός κινητήρας των 1140 κ.εκ. 
με 2ΕΕΚ παράγει άμεση και πλήρως αξιοποιή-
σιμη ισχύ και ροπή σε όλο το φάσμα των στρο-
φών. Ο αερο-ελαιόψυκτος κινητήρας αποδί-
δει την ωφέλιμη ισχύ του στις 8.500 σ.α.λ. και 
οι 4 κύλινδροί του αναπνέουν ελεύθερα μέσω 
μια εξαιρετικά αποδοτικής 4-2 εξάτμισης. Ο 
συμπλέκτης ολίσθησης & υποβοήθησης πα-
ρέχει εύκολες αλλαγές ταχυτήτων και σταθε-
ρότητα του πίσω τροχού κατά τα κατεβάσματα 
σχέσεων. Η γεωμετρία της CB1100EX είναι ει-
δικά σχεδιασμένη για άνεση, με γωνία κάστερ 
και ίχνος 27ο/114 χιλ. και μεταξόνιο 1.490 χιλ. 
Προσφέρει τέλειο κράτημα και ουδέτερα χα-
ρακτηριστικά ελέγχου.

Το “τρίγωνο του αναβάτη” προσφέρει όρθια 
και ξεκούραστη θέση οδήγησης. Το ύψος της 
σέλας είναι στα 790 χιλ. και το σχήμα του τι-
μονιού έχει αναθεωρηθεί για διατήρηση της 
ουδέτερης θέσης οδήγησης. Για εξαιρετικό 
έλεγχο, η CB1100EX είναι εφοδιασμένη με 
πιρούνι SHOWA 41 χιλ. με διπλές  βαλβίδες 
(SDBV), το οποίο χρησιμοποιεί δύο βαλβί-
δες για την παραγωγή ισχύος απόσβεσης 
επαναφοράς και συμπίεσης, για πιο γραμμι-
κή λειτουργία της ανάρτησης. Τα φώτα LED 
μπροστά και πίσω προσθέτουν μια ακόμη σύγ-
χρονη πινελιά, ενώ οι τροχοί των 18 ιντσών δι-
αθέτουν ακτίνες από ανοξείδωτο ατσάλι.
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EURO 4 EURO 4
EmISSIONS 
 rEGULaTIONS

471 43.2κ.εκ.
Nm
/ 6.000 σ.α.λ. χιλ.

κίνΗτΗρΑς με 2 
κυλίνΔρους ςε ςείρΑ

μεΓίςτΗ
ροπΗ

υΨος
ςελΑς

690

hEcS3 hOnDA  
EVOLUtiOnAL
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ABS Anti-LOck
BraKING 
SYSTEm

pgm fi pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

ςυμΒολο 
ΑνεΞΑρτΗςίΑς

Μια custom μοτοσυκλέτα με κλασική διαχρο-
νική εμφάνιση, αλλά και με σύγχρονα στυ-
λιστικά στοιχεία που την κάνουν μοναδική. 
Άνετη στην οδήγηση και εύκολη στο χειρισμό, 
η Rebel ακολουθεί το δικό της δρόμο. Είναι 
όμως και ο λευκός καμβάς για να σχεδιάσεις 
τη δική σου μοτοσυκλέτα, όπως τη φαντάζε-
σαι. Η Rebel είναι εφοδιασμένη με κινητήρα 
471 κ.εκ. με δύο κυλίνδρους σε σειρά, παρά-
γει δυνατή ροπή από τις πολύ χαμηλές στρο-
φές και καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές 
για οδήγηση με άδεια Α2. Το τελικό της εξά-
τμισης είναι τύπου ‘shotgun’ και έχει διάμετρο 
120χιλ. Ο ήχος είναι πλούσιος και ενισχύει 
την αίσθηση που προκαλεί η απόδοση των 
43,2Nm ροπής στις 6.000 σ.α.λ.

Η Rebel έχει χαμηλό ύψος σέλας που εξα-
σφαλίζει εύκολο χειρισμό στις πολύ χαμηλές 
ταχύτητες. Η θέση οδήγησης είναι άνετη και 
ουδέτερη, με εξαιρετικά σχεδιασμένη οριζό-
ντια θέση των χεριών και κεντρικά τοποθετη-
μένα μαρσπιέ. Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο 
συνδυάζει σύγχρονες γραμμές με λιτό στυλ 
‘bobber’. Κατάμαυρη και εντυπωσιακή, η 
Rebel θα συναρπάσει τον αναβάτη. Και επειδή 
η μοναδική αίσθηση συχνά θέλει καλή παρέα, 
η μετατροπή του μονόσελου σε δίσελο γίνεται 
εύκολα με δύο βίδες.
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47.6 hp
/ 8.500 σ.α.λ. χιλ.

μεΓίςτΗ
ίςΧυς

43 Nm
/ 7.000 σ.α.λ.

μεΓίςτΗ
ροπΗ

υΨος
ςελΑς

785

SDBV ShOWA DUAL
BENdING
VaLVE

EURO 4 EURO 4
EmISSIONS 
 rEGULaTIONS

hEcS3 hOnDA  
EVOLUtiOnAL
CaTaLYSING SYSTEm
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BraKING 
SYSTEm

LED 
LightS

Light
EmITTING
dIOdE

pgm fi pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

hiSS hOnDA
ignitiOn
SECUrITY SYSTEm

ΑυθεντίκΗ
ΑπολΑυςΗ

Η νέα CB500F προσφέρει την απόλαυση της 
οδήγησης στην πιο γνήσια μορφή της. Με μι-
κρές διαστάσεις και εργονομική σχεδίαση, η 
ευκολία στην οδήγηση έρχεται σε πρώτο πλά-
νο, ενώ το φαρδύ κωνικό τιμόνι υπογράφει τον 
streetfighter χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. 
Ο πλήρης φωτισμός LED συνδυάζεται με νέα 
οθόνη LCD, η οποία περιλαμβάνει ενδείξεις 
επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο και ανεβά-
σματος ταχυτήτων. Ο 8-βάλβιδος υγρόψυκτος 
κινητήρας διαθέτει 2 κυλίνδρους σε σειρά 
και παράγει 47.6hp στις 8.500 σ.α.λ., για είναι 
απόλυτα συμβατός με τους περιορισμούς της 
άδειας οδήγησης Α2. Η μέγιστη ροπή φτάνει 
στα 43Nm / 7.000 σ.α.λ.

Το τηλεσκοπικό πιρούνι των 41 χιλ. διαθέτει 
ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου και συμβά-
λει στην πολύ ομαλή συμπεριφορά της μοτο-
συκλέτας. Το υψηλής ποιότητας μονό πίσω 
αμορτισέρ διαθέτει ρύθμιση προφόρτισης 9 
σταδίων και συνδυάζεται με ένα στιβαρό ψα-
λίδι. Οι διαστάσεις του μπροστινού ελαστικού 
είναι 120/70-ZR17 και του πίσω 160/60-ZR17. 
Το μονό μπροστινό δισκόφρενο wave των 320 
χιλ. διαθέτει πανίσχυρη δαγκάνα 2 εμβόλων 
και συνεργάζεται άψογα με πίσω δισκόφρενο 
240 χιλ. με δαγκάνα 1 εμβόλου. Το σύστημα 
ABS υπάρχει στον βασικό εξοπλισμό. Κορυ-
φαίο στυλ, επιδόσεις, απολαυστική οδήγηση 
και μικρό κόστος συντήρησης. Τι άλλο μπο-
ρείς να ζητήσεις;
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10.6 hp
/ 7.750 σ.α.λ.

μεΓίςτΗ
ίςΧυς

10.2 Nm
/ 6.250 σ.α.λ.

μεΓίςτΗ
ροπΗ ΒΑρος

128 κιλά
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cBS cOmBinED
BraKE 
SYSTEm

ευκολος
Χείρίςμος,
οίκονομίκΗ
λείτουρΓίΑ

Η CB125F σε απελευθερώνει και φέρνει τη 
δύναμη της ανεξαρτησίας στα χέρια σου. 
Ως μέλος της θρυλικής οικογένειας CB της 
Honda, διαθέτει κοφτερές γραμμές που 
εντυπωσιάζουν, με πλαϊνά προστατευτικά και 
υπέροχα μορφοποιημένο ρεζερβουάρ που 
τονίζουν την έντονη προσωπικότητα της μο-
τοσυκλέτας. Η επιθετική μπροστινή μάσκα πε-
ριβάλλει τον πολλαπλών ανακλαστήρων προ-
βολέα και την μικρών διαστάσεων οθόνη, η 
οποία περιλαμβάνει στροφόμετρο και ένδειξη 
αλλαγής ταχυτήτων. Με 1ΕΕΚ, 2 βαλβίδες και 
ηλεκτρονικό ψεκασμό PGM-FI, ο 1-κύλινδρος 
κινητήρας είναι πολύ αποδοτικός και εξασφα-
λίζει κατανάλωση 53.1 χλμ. / λίτρο (WMTC 
mode), καθώς και άμεση επιτάχυνση από στά-
ση. Όλα αυτά συμβάλλουν σε πολύ εντυπωσι-
ακή αυτονομία του ρεζερβουάρ των 13 λίτρων 
και προσφέρει πολύωρη οδήγηση χωρίς την 
ανάγκη ανεφοδιασμού.

Το ατσάλινο πλαίσιο, οι αλουμινένιοι τροχοί 
των 18 ιντσών, το τηλεσκοπικό πιρούνι και τα 
διπλά πίσω αμορτισέρ παρέχουν τέλεια ισορ-
ροπία μεταξύ σταθερότητας και ελέγχου στις 
στροφές. Και όταν οι απαιτήσεις ανεβαίνουν, 
οι μικρές διαστάσεις, το βάρος των μόλις 128 
κιλών και το φαρδύ τιμόνι με ακτίνα στροφής 
45ο, επιτρέπουν εύκολους ελιγμούς σε κάθε 
περιβάλλον οδήγησης.
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Smk SmARt
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EURO 4 EURO 4
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125 κ.εκ.

κίνΗτΗρΑς

10.4 Nm
/ 5.000 σ.α.λ.

μεΓίςτΗ
ροπΗ ΒΑρος

109 κιλά

fULL
LED

Light
EmITTING
dIOdE

pgm fi pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

ABS Anti-LOck
BraKING 
SYSTEm

WhD WhEEL
dIamETEr

Η ΑνΑΒίΩςΗ
ενος θρυλου

Η απλότητα, η ευκολία στη χρήση και η αξι-
οπιστία δεν σταμάτησαν ποτέ να αποτελούν 
ελκυστικά στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος που 
περισσότερα από 100.000.000 παπιά έχουν 
κατασκευαστεί τα τελευταία 60 χρόνια. Είναι 
όμως και ο λόγος που οδήγησε στην αναβίωση 
του θρύλου. Το νέο Super Cub C125 εκφράζει 
τη στυλιστική εξέλιξη του επαναστατικού δικύ-
κλου, που έγινε αγαπητό στο πέρασμα αυτών 
των 6 δεκαετιών και είναι έτοιμο να κυριαρχή-
σει στα πολύβουα αστικά κέντρα της Ευρώ-
πης. Η θέση οδήγησης είναι όρθια και παρέχει 
εξαιρετική ορατότητα. Το τιμόνι διαθέτει αντι-
κραδασμικό σύστημα για ξεκούραστη καθημε-
ρινή οδήγηση. 

Ο πλήρης φωτισμός LED και το Honda 
Smart Key που ελέγχει την ανάφλεξη και το 
immobiliser χωρίς τη χρήση συμβατικού κλει-
διού, προσθέτουν τη σύγχρονη πινελιά. Το 
σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο, το τηλεσκοπικό 
πιρούνι, τα διπλά πίσω αμορτισέρ και οι 17 
ιντσών τροχοί αλουμινίου με tubeless ελαστι-
κά, εξασφαλίζουν τέλειο χειρισμό. Ο αξιόπι-
στος κινητήρας των 125 κ.εκ. είναι εξαιρετικά 
οικονομικός στην κατανάλωση καυσίμου, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης 66,7 χλμ. 
/ λίτρο καυσίμου (WMTC mode). Ο αυτόματος 
φυγοκεντρικός συμπλέκτης προσφέρει ξεκού-
ραστο χειρισμό του κιβωτίου 4 σχέσεων. Στον 
βασικό εξοπλισμό, περιλαμβάνεται ενσωματω-
μένος εργοστασιακός συναγερμός, που ελέγ-
χεται από το κλειδί Smart Key.
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κίνΗτΗρΑς
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/ 5.250 σ.α.λ.

μεΓίςτΗ
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SUSDf ShOWA 
USd FOrK

το ΖετΑκί
τΗς νεΑς εποΧΗς

Το νέο Monkey έχει το δικό του μοναδικό στυλ 
και ασύγκριτη προσωπικότητα. Είναι ένας 
θρύλος της δεκαετίας του ’70 που αναβιώνει 
και σχεδιάστηκε για να ενθουσιάσει τον ανα-
βάτη, με την ξεχωριστή του εμφάνιση. Αυτό 
που κάνει το Monkey τόσο ελκυστικό, είναι η 
εξαιρετικά διασκεδαστική οδήγησή του. Με το 
ψηλό του τιμόνι και τις απίθανές του προδια-
γραφές, δημιουργήθηκε για να φέρει πολλά 
χαμόγελα στην καθημερινή μετακίνηση. Ο αε-
ρόψυκτος οριζόντιας διάταξης κινητήρας των 
125 κ.εκ. τροφοδοτείται από ηλεκτρονικό ψε-
κασμό, διαθέτει 1ΕΕΚ και αποδίδει απολαυστι-
κή ισχύ 9.3hp στις 7.000 σ.α.λ., με τη ροπή του 
να φτάνει στα 11Nm  στις 5.250 σ.α.λ. Το 4-τά-
χυτο κιβώτιο ελέγχεται από συμπλέκτη μοτο-
συκλέτας. Η αναπαυτική σέλα διαθέτει αφρώ-
δες υλικό από ουρεθάνη υψηλής αντοχής. Το 
ύψος της φτάνει στα 775 χιλ. από το έδαφος 
και σε συνδυασμό με το συνολικό βάρος που 
δεν ξεπερνά τα 107 κιλά, προσφέρει άνεση 
και ευκολία στον χειρισμό. Το ανεστραμμένο 
πιρούνι (USD) συνεργάζεται άψογα με τα δι-
πλά πίσω αμορτισέρ και τα φαρδιά ελαστικά 
12 ιντσών. Το σύστημα ABS ελέγχεται από μια 
αδρανειακή μονάδα (IMU) και αποτρέπει την 
ανύψωση του πίσω τροχού κατά το δυνατό 
φρενάρισμα. Ο μονός μπροστινός δίσκος των 
220 χιλ. και ο αντίστοιχος των 190 χιλ. πίσω, 
παρέχουν πολύ δυνατό και ακριβές φρενάρι-
σμα. Πολλά περισσότερα από ένα παιχνιδιάρι-
κο δίκυκλο. Τίποτα λιγότερο από μια μοτοσυ-
κλέτα. Αυτό είναι το Monkey.
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μΑΧΗτΗς
τςεπΗς

Μοναδικό, αντισυμβατικό με έντονη προσω-
πικότητα. Το MSX125 μπορεί να έχει μικρές 
διαστάσεις και να είναι εξαιρετικά ευέλικτο, 
αλλά προσφέρει και την αίσθηση που προ-
σφέρουν πολύ μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες. 
Ο συμπλέκτης, οι αλλαγές ταχυτήτων και ο 
έλεγχος του γκαζιού λειτουργούν με τον ίδιο 
τρόπο που λειτουργούν τα αντίστοιχα συστή-
ματα μεγάλων μοτοσυκλετών, ενώ παράλληλα 
το στιβαρό του πλαίσιο περιλαμβάνει στοιχεία 
που δημιουργούν τις συνθήκες για ισορροπη-
μένη, ευέλικτη και άνετη οδήγηση. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται ο μονής δοκού ατσάλινος 
σκελετός, το ανεστραμμένο πιρούνι των 31 χι-
λιοστών και τα ελαστικά διαστάσεων 120 χιλ. 
μπροστά και 130 χιλ. πίσω, τα οποία συνδυά-
ζονται με τροχούς 12 ιντσών που διαθέτουν 
ακτίνες σχήματος “Y”.

Ο κινητήρας του MSX125 τροφοδοτείται από 
ηλεκτρονικό ψεκασμό PGM-FI, ο οποίος εξα-
σφαλίζει οικονομική και αποδοτική λειτουρ-
γία. Το MSX125 φρενάρει δυνατά και αξιόπι-
στα σε όλες τις συνθήκες μέσω υδραυλικών 
δισκόφρενων. 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 υπόσχε-
ται να σου την προσφέρει.
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GL1800
GOLDWING CB1100RS CB1100EX REBEL CB500F

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος Κινητήρα
Υγρόψυκτος 4-χρονος 24-βάλβιδος
1ΕΕΚ, 6-κύλινδρος

4 κύλινδροι σε σειρά, αερο-ελαιόψυκτος, 2ΕΕΚ 4 κύλινδροι σε σειρά, αερο-ελαιόψυκτος, 2ΕΕΚ Υγρόψυκτος 2ΕΕΚ Υγρόψυκτος 4-χρονος 2ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά

Κυβισμός 1.833 κ.εκ. 1.140 κ.εκ. 1.140 κ.εκ. 471 κ.εκ. 471 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 126 hp /5.500 σ.α.λ. 90 hp @ 7.500 σ.α.λ. 90 hp @ 7.500 σ.α.λ. 46,2 hp @ 8.500 σ.α.λ. 47,6 hp @ 8.600 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 170 Nm/4.500 σ.α.λ. 91 Nm @ 5.500 σ.α.λ. 91 Nm @ 5.500 σ.α.λ. 43,2Nm @ 6.500 σ.α.λ. 43Nm @ 6.500 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 5,5 λτ./100 χλμ. / 128 γρ./χλμ. 5,3 λτ./100 χλμ. / 123 γρ./χλμ. 5,3 λτ./100 χλμ. / 123 γρ./χλμ. 3,7 λτ./100 χλμ. / 86 γρ./χλμ. 3,5 λτ./100 χλμ. / 80γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.475 x 905 x 1.340 2.180 x 800 x 1.100 2.200 x 830 x 1.130 2.190 x 820 x 1.090 2.080 x 790 x 1.060

Ύψος Σέλας (χιλ.) 745 795 790 690 789

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.695 1.485 1.490 1.490 1.410

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 365 252 255 190 189

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
2 υδραυλικοί δίσκοι 320 χιλ. /
υδραυλικός δίσκος 316 χιλ. 

Δύο υδραυλικοί πλευστοί δίσκοι 310 χιλ. /
Υδραυλικός δίσκος

Δύο υδραυλικοί πλευστοί δίσκοι 310 χιλ. / 
Υδραυλικός δίσκος

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

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 130/70R 18 / 200/55R 16 120/70 R17 / 180/55 R17 110/80 R18 / 140/70 R18 130/90 - 16 M/C 67H / 150/80 - 16 M/C 71H 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C

Ανάρτηση (εμπρός) Διπλά ψαλίδια
43 χιλ. πιρούνι (SDBV)
με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

41 χιλ. πιρούνι (SDBV) με ρύθμιση προφόρτισης 
ελατηρίου

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

Ανάρτηση (πίσω) Pro-Link®
Διπλά αμορτισέρ
με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης 
ελατηρίου

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

Mat Majestic
Silver Metallic

Graphite Black Digital Silver Metallic Candy Chromosphere Red Pearl Hawkseye Blue Graphite Black Pearl Cadet Gray

Mat Axis Gray Metallic Millenium Red

Grand Prix Red Gunpowder Black Metallic

Pearl Metalloid White Candy Energy Orange
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CB125F CUB125 MONkEY MSX125
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος Κινητήρα
Αεερόψυκτος 4-χρονος 2-βάλβιδος 1ΕΕΚ
με αντικραδασμικό άξονα

Αερόψυκτος 1ΕΕΚ 2-βάλβιδος Αερόψυκτος 1ΕΕΚ 4-χρονος 2-βάλβιδος Αερόψυκτος 1ΕΕΚ 4-χρονος 2-βάλβιδος

Κυβισμός 125 κ.εκ. 125 κ.εκ. 125 κ.εκ. 125 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 10,6 hp @ 8.000 σ.α.λ. 9,6 hp @ 7.500 σ.α.λ. 9,3 hp @ 7.000 σ.α.λ. 9,7 hp @ 7.000 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 10,2 Nm @ 6.000 σ.α.λ. 10,4Nm @ 5.000 σ.α.λ. 11Nm @ 5.250 σ.α.λ. 10,9 Nm @ 5.500 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 2,0 λτ./100 χλμ./ 46 γρ./χλμ. 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 & ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.035 x 765 x 1.080 1.915 x 720 x 1.000 1.710 x 755 x 1.030 1.760 x 755 x 1.010

Ύψος Σέλας (χιλ.) 775 780 776 765

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.295 1.245 1.155 1.200

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 128 109 107 101,7

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
240 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 2 εμβόλων /
130 χιλ. ταμπούρο

Υδραυλικός δίσκος 220 χιλ. με ABS,
130 χιλ. ταμπούρο

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

Δίσκος 220 χιλ. με υδραυλική δαγκάνα
2 εμβόλων / Δίσκος 190 χιλ. με υδραυλική 
δαγκάνα 1 εμβόλου

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 80/100 - 18MC 47P / 90/90 - 18MC 51P 70/90-17M/C 38P, 80/90-17M/C 50P 120/80-12 65J / 130/80-12 69J 120/70-12 / 130/70-12

Ανάρτηση (εμπρός) 120 χιλ. τηλεσκοπικό πιρούνι (31 χιλ. διάμετρος) Τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο πιρούνι, 100 χιλ. διαδρομή άξονα Ανεστραμμένο πιρούνι 31 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω)
Διπλά αμορτισέρ
με ρύθμιση προφόρτισης 5 σταδίων

Διπλά αμορτισέρ Διπλά αμορτισέρ, 104 χιλ. διαδρομή άξονα Μονό αμορτισέρ Showa, ατσάλινο ψαλίδι

Candy Blazing Red Pearl Twinkle Yellow

Onyx Blue Metallic Pearl Sunbeam White

Banana Yellow Pearl Nebula Red

Pearl Shining Black

Matt Axis Gray Metallic Pearl Valentine RedPearl Niltava Blue Pearl Nebula Red
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το Απολυτο
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Η CB1000R είναι η μεγαλύτερη κυβισμού μο-
τοσυκλέτα της σειράς Neo Sports Café. Είναι 
εμπνευσμένη από τα θρυλικά Sport Naked 
streetfighters και τα retro café racers της 
Honda, τα οποία και επαναφέρει στη σύγχρο-
νη εποχή, προσθέτοντας προηγμένη τεχνολο-
γία και καινοτόμες μεθόδους κατασκευής. Η 
μοτοσυκλέτα είναι εφοδιασμένη με 4-κύλιν-
δρο κινητήρα 998 κ.εκ. με δύο εκκεντροφό-
ρους επικεφαλής, ο οποίος αποδίδει τη μέγι-
στη ισχύ του λίγο πάνω από τις 10.000 σ.α.λ. 
Η ροπή είναι κατά 5% μεγαλύτερη στις μεσαί-
ες στροφές από το προηγούμενο μοντέλο. Ο 
νέος ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού (Throttle 
By Wire - TBW) εξασφαλίζει τέλεια απόδοση 
της ισχύος και διαθέτει τρία riding modes 
(RAIN, STANDARD και SPORT), καθώς και το 
mode USER, για να μπορεί ο αναβάτης να επι-
λέξει, ανάλογα με τις οδικές συνθήκες και τον 
τρόπο που θέλει να οδηγήσει. 

Η CB1000R είναι μια γυμνή μοτοσυκλέτα με 
σπορ χαρακτήρα που ανεβάζει την αδρενα-
λίνη στα ύψη. H μοτοσυκλέτα διατίθεται και 
στην έκδοση CB1000R+, η οποία διαθέτει 
μια σειρά από ειδικά αξεσουάρ που θα εκτι-
μήσει ιδιαίτερα ο ιδιοκτήτης της. Στο πακέτο 
περιλαμβάνονται θερμαινόμενα γκριπ, πάνελ 
αλουμινίου στο μπροστινό φτερό και στην 
ουρά, μικρή ζελατίνα και κάλυμμα σέλας συ-
νεπιβάτη με ένθετα αλουμινίου, κάλυμμα ψυ-
γείου με λογότυπο CB1000R και quickshifter.
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STREETFIGHTER
νεΑς εποΧΗς

Με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, η νέα 
CB650R ακολουθεί τη φιλοσοφία της μινιμα-
λιστικής 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 τα 
95,2hp,  ενώ η ροπή αγγίζει τα 64Nm. Η κόκ-
κινη περιοχή του στροφόμετρου ξεκινά στις 
12.000 σ.α.λ. Οι κοντές σχέσεις και η ομαλή 
απόδοση στις μεσαίες στροφές, παρέχουν 
εξαιρετική επιτάχυνση, τόσο από στάση, όσο 
και με κάθε σχέση στο κιβώτιο. Ο ήχος της 
εξάτμισης γίνεται όλο και πιο συναρπαστικός, 
όσο ανεβαίνουν οι στροφές του κινητήρα. 
Ο συμπλέκτης ολίσθησης & υποβοήθησης 
προσφέρει εύκολα ανεβάσματα σχέσεων και 
το σύστημα ελέγχου της ροπής κατ’ επιλογή 
(HSTC) εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση του 
πίσω ελαστικού.

Το ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι (SFF) 
41 χιλ. της Showa προσφέρει εξαιρετική 
απορρόφηση κραδασμών και πολύ καλή αί-
σθηση του μπροστινού τροχού. Τα διαστάσε-
ων 120/70-17 και 180/55-17 ελαστικά μπροστά 
και πίσω ανεβάζουν την πρόσφυση σε επίπεδα 
superbike, ενώ οι δύο μπροστινές ακτινικές 
δαγκάνες διαθέτουν 4 έμβολα και συνεργάζο-
νται άψογα με πλευστούς δίσκους 310 χιλ. Το 
2-κάναλο σύστημα ABS διατηρεί τον απόλυτο 
έλεγχο σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. 
Η CB650R υπόσχεται μια σχέση πάθους, από 
την πρώτη ματιά.

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ
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με εντονΗ
προςΩπίκοτΗτΑ

Το λιτό μπορεί να είναι εντυπωσιακό και η 
Honda CB300R της οικογένειας Neo Sports 
Café το αποδεικνύει με τον πλέον ηχηρό τρό-
πο. 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-κύλινδρος 
και αποδίδει εξαιρετικά στους δρόμους της 
πόλης. Το ανεστραμμένο πιρούνι των 41 χιλ., 
η ακτινική εμπρός δαγκάνα και τα ελαστικά 
τονίζουν τον Sport Naked χαρακτήρα της μο-
τοσυκλέτας. Η οθόνη LCD και τα φώτα LED 
εξασφαλίζουν μέγιστη ορατότητα σε όλες τις 
συνθήκες φωτισμού. Η CB300R παρέχει με-
γάλη οικονομία στην κατανάλωση και διαθέτει 
ρεζερβουάρ 10 λίτρων, το οποίο είναι κρυμμέ-
νο κάτω από το υπέροχης αισθητικής κάλυμμά 
του. Η μοτοσυκλέτα μπορεί να διανύσει 300 
χλμ. χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού.

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ
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Η ελευθερίΑ
ςε περίμενεί

Χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις, μεγάλη 
ευελιξία. Η Honda CB125R είναι η ιδανική μο-
τοσυκλέτα 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 εντυπωσια-
κή Sport Naked εμφάνισή της. Με βάρος που 
δεν ξεπερνά τα 126 κιλά με γεμάτο ρεζερβου-
άρ, είναι μια πολύ εύκολη στον χειρισμό μο-
τοσυκλέτα. Διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι 41 
χιλ., κεντρικά τοποθετημένο τελικό εξάτμισης 
και μπροστινό φρένο με ακτινική δαγκάνα. Δι-
αθέτει 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 χι-
λιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό.

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ
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CB1000R CB650R CB300R CB125R
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

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 hp @ 10.500 σ.α.λ. 95,2 hp / 12.000 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. (49Nm / 4.500 σ.α.λ.) 27,5Nm @ 6.500 σ.α.λ. 10 Nm/8.000 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 6,0 λτ./100 χλμ. / 140 γρ./χλμ. 4,9 λτ./100 χλμ. / 112 γρ./χλμ. 3,1 λτ./100 χλμ. / 72 γρ./χλμ. 2,06 λτ./100 χλμ. (WMTC Mode)

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.120 x 789 x 1.090 2.130 x 780 x 1.075 2.020 x 805 x 1.050 2.015 x 820 x 1.055

Ύψος Σέλας (χιλ.) 830 810 799 816

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.455 1.450 1.355 1.345

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 212 202 145 126

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω) 2 δίσκοι 310 χιλ./ Δίσκος 256 χιλ.
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 Ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ.
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ.,
130 χιλ. διαδρομή

Ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω)
Aμορτισέρ Showa με ρύθμιση στην προφόρτιση 
του ελατηρίου και στην απόσβεση συμπίεσης
και επαναφοράς

Μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης
10 σταδίων, ψαλίδι αλουμινίου

Μονό αμορτισέρ, 107 χιλ. διαδρομή Μονό αμορτισέρ

Graphite Black
(CB1000R+)

Candy
Chromosphere Red

Sword Silver Metallic Graphite Black
(CB1000R+)

Candy
Chromosphere Red

Graphite Black

Mat Jeans
Blue Metallic

Mat Crypton
Silver Metallic

Black Candy
Chromosphere Red

Mat Crypton
Silver Metallic

Mat Pearl
Agile Blue

Black Candy
Chromosphere Red

Pearl Metalloid White Mat Axis
Grey Metallic
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Στο πέρασμα του χρόνου, η θρυλική Fireblade 
έχει δεχτεί αμέτρητες αλλαγές και βελτιώσεις. 
Όλες και κάθε μια ξεχωριστά είχαν έναν βασι-
κό σκοπό. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον 
Απόλυτο Έλεγχο (Total Control), που αποτελεί 
ανέκαθεν την προτεραιότητα της Honda σε 
κάθε απαιτητική μοτοσυκλέτα της. Η νεότε-
ρη Fireblade, με τέλεια αναλογία ισχύος και 
βάρους και εστιάζοντας στην επιτάχυνση, τη 
συμπεριφορά στις στροφές και το κράτημα, 
ακολουθεί πιστά την αρχική φιλοσοφία.

Το πλαίσιο της Fireblade περιλαμβάνει πλή-
ρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Showa και για 
να επιτευχθεί το Next Stage Total Control, αξι-
οποιείται μια αδρανειακή μονάδα (IMU) που 
λειτουργεί μέσω της μονάδας ECU και δια-
χειρίζεται όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα της 
μοτοσυκλέτας. Για το 2019, το σύστημα Honda 
Selectable Torque Control (HSTC) αναβαθμί-
στηκε για να προσφέρει πιο ομαλή και σαφή 
παρεμβολή κατά την επιθετική οδήγηση στην 
πίστα, ανεξάρτητο έλεγχο σούζας, καθώς και 
βελτιωμένη απόκριση γκαζιού και κινητήρα, 
για καλύτερη αίσθηση στις στροφές. Με τη 
συμβολή της HRC, η ροπή έγινε πιο δυνατή 
στις εξόδους των στροφών, ενώ το σύστημα 
ABS αναθεωρήθηκε για καλύτερη λειτουρ-
γία στις υψηλές ταχύτητες. Η εμφάνιση της 
Fireblade είναι επιθετική και μίνιμαλ χάρη στο 
λεπτό προφίλ και τις μικρές της διαστάσεις. Η 
Honda Fireblade υπόσχεται να σε μεταφέρει 
στο επόμενο επίπεδο απόλυτου ελέγχου.
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Αν αναζητάς σπορ επιδόσεις, δεν χρειάζεται 
να ψάξεις πολύ. Η CBR500R ακολουθεί τη φι-
λοσοφία και την εμφάνιση της CBR Fireblade. 
Κοφτερή, ευέλικτη, με πιο επιθετικές γραμ-
μές, διαθέτει αεροδυναμικά φτερά και δυνα-
μικής εμφάνισης διπλούς προβολείς LED. Η 
εξαιρετική ορατότητα εξασφαλίζεται από τα 
κλιπ-ον που έχουν τοποθετηθεί κάτω από την 
ανώτερη βάση του τιμονιού, αλλά και από την 
οθόνη LCD, η οποία περιλαμβάνει ενδείξεις 
επιλεγμένης σχέσης και ανεβάσματος ταχύ-
τητας. Ο κινητήρας είναι απόλυτα συμβατός 
με τις προδιαγραφές για οδήγηση με άδεια 
Α2. Οι ανασχεδιασμένοι εκκεντροφόροι και 
το αναθεωρημένο άνοιγμα βαλβίδων αύξησαν 
τη ροπή στις χαμηλές και τις μεσαίες στροφές, 
για ακόμη πιο δυνατή επιτάχυνση.

Ο συμπλέκτης ολίσθησης & υποβοήθησης  
αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού, 
κατά το απότομο κατέβασμα ταχυτήτων. Το 
τηλεσκοπικό πιρούνι των 43 χιλ. διαθέτει ρύθ-
μιση προφόρτισης ελατηρίων και προσφέρει 
πολύ καλό έλεγχο του μπροστινού συστήμα-
τος. Το στιβαρό ψαλίδι συνεργάζεται με υψη-
λής ποιότητας μονό πίσω αμορτισέρ, το οποίο 
διαθέτει ρύθμιση προφόρτισης 9 σταδίων. Το 
μονό δισκόφρενο wave  320 χιλ. του μπροστι-
νού τροχού επιβραδύνει ιδανικά μέσω μιας 
πανίσχυρης δαγκάνας 2 εμβόλων. Γρήγορη, 
επιθετική και διασκεδαστική. Η CBR500R 
υπόσχεται συναρπαστικές εμπειρίες στους 
φίλους της σπορ οδήγησης.

μεΓίςτΗ
ίςΧυς

υΨος
ςελΑς

πίςΩ
ΑνΑρτΗςΗ
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FIREBLADE 
RIDING 
MODES

Η Fireblade είναι ελαφρύτερη, ταχύτερη και πιο προηγμένη από 
κάθε άλλη μοτοσυκλέτα που έχουμε κατασκευάσει. Με βελτιωμέ-
νη αναλογία μεταξύ ισχύος και βάρους, είναι η ιδανική supersport 
για αναβάτες που παθιάζονται με τα track-days. Για τους ακόμη πιο 

απαιτητικούς και τους επαγγελματίες αγωνιζόμενους, διατίθεται και η έκδο-
ση SP2. Τα modes της Fireblade είναι γνωστά ως ‘Fast, Fun and Safe’ (Fast 
για ταχύτητα στην πίστα, Fun για ευελιξία σε δρόμους με στροφές και Safe 
για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη) και μπορούν να ρυθμιστούν με το 
απλό πάτημα ενός κουμπιού που βρίσκεται στο αριστερό χειριστήριο. Αυτό 
το σύστημα ελέγχει τρία βασικά χαρακτηριστικά απόδοσης της Fireblade. 
Η ισχύς του κινητήρα (P) μπορεί να ρυθμιστεί από την θέση 1 (sport) μέχρι 
τη θέση 5 (comfort). Το HSTC (T) ρυθμίζεται από τη θέση 0 (off) έως τη θέση 
9 (υψηλός έλεγχος) και το φρενάρισμα του κινητήρα Engine Braking (EB) 
από τη θέση 1 (υψηλότερο) έως τη θέση 3 (χαμηλότερο).

OHLINS® ELECTRONIC CONTROLLED SUSPENSION
Οι Fireblade SP και SP2 είναι οι πρώτες μοτοσυκλέτες Honda 
που διαθέτουν αναρτήσεις Ohlins S-EC μπροστά και πίσω, χρη-
σιμοποιώντας πιρούνι NIX30 43 χιλιοστών και μονό αμορτισέρ 
TTX36. Ανάλογα με το mode ανάρτησης που θα επιλέξει ο ανα-
βάτης, αυτό το σύστημα παρέχει βέλτιστη πληροφόρηση κατά 
την κανονική οδήγηση, τη δυνατή επιτάχυνση και το στρίψιμο.

USER MODES
Υπάρχουν δύο user modes, ανεβάζοντας τα riding modes σε 
πέντε. Όταν επιλεγούν, τα modes ένα, δύο και τρία μπορούν 
να προγραμματιστούν ανεξάρτητα, για πλήρη προσαρμογή στις 
απαιτήσεις και το βάρος του αναβάτη, καθώς και τη διαμόρφωση 
της πίστας. Κάποιες ρυθμίσεις μπορούν να απενεργοποιηθούν 
από τον αναβάτη.

CBR1000RR
FIREBLADE CBR500R

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος Κινητήρα Υγρόψυκτος 4-χρονος 2ΕΕΚ, 4 κύλινδροι σε σειρά Υγρόψυκτος 4-χρονος 2ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά

Κυβισμός 1000 κ.εκ. 471 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 192 hp @ 13.000 σ.α.λ. 48 hp @ 8.600 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 116 Nm @ 11.000 σ.α.λ. 43 Nm@ 6.500 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 5,7 λτ./100 χλμ. / 132 γρ./χλμ. 3,5 λτ./100 χλμ. / 80 γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.065 x 720 x 1.125 2.080 x 755 x 1.145

Ύψος Σέλας (χιλ.) 820 785

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.405 1.409

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 196 192

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω) 2 δίσκοι 320 χιλ. / 1 δίσκος 220 χιλ.
2 κάναλο ABS, 320 χιλ. δίσκος με δαγκάνα 2 
εμβόλων, 1 δίσκος 240 χιλ. με δαγκάνα 1 εμβόλου

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 120/70ZR17 58W / 190/50ZR17 73W 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C

Ανάρτηση (εμπρός)
Ανεστραμμένο πιρούνι, Big Piston με ρύθμιση 
προφόρτισης, συμπίεσης και επαναφοράς,
120 χιλ. διαδρομή

Τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ.,
ρύθμιση προφόρτισης

Ανάρτηση (πίσω)

Μονάδα Pro-Link® με αμορτισέρ με δοχείο αζώτου 
HMAS, ρύθμιση προφόρτισης 10 σταδίων και 
ρύθμιση συμπίεσης και απόσβεσης επαναφοράς 
σε στάδια, 138.2 χιλ. διαδρομή.

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

Grand Prix Red Mat Ballistic
Black Metallic

Grand Prix Red Graphite Black

Pearl Metalloid White

τεΧνίκΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

Παρέχει γραμμική, ομαλή απόκριση στο γκάζι, 
χαμηλό HSTC και φρενάρισμα κινητήρα, καθώς 
και υψηλές ρυθμίσεις απόσβεσης συμπίεσης. 
Είναι ιδανικό για οδήγηση εντός πίστας. (P) 1, 
(T) 2, (EB) 3

Απόλυτη ελευθερία σε δρόμους με στροφές. 
Αυτό το mode ελέγχει την απόδοση της ισχύος 
στις πρώτες τρεις ταχύτητες, με μέτρια λειτουρ-
γία HSTC, ανάρτησης, φρεναρίσματος κινητή-
ρα και ρυθμίσεων απόσβεσης της ανάρτησης. 
(P) 2, (T) 5, (EB) 3

Παρέχει το ιδανικό setup από την τέταρτη μέχρι 
και την τελευταία ταχύτητα, για οδήγηση στην 
πόλη. Η υψηλή απόδοση του HSTC εξασφαλίζει 
καλύτερη πρόσφυση και σταθερότητα, με αύ-
ξηση φρεναρίσματος του κινητήρα και χαμηλή 
απόσβεση της ανάρτησης. (P) 5, (T) 8, (EB) 1

FAST SAFEFUN
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pLRS pLRSpRO-Link®
rEar 
SUSPENSION

pRO-Link®
rEar 
SUSPENSION

SUSDf SUSDfShOWA 
USd FOrK

ShOWA 
USd FOrK

2.4 2hp
ΙΣΧΥΣ

Nm
ΡΟΠΗ

μεΓΑλυτερΗ
ίςΧυς & ροπΗ κίνΗτΗρΑς ρεΖερΒουΑρεκκίνΗςΗ εκκίνΗςΗ

3 8.5RIDING MODES
λίτρα
καυσίμουHRC HRCLAUNCH

CONTROL
LAUNCH
CONTROL

WVD WVDWAVY
dISCS

WAVY
dISCS

ALm-f ALm-fALUminiUm
FramE

ALUminiUm
FramEEgm EgmEnginE

mOdE SELECT
BUTTON

EnginE
mOdE SELECT
BUTTON

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

hRc-Lc hRc-Lc3-StAgE hRc 
LaUNCh CONTrOL 
SYSTEm

3-StAgE hRc 
LaUNCh CONTrOL 
SYSTEm

pgm fi pgm fipROgRAmED
FUEL 
INJECTION

pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

ELS ELSELEctRic
STarT

ELEctRic
STarT

ο ΒΑςίλίΑς
τΗς ςκονΗς

το Απολυτο
οπλο

Δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, γι’ 
αυτό δώσαμε στον κινητήρα της CRF450R 
περισσότερη ισχύ κατά 2.4hp και περισσότε-
ρη ροπή κατά 2Nm, αναθεωρώντας την κυ-
λινδροκεφάλη, τις βαλβίδες και τη χαρτογρά-
φηση κάθε σχέσης του κιβωτίου. Η CRF450R 
δημιουργήθηκε για καλύτερες εκκινήσεις και 
ταχύτερους γύρους στην πίστα. Υπόσχεται τις 
δάφνες του νικητή στον αναβάτη της και αυ-
τός είναι ο λόγος που εμείς στη Honda, δεν 
επαναπαυτήκαμε στις δικές μας.

Το απόλυτο εκτός δρόμου όπλο γίνεται ακόμη 
πιο ισχυρό. Όπως και η motocross CRF450R, ο 
κινητήρας της CRF450RX αποδίδει περισσότε-
ρη ισχύ κατά 2.4hp και περισσότερη ροπή κατά 
2Nm, αναθεωρώντας την κυλινδροκεφάλη, τις 
βαλβίδες και τη χαρτογράφηση κάθε σχέσης 
του κιβωτίου. Νέο για το 2019, είναι και το 3 
επιπέδων σύστημα ελέγχου της εκκίνησης, το 
οποίο έχει σχεδιαστεί από το HRC και διαχει-
ρίζεται την ισχύ κατά την εκκίνηση. Το EMSB 
(Engine Mode Select Button) διαθέτει 3 modes 
και μεταβάλλει την απόδοση της ισχύος ανάλο-
γα με τις συνθήκες οδήγησης. 

2.4 2hp
ΙΣΧΥΣ

Nm
ΡΟΠΗ

μεΓΑλυτερΗ
ίςΧυς & ροπΗ
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pLRS pRO-Link®
rEar 
SUSPENSION

pLRS pRO-Link®
rEar 
SUSPENSION

SUSDf ShOWA 
USd FOrK SUSDf ShOWA 

USd FOrK

κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ κυρίΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

hRc-Lc 3-StAgE hRc 
LaUNCh CONTrOL 
SYSTEm

hRc-Lc 3-StAgE hRc 
LaUNCh CONTrOL 
SYSTEm

Egm EnginE
mOdE SELECT
BUTTON

Egm EnginE
mOdE SELECT
BUTTON

WVD WAVY
dISCS WVD WAVY

dISCS

pgm fi pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

pgm fi pROgRAmED
FUEL 
INJECTION

49 χιλ.
Showa USD

πίρουνί κίνΗτΗρΑς εκκίνΗςΗ

3 Riding
Modes HRCLAUNCH

CONTROL 8.5 λίτρα
καυσίμου

ρεΖερΒουΑρ κίνΗτΗρΑς εκκίνΗςΗ

3 Riding
Modes HRCLAUNCH

CONTROL

ΧΑμΗλες
πτΗςείς

πΑντος
εΔΑΦους

Η νέα CRF250R διαθέτει ηλεκτρική μίζα και 
κινητήρα με 2 ΕΚΚ, ο οποίος διατηρεί την 
κορυφαία του ισχύ, αλλά τη μεταφέρει και 
στις πολύ χαμηλές στροφές, χάρη στις ανα-
βαθμίσεις που έγιναν στο σώμα γκαζιού, την 
κυλινδροκεφαλή και τις βαλβίδες. Το 3-Mode 
EMSB (Engine Mode Select Button) προσφέ-
ρει τον απόλυτο έλεγχο στην απόδοση της 
ισχύος. Νέο για το 2019, είναι το 3 επιπέδων 
Launch Control που σχεδιάστηκε από την 
HRC, για ταχύτερες εκκινήσεις σε όλες τις 
συνθήκες.  

Η νέα CRF250RX είναι μια υψηλής απόδοσης 
trail/enduro που σχεδιάστηκε για να εκμεταλ-
λευτεί πλήρως, όλα τα πλεονεκτήματα που 
μπορεί να προσφέρει μια ελαφριά μοτοσυκλέ-
τα 250 κ.εκ.. Διαθέτει το ίδιο πλαίσιο αλουμινί-
ου και τον κινητήρα της motocross CRF250R, 
γεγονός που προϊδεάζει για τις κορυφαίες 
δυνατότητές της. Όταν λοιπόν αυξάνονται 
οι απαιτήσεις και το παιχνίδι σοβαρεύει, η 
CRF250RX δείχνει το πραγματικό της πρό-
σωπο. Η γραμμική απόδοση της ισχύος και το 
στιβαρό πλαίσιο υπόσχονται ευκολία και αυτο-
πεποίθηση σε κάθε ειδική διαδρομή. 
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HONDA
DUAL CLUTCH 
TRANSMISSION

ελευθερίΑ ελεΓΧος

Το DCT είναι ένα αυτοματοποιημένο σύ-
στημα συμπλέκτη και μηχανισμού αλλαγής 
ταχυτήτων, το οποίο διατηρεί την άμεση 
αίσθηση επιτάχυνσης ενός μηχανικού κι-

βωτίου ταχυτήτων και τη συνδυάζει με την άνεση της 
αυτόματης μετάδοσης. Το DCT επιτρέπει στον αναβά-
τη, να επικεντρώνεται στην επιτάχυνση, το στρίψιμο και 
το φρενάρισμα, χωρίς να πρέπει να ασχολείται με την 
αλλαγή ταχυτήτων. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η από-
λαυση οδήγησης, η αυτοπεποίθηση και ο έλεγχος στην 
οδήγηση. Η τεχνολογία DCT ανεβάζει την απόλαυση και 
τον έλεγχο σε νέα πρωτόγνωρα επίπεδα.

Οδηγήστε με άνεση χωρίς τη χρήση 
του συμπλέκτη και του μοχλού ταχυ-
τήτων, για ομαλές και σαφείς αλλα-
γές ταχυτήτων.

Αλλάξτε μεταξύ αυτόματης (auto) 
και μηχανικής (manual) μετάδοσης, 
για πλήρη προσαρμογή σε κάθε πε-
ριβάλλον. Απαλλαχτείτε από τους 
κραδασμούς που προκαλούν τα 
συμβατικά κιβώτια ταχυτήτων.

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 & ΒΑΡΟΣ
Γωνία κάστερ 27,4° 27,4° 27,5° 27,3°

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 2.185 x 827 x 1.262

Πλαίσιο Διπλής δικού αλουμινίου Διπλής δικού αλουμινίου Διπλής δικού αλουμινίου Διπλής δικού αλουμινίου

Ρεζερβουάρ καυσίμου 
(λίτρα)

6,3 8,5 6,3 8,5

Απόσταση από το έδαφος 
(χιλ.)

328 328 327 329

Βάρος
(πλήρες υγρών) (κιλά)

112,3 115,6 107,8 111

Ύψος σέλας (χιλ.) 960 960 957 961

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & 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 
Dunlop MX3SF

90/90-21 54M
Dunlop MX3SF

80/100-21
Dunlop MX3S

90/90-21
Dunlop AT81

Ελαστικό (πίσω)
120/80-19 63M
Dunlop MX3S

120/90-18 65M
Dunlop MX3S

100/90-19
Dunlop MX3S

110/100-18
Dunlop AT81

τεΧνίκΑ ΧΑρΑκτΗρίςτίκΑ

μετάδοση Διπλού ςυμπλέκτη HONDA

2 ΑΥΤΟΜΑΤΑ MODES
S -Sport- Για δυναμική σπορ οδήγηση.

D -Drive- Για άνετη και ξεκούραστη οδήγηση στην πόλη
και τον αυτοκινητόδρομο.

1 MODE ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Χειροκίνητη επιλογή (MT), με αλλαγές ταχυτήτων

μέσω κουμπιών (+, -)  που βρίσκονται στο αριστερό χειριστήριο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ G 
Βελτιώνει την πρόσφυση του πίσω τροχού στο χώμα.

Μόνο για την Africa Twin & το X-ADV

VFR1200X NC750X AFRICA TWIN AFRICA TWIN
ADVENTURE SPORTS

INTEGRA
(μόνο DCT έκδοση)

X-ADV
(μόνο DCT έκδοση)

GL1800 GOLDWING
(3RD GEN,7 SPEED DCT)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗ DCT
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τεΧνολοΓίες
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.

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

OhLinS® ELEctROnic cOntROLLED SUSpEnSiOn
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ OhLinS (ΗΜΙ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ):
Ο εγκέφαλος του συστήματος, ρυθμίζει συνεχώς την συμπίεση και την από-
σβεση επαναφοράς στην μπροστινή και την πίσω ανάρτηση, προσφέροντας τη 
βέλτιστη απόδοση σε όλες τις οδηγικές συνθήκες.

hRc LAUnch cOntROL
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ hRc: 3 επίπεδα ειδικού προγράμματος ECU που επι-
τρέπουν την βελτιστοποίηση της απόδοσης κατά την εκκίνηση. Επίλεξε το επι-
θυμητό mode, κράτησε ανοικτό το γκάζι, απελευθέρωσε τον συμπλέκτη και η 
μοτοσυκλέτα θα κάνει τα υπόλοιπα.

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.

Anti-LOck BRAking SYStEm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ: Μειώνει την ισχύ πέδη-
σης, ελέγχοντας την ταχύτητα περιστροφής των τροχών και αποτρέποντας το 
μπλοκάρισμά τους.

hOnDA SELEctABLE tORQUE cOntROL
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ: Αν το σύστημα ελέγχου ροπής κάτ’ επιλογή 
(hSTC) ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης του πίσω τροχού, μειώνει τη ροπή και 
επιτρέπει στο ελαστικό να ανακτήσει την πρόσφυσή του.

EURO 4 EmiSSiOnS REgULAtiOnS
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EURO4: Συμβατότητα με τους περιορισμούς ρύπων EUrO 4.

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

tRActiOn & mAchinE cOntROL
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ: Ενεργοποιείται μέσω ενός διακόπτη που βρίσκεται 
στα όργανα. Το G mode βελτιώνει την πρόσφυση και τον έλεγχο της μοτοσυ-
κλέτας, μειώνοντας την ολίσθηση του συμπλέκτη κατά την αλλαγή ταχυτήτων.

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.

hELmEt StORAgE
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1 ΚΡΑΝΟΥΣ: Μεγάλος χώρος για την αποθήκευση 1 κράνους 
full-face.

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. 

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.

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. 

hOnDA ignitiOn SEcURitY SYStEm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα, μόνο με τα ει-
δικά κωδικοποιημένα κλειδιά και παρέχει προστασία από κλοπή.

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.

hOnDA mULti-ActiOn SYStEm
Το πιρούνι και το πίσω αμορτισέρ εξασφαλίζουν αξιόπιστη ισορροπία μεταξύ 
απόσβεσης και χειρισμού ακριβείας.

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. 

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

tWS RiDing mODE SELEct SYStEm
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.  

iDLE StOp SYStEm
ΣΥΣΤΗΜΑ iDLE StOp: Σβήνει αυτόματα τον κινητήρα, όταν ο κινητήρας λει-
τουργήσει για 3 δευτερόλεπτα στο ρελαντί. Εκκινεί και πάλι τον κινητήρα, μό-
λις ανοίξει το γκάζι, μειώνοντας τους ρύπους και την κατανάλωση καυσίμου. 

cOmBinED BRAkE SYStEm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ: Ενεργοποιεί τα φρένα μπροστά και 
πίσω, μόλις πατηθεί το πεντάλ (ή η μανέτα), για απόλυτο έλεγχο και ομαλότητα 
στο φρενάρισμα. 

DUAL cLUtch tRAnSmiSSiOn
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ: Συνδυάζει την αίσθηση του μηχανικού 
κιβωτίου με την άνεση που προσφέρει η αυτόματη μετάδοση, παρέχοντας με-
γαλύτερη ευκολία και σπορ απόδοση. 

hiLL StARt ASSiSt
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.

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.

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

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

Big piStOn fORk
ΠΙΡΟΥΝΙ Big piStOn: Παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην απόσβεση, από 
ένα συμβατικό πιρούνι. Βελτιώνει τον έλεγχο σε μια ευρεία σειρά από οδηγι-
κές συνθήκες.

hOnDA ELEctROnic StEERing DAmpER
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΙΜΟΝΙΟΥ hOnDA: Ελαχιστοποιεί τις ξαφνικές 
αλλαγές στο τιμόνι που μπορεί να προκύψουν κατά την οδήγηση σε υψηλή 
ταχύτητα, ενισχύοντας την άνεση και την ευκολία στον χειρισμό. 

ELEctROnic cOmBinED BRAkE SYStEm
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
κατανομή της ισχύος πέδησης και στους δύο τροχούς. Η πρόσφυση διατηρεί-
ται ακόμη και σε συνθήκες πολύ δυνατού φρεναρίσματος. Λειτουργεί συνδυ-
αστικά με το σύστημα aBS.
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ΑττίκΗ ATS ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Ο.Ε. Λ. Πλαπούτα 48 Ν. Ηράκλειο 14122 210 28 32104

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

ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεωφ. Αθηνών 302 Χαϊδάρι 12462 210 58 11120

ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ Θ. ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Θηβών 244 Περιστέρι 12133 210 57 41021

ΜΟΤΟ ΚΩΣΤΑΣ ΒΥΝΙΟΣ Α.Ε. Αχαρνών 443 Αθήνα 11143 210 22 87712

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αλέκου Παναγούλη 9 Υμηττός 17237 210 76 24426-7

ΠΡΟΜΟΤΟ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΠΕ Λεωφ. Αμφιθέας 21 Π. Φάληρο 17564 210 94 00123

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφ. Αλεξάνδρας 74 Γκύζη 11473 210 64 56431

ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λεωφ. Σαλαμίνος 134 Σαλαμίνα 18900 210 46 76610

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε Λεωφ. Γαλατσίου 76 Γαλάτσι 11146 210 21 11315

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιχαλακοπούλου 60 Ιλίσια 11528 210 77 09619

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Καλλιρόης 12 Νέος Κόσμος 11743 210 92 37000

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Γρ. Λαμπράκη 94 Κορυδαλλός 18121 210 56 20907

ΑΦΟΙ Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. Μιχαλακοπούλου 198 Αμπελόκηποι 11527 210 77 16670

ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΣΑ Ο.Ε. Ελ. Βενιζέλου 242 Καλλιθέα 17676 210 95 82988

ΑΦΟΙ ΣΟΥΛΤΑΤΗ Ο.Ε. Χαλκίδος 23 Άνω Πατήσια 11143 210 21 35461

ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΙΚΗ Ο.Ε. Λ. Μαραθώνος 22 Γλυκά Νερά 15354 210 60 46581

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Αλίμου 81 Αργυρούπολη 16452 210 99 46823

θρΑκΗ ATS ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Ο.Ε. Λ. Πλαπούτα 48 Ν. Ηράκλειο 14122 210 28 32104

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

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιπποκράτους 40 Ορεστιάδα 68200 25520 29313

ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΑΝΑΣΙΟΣ 1o χλμ Κομοτηνής - Κοσμίου ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 2531033683

μΑκεΔονίΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αλεξ. Παπαναστασίου 31 Θεσ/νίκη 54639 2310 900 013

ΔΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μοναστηρίου 102 Θεσ/νίκη 54629 2310 515 787

ΑΛΙΜΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Φιλίππου 51 Δράμα 66100 25210 24087

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βενιζέλου 71Ε Καβάλα 65403 2510 830005

Ε.ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ-Ν.ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ Ο.Ε. ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 79 Κατερίνη 60133 2351037618

ΟΥΣΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Χλόης 56 Καστοριά 52100 24670 23333

ΚΑΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 21ης Ιουνίου 20 Κιλκίς 61100 23410 22491

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

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

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

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

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

ΚΩΤΣΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τζαβέλαινας 1 Ηγουμενίτσα 46100 26650 23710

ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περιφ. Άρτας Άρτα 47100 26810 23825

Δίκτυο
ςυνερΓΑτΩν HONDA θεςςΑλίΑ MOTOSTAR - Α. ΖΑΜΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών Λάρισα 41335 2410 579917

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

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Β. & YIOI Καποδιστρίου 67 Καρδίτσα 43100 24410 20839

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 Α.-ΝΙΡΑΚΗΣ Ι. Λ. Ικάρου 11 & Αγ. Φανουρίου Ηράκλειο 71601 2810 330870

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 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

νΗςίΑ ΑίΓΑίου ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ποταμοί Κάλυμνος Κάλυμνος 85200 22430 28350

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

ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Καναδά 23 Ρόδος 85100 22410 77557

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

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

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 Νάξος 84300 22850 24872

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

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Βούγλι Μύκονος 84600 22890 24721

ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
3o χλμ Επαρχιακής Οδού
Κω - Χωρίων

Κως 85300 22420 27825

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

νΗςίΑ ίονίου ΠΡΟΜΟΤΟ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. Ι. 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
Βιομ. Περιοχή Αργοστολίου
ΟΤ 3 ΑΡ.9

Κεφαλονιά 28100 26710 23121
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τΑ ονείρΑ
ΓίνοντΑί
πρΑΓμΑτίκοτΗτΑ

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 αντι-
ταχθούμε στους συμβιβασμούς.’
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ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ Μελέτησε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
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 φρενάρισμα. Επίλεξε ειδικά προϊόντα 
ένδυσης και προστασίας, οδήγησε ξεκούραστος και ΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ! Η καλή συμπεριφορά και η ευγένεια χαρακτηρίζουν 
τον έμπειρο και συνειδητοποιημένο μοτοσυκλετιστή. Η Honda υποστηρίζει 
την συμβατότητα 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 δυνατόν να 
αλλάξουν χωρίς προειδόποιηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Honda για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 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.
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