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HONDA CB750 HORNET 2023 
 

Pressiteate kuupäev: 4. oktoober 2022 
 
Uus mudel: Honda uus Hornet näitab teravust. Oma klassi parim võimsuse ja massi suhe on 
saavutatud 67,5 kW ja 75 Nm mootoriga, mis paneb liikuma 190 kg kaaluva kere, kus pole 
grammigi üleliigset massi. Uus kaheksaklapiline kahe paralleelse silindriga mootor pakub 
särtsu kõrgetel pööretel ja küllaldaselt kasutusmugavust ka keskmistel pööretel. Sellele on 
lisatud uus ülikerge raam, mis tagab eriti väleda külgsuunalise jõudluse ja möirgava 
kiirenduse vaid hetkega. Throttle By Wire (TBW) pakub kolme sõidurežiimi ja kolmeastmelist 
veojõukontrolli Honda Selectable Torque Control (HSTC) koos sisseehitatud tagarattal 
sõitmise abisüsteemiga Wheelie Control, samuti mootorpiduri ja võimsuse kolme taset. Uuel 
raamil on Showa täisvedrustus: 41 mm Separate Fork Function Big Piston (SFF-BPTM) USD 
kahvlid ja Pro-Linki kaudu töötav tagumine amortisaator. Kaks radiaalse asetusega nelja 
kolviga pidurisadulat pidurdavad tugevalt. Esmaklassilise varustuse hulka kuuluvad 5-tolline 
TFT-näidikupaneel, Honda nutitelefoni hääljuhtimissüsteem (HSVC), täielikult LED-
lampidega tuled, suunatulede automaatne väljalülitus ja hädapidurduse signaali (ESS) 
tehnoloogia. Saadaval on ka A2 juhiloale mõeldud versioon. 
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1. Sissejuhatus  
 
Algupärane 1998. aasta CB600F Hornet sai Euroopas väga populaarseks mootorrattaks ja 
seda mitmel põhjusel. Selle kompaktne katmata vorm oli linnas suurepärane ning mootori 
võimsus ja juhitavus võimaldas rõõmsa entusiasmiga kurve võtta. Horneti erinevad 
versioonid muutusid sportlikumaks ning Hornet Cupi võistlejate käes sai sellest lausa 
võidusõidu-mootorratas. 2007. aasta uuendus lisas rallist inspireeritud võimsust kõrgetel 
pööretel ja palju agressiivsema stiili.  
 
Igal omanikul oli oma põhjus, miks tema Hornet oli nii hea, kuid kaks asja jäid mudeli elu ja 
arengu jooksul samaks.  
 
Sellega oli lõbus sõita. Ja see lõbu oli taskukohase hinnaga.  
 
25 aastat on pikk aeg ja alates esimese Horneti tulekust on mootorrataste maailmas palju 
muutunud. Naked bike’i segment kasvab jätkuvalt nii suuruse kui ka keerukuse poolest, seal 
on palju nišše ning sõitjate ootused ei ole kunagi varem olnud kõrgemad. See on ideaalne 
aeg, et tuua turule uus Hornet – praegusesse aega ja uuele sõitjate põlvkonnale sobiv 
mootorratas. Sellel on suured rehvijäljed, mida täita, ja tõsised konkurendid, kellega 
võistelda. Honda arendusinsenerid on selle kõigega arvestanud. 
 
See taust on ajendanud looma midagi päris erilist – täiesti uus keskkaalu mudel CB750 
Hornet, mis on saanud inspiratsiooni ja eeskuju oma esivanemalt, kuid toob kuulsa Horneti 
kaubamärgi tänapäeva. Ja see on varustatud otsesissepritsega, mis tagab põnevuse ja 
puhta adrenaliini. 
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Disain on loodud Honda Roomas asuva teadus- ja arendusosakonna loomeinimeste 
juhtimisel ning see on välja töötatud meeldima noorematele sõitjatele, kes otsivad korralikku 
edasiarendust. Täiesti uus kahesilindriline mootor pakub suurt võimsust ja pöördemomenti 
ning on varustatud laiaulatusliku elektroonikapaketiga. Kvaliteetne Showa vedrustus toimib 
koos uue kerge terasraami ja tipptasemel veermikuga, mis võimaldab sõitjal kasutada kogu 
olemasolevat potentsiaali. Minimalistlik välimus koos kompromissitute nurkadega tagab 
terava ja modernse võimsa bike’i stiili. 
 
Honda on CB750 Horneti varustanud klassi parima võimsuse ja massi suhtega. Lihtsamalt 
öeldes saab seda kirjeldada kolme sõnaga:  
 
kiire, väle ja lõbus. 
 
Fuyuki Hosokawa, katseprojekti juht, Honda teadus- ja arendusosakond, Jaapan:  
 
„Hornet on alati olnud Honda jaoks väga eriline mootorratas. Põnev ja kaasahaarav jõudlus 
on olnud alati koos käinud väleda ja erksa juhitavusega.  
 
Enne projekti alustamist mõtlesime kaua ja hoolikalt, millist jõudlust tahame sõitjale pakkuda. 
Me teadsime, et on oluline säilitada Horneti klassikaline võimsus kõrgetel pööretel, kuid samal 
ajal tahtsime, et uue põlvkonna Horneti kaasaegsel mootoril oleks suure pöördemomendiga 
ja tuksuv tunne madalatel ja keskmistel pööretel. Meie eesmärk on alati olnud sobitada need 
võimalikult kerge ja väleda juhitavusega, et muuta iga sõit, isegi linnas, võimalikult 
kaasahaaravaks ja rahuldustpakkuvaks. 
 
Teadsime, et soovitud jõudluse ja kerge juhitavuse saavutamiseks peame välja töötama täiesti 
uue lühikese kolvikäigu ja kahesilindrilise 270° faasinurgaga väntvõlliga mootori. See pakub 
kiirendust kõrgetel pööretel, aga ka sportlikku sooritust madalatel pööretel, mis sobib 
ideaalselt linnakeskkonnas sõitmiseks ja maanteel täie võimsusega kurvide võtmiseks. 
 
Meie jaoks on Hornet alati olnud võimsa bike’i kontseptsiooni ülim esindus ja uus Hornet jätkab 
uhkelt seda traditsiooni.“ 
 
 
Giovanni Dovis, juhtiv disainer, Honda teadus- ja arendusosakond, Rooma: 
 
„Honda disainifilosoofia on luua midagi puhast ja funktsionaalset lihtsal viisil – mudelid, mis 
on ühtaegu kaunilt lihtsad ja emotsionaalselt paeluvad. Uue Horneti kujundamise 
juhtlauseks oli „sensuaalne dünaamilisus“. See pidi olema selgelt võimsa bike’i disainiga 
nagu originaalgi, aga tahtsime palju agressiivsemaid nurki ja proportsioone. Meid inspireeris 
täiskiirusel gepardi kuju, kaarjas lihaselisus ja tugevus ning see oli ajendatud uue mootori 
ilmselgest võimsusest. 
 
Horneti välimus lubab tänu saledale kujule, teravatipulisele tagaosale ja äärmiselt 
skulptuursetele joontele väledust, dünaamilisust ja kerget kaalu. See loob uue kompaktsete 
proportsioonidega välimuse ning väljendab esiosast tagaosani pinget ja jõulisust, rõhutades 
Horneti tõeliselt sportlikku loomust. 
 
Tahtsime, et see mootorratas paistaks silma veel ühel viisil: metallikpunane raam ja 
kokkusobivad anodeeritud kahvlid on erksaks vastukaaluks valget või musta värvi versiooni 
jahedusele. Ja loomulikult pidime me austama selle pärandit ainulaadse kollase värvitooniga 
Mat Goldfinch Yellow.“ 
 
 
2. Mudeli ülevaade  
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Horneti uus mootor mahutab väikesesse ruumi palju Honda tehnilist võimekust. 
Põhinäitajad: 755 cm³ kahe paralleelse silindriga mootor, tippvõimsus 67,5 kW ja 
pöördemoment 75 Nm. Märgmassiga 190 kg on sel klassi parim võimsuse ja massi suhe 
0,36 kW/kg / 2,81 kg/kW. 
 
Kompaktsed, võistlusmudelist CRF tuletatud universaalse nukkvõlliga kaheksaklapilised 
silindripead kasutavad allavooluõhu sisselaskeavasid ja õhukanalit Vortex Flow Duct, et 
tagada optimaalne põlemine. 270° faasinurgaga väntvõll lisab tunnetust ja iseloomu; 
põhiülekanne on ühtlasi ka tasakaaluvõlliks, samal ajal kui abi-/liugsidur haldab 
kuuekäigulist käigukasti. Elektroonilised juhiabisüsteemid hõlmavad tänu digigaasile Throttle 
By Wire (TBW) kolme sõidurežiimi (lisaks režiim USER), kolmeastmelist veojõukontrolli 
Honda Selectable Torque Control (HSTC), tagarattal sõitmise abisüsteemi Wheelie Control 
ning kolmeastmelist mootori võimsuse ja mootorpiduri reguleerimist. 
 
Uue mootori potentsiaali maksimeerimiseks on see paigutatud täiesti uude 
teemandikujulisse terasraami, mis on tänu torude paksuse ja jäikuse optimeerimisele 
äärmiselt kerge. Parima väleduse ja sõidumugavuse tagamiseks on vedrustus 
tippkvaliteediga: kasutatud on Showa 41 mm SFF-BPTM USD kahvleid ja Pro-Linki kaudu 
töötavat tagumist amortisaatorit. Kaks radiaalse asetusega nelja kolviga pidurisadulat 
pidurdavad kindlalt ning rehvide suurus tagab täiusliku haarduvuse ja väleduse: 120 mm 
ristlõikega esirehvid on sobitatud 160 mm tagarehvidega. 
 
Ulatusliku tehniliste andmete loendi eesotsas on 5-tolline värviline TFT-ekraan, mis pakub 
väljendusrikast teavet ja kõigi süsteemide juhtimist ning Honda nutitelefoni 
hääljuhtimissüsteemi ühenduvust nii Androidi kui ka IOS-i seadmetega. Kõik tuled on LED-
lampidega, suunatuled lülituvad automaatselt välja ja neile on lisatud ka hädapidurduse 
süsteem (ESS). 
 
Saadaval on mitmesugused lisatarvikud, sh kiirkäiguvaheti, pehme pagasikott, 
mootorikaitsed ja välimuse täiustused (vt täielikku loendit allpool jaotises 4. Lisatarvikud). 
 
CB750 Hornet 2023 on saadaval järgmistes värvitoonides: 
 
Pearl Glare White koos toonis Metallic Red Flame raamiga ja anodeeritud punaste 
kahvlitega 
Graphite Black koos toonis Metallic Red Flame raamiga ja anodeeritud punaste kahvlitega 
Matte Iridium Gray Metallic 
Mat Goldfinch Yellow 
  
 
3. Põhiomadused 
 
3.1 Mootor 
 

• Täiesti uus 755 cm³ kahe paralleelse silindriga kaheksaklapiline universaalse 
nukkvõlliga mootor 

• Suurim võimsus – 67,5 kW 9500 p/min juures 

• Suurim pöördemoment – 75 Nm 7250 p/min juures 

• 270° faasinurgaga väntvõll ja ebaühtlane süütejärjestus annavad mootorile 
maksimaalselt iseloomu 

• Patenteeritud õhukanalid Vortex Flow Ducts tagavad optimaalse õhuvoolu 

• Abi-/liugsidur tagab hoova kerge tunnetuse ja kontrollib tagaratta hüppamist 
käigu allapoole vahetamisel 
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• Kütusekulu 23 km/l ja paagitäie võimalik sõiduulatus 340 km 
 
Uue Honda mootori avalikustamine on alati eriline hetk. Selle esitlemine uue Horneti osana 
näitab tuntud mudelinime tagasituleku tähtsust. Honda insenerid on ehitanud täiesti uue 
kahe paralleelse silindriga jõuallika, mis on täis nauditavat võimsust ja annab Hornetile 
parema jõudluse. See on loodud igale sõitjale, et võtta sellest maksimumi, pakkudes 
vaimustavat tippvõimsust, aga ka mugavat kasutamist madalatel ja keskmistel pööretel – 
ideaalne vähem kogenud sõitjatele ja suur samm igapäevase linnasõidu nautimiseks.  
 
755 cm³ töömahuga ja kaheksaklapilise universaalse nukkvõlliga silindripea abil pakub see 
võimsust 67,5 kW 9500 p/min juures ja pöördemomenti 75 Nm 7250 p/min juures. Silindri 
läbimõõt ja kolvi käik on 87 × 63,5 mm ning surveaste 11,0 : 1. Kompaktne ja kerge (ja MX-
võistluseks mõeldud CRF450R-i konfiguratsiooniga) universaalse nukkvõlliga pea juhib 
35,5 mm sisselaskeklappe nukkvõlli abil ja 29 mm väljalaset nookurite abil. Sisselaske 
avanemiskõrgus on 9,3 mm, väljalaskel 8,2 mm. 
 
Üliterava kiirenduse ja gaasi tundlikkuse saavutamiseks loovad patenteeritud õhukanalid 
Vortex Flow Ducts ühtlasema jaotuse külgmistelt õhukoguritelt õhukambrisse, mis seejärel 
toidab allavooluõhu sisselaskeavasid ja 46 mm läbimõõduga seguklapikodasid. 
 
270° faasinurgaga väntvõll ja ebaühtlane süütejärjestus loovad iseloomuliku kahe silindri 
pulseerimise tunnetuse. Selleks, et mootor oleks võimalikult tihedalt paigutatud, puudub 
tasakaaluülekanne; põhiülekanne täidab topeltülesandeid ja keerutab ka tasakaalustusvõlli. 
Kuna veepump on peidetud vasakpoolse mootorikatte sisse, ei ole vaja vesijahutusega 
õlijahutit. Silindrid on Ni-SiC (nikkel-silikoonkarbiid) kattega, mida kasutatakse ka mudelitel 
CBR1000RR-R Fireblade ja CRF450R. 
 
Abi-/liugsidur (kaldpaigutusega ketastega) tagab hoova kerge tunnetuse, lihtsustab 
käiguvahetusi ning kontrollib tagaratta hüppamist tugeval pidurdamisel ja käigu järsul 
allapoole vahetamisel. 
 
Kütusekulu 23 km/l (režiim WMTC) võimaldab 15,2-liitrise kütusepaagiga sõita üle 340 km. 
Saadaval on ka A2 juhiloale mõeldud 35 kW versioon. 
  
3.2 Mootori elektroonika 
  

• Kolm vaikimisi sõidurežiimi: RAIN, STANDARD ja SPORT  
• Mootori võimsuse, mootorpiduri ja veojõukontrolli HSTC kolm taset koos 

sisseehitatud tagarattal sõitmise abisüsteemiga Wheelie Control 
• Kohandusvõimalus USER kolme taseme vahel 

 
Mootori juhtsüsteem Throttle By Wire pakub kolme vaikimisi sõidurežiimi, mis kohandavad 
mootori jõudlust ja tunnetust vastavalt oludele ja sõitja soovile. Neid saab hõlpsasti vahetada 
ja hallata vasaku juhtraua režiimilüliti ja TFT-ekraani kaudu. 
 
Saadaval on mootori võimsuse (EP), mootorpiduri (EB) ja veojõukontrolli Honda Selectable 
Torque Control (HSTC) kolm taset koos sisseehitatud tagarattal sõitmise abisüsteemiga 
Wheelie Control; HSTC saab ka välja lülitada. Sõidurežiimid pakuvad iga parameetri 
erinevaid kombinatsioone.  
 
SPORT kasutab 3. taseme EP-d ja 1. taseme EB-d ning HSTC-d, et saavutada 
maksimaalne jõudlus minimaalse sekkumisega. 
 
Režiim STANDARD on keskmine säte, mis kasutab 2. taseme EP-d, EB-d ja HSTC-d.  
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Režiim RAIN kasutab madalaimat EP sätet, 1. taset, et pakkuda kõige vähem agressiivset 
võimsust koos 2. taseme EB ja 3. taseme HSTC-ga. 
 
Režiim USER võimaldab sõitjal valida iga parameetri puhul kolme sätte vahel ja salvestada 
seadistused edaspidiseks kasutamiseks. 
 
3.3 Stiil ja varustus 
 

• Uus stiil väljendab teravat minimalismi 

• Püstine sõiduasend loomuliku juhtimise tagamiseks 

• Kohandatav 5-tolline TFT-ekraan käiguvahetusnäidikuga 

• Honda nutitelefoni hääljuhtimissüsteem võimaldab ühendada Androidi ja IOS-i 
nutitelefoni 

• Tagumistel suunatuledel on hädapidurduse signaal ja automaatse väljalülituse 
tehnoloogia  

 
Honda teadus- ja arendusdisainerid Roomas vaatasid lugupidamisega mineviku Horneteid ja 
asusid tööle uue tehnilise ilu kaasaegse väljenduse kallal, mille siluett, jooned ja kuju on 
kompaktsete ja elegantsete proportsioonidega.  
 
Horneti peamine tunnusjoon on kütusepaak, mis on inspireeritud vapsiku tiiva kujust. Igal 
pool on näha pinge ja jõulisuse tunnuseid, mis annavad märku tõeliselt sportlikust loomusest 
– alates agressiivse nurga all olevast esiosast kuni terava minimalistliku tagaosani. 
 
Disaini lahutamatu osa on ka kasutusmugavus kõigile sõitjatele. Istmekõrgus 795 mm on 
väga mugav ja sõiduasend on püstine, veidi tahapoole asetatud jalatugedega, mis koos laia 
juhtrauaga tagab loomuliku juhtimise. 
 
Näidikute jaoks on 5-tolline täisvärviline hea nähtavusega TFT-ekraan, mis pakub nelja tüüpi 
kiiruse/pöörete kuvamist (olenevalt kasutaja eelistustest analoog või riba), samuti 
kütusemõõdikut/-kulu, sõidurežiimi valikut / mootori parameetreid, valitud käiku ja 
kohandatavat käiguvahetuspunkti pööreteloenduril. Haldamine käib ekraani ja vasakul 
juhtraual oleva lülitihoova kaudu. 
 
Kasutajaliides hõlmab ka Honda nutitelefoni hääljuhtimissüsteemi, mis ühendab sõitja liikvel 
olles Androidi telefoniga ning võimaldab telefonikõnesid, sõnumeid, muusikat ja 
navigeerimist hääljuhtimise teel hallata. Esimest korda on paljud HSVC-d juurdepääsetavad 
ka iOS-i nutitelefonidega. Vajalik on kiivrile paigaldatav peakomplekt ja nutitelefon ühendub 
näidikupaneeliga Bluetoothi kaudu. Honda nutitelefoni hääljuhtimise haldamine on võimalik 
ka vasakpoolse lülitihoova nuppude abil. 
 
Kogu elektrisüsteemi lihtsustamiseks ja võimalikult väikseks muutmiseks kasutatakse 
Hornetis kontrollervõrku (CAN) koos kere juhtseadmega (BCU). BCU asub istme all ja 
töötleb juhtsignaale ABS-modulaatorilt, TFT-ekraanilt ja lülitihoovalt, mida ECU CAN-
süsteemis ei kontrolli. 
 
Tagumistel suunatuledel on hädapidurduse signaali (ESS) funktsioon. Miinimumkiirusel 
56 km/h, kui kummagi piduri töötamisel tuvastatakse vähemalt 6,0 m/s² suurune negatiivne 
kiirendus, vilguvad ohutuled, et hoiatada teisi liiklejaid järsust pidurdamisest. Sama kiiruse 
puhul vähendatakse piirangut, kui ABS on aktiveeritud, kuni negatiivse kiirenduseni, mis on 
vähemalt 2,5m/s².   
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Samuti lülituvad need automaatselt välja. Lihtsa taimeri kasutamise asemel võrdleb süsteem 
esi- ja tagarataste kiiruse erinevust ja arvutab, millal suunatuled vastavalt olukorrale välja 
lülitada. 
 
3.4 Šassii 
 
Horneti terasest teemandikujuline raam on kerge ja kaalub vaid 16,6 kg (võrdluseks: 
CB650R-i raam kaalub 18,5 kg). Tugevdusdetaili, põhi-/alumise toru õhendamise ja 
pöördetelje kuju optimeerimise oluline tehnoloogiline protsess on andnud tulemuseks 
äärmiselt tugeva platvormi, mille jäikuse tasakaal tagab tunnetuse ja geomeetria, mis on 
väleduseks vajalik – just see, mida mootor vajab. 
 
Järeljooksu nurk on 25° ja järeljooks 99 mm, teljevahe on 1420 mm ja tühimass 190 kg. 
 
Sportliku juhitavuse parandamiseks (eriti suurtel kiirustel pidurdamisel) on Showa 41 mm 
Separate Function Fork Big Piston (SFF-BPTM) USD kahvlid kinnitatud Hornetile 
iseloomulike ülemiste ja alumiste klambritega. 130 mm käigu ja funktsioonide jagamisega – 
Big Piston rõhu eraldamise amortisaator ühes kolvis, vedrumehhanism teises – on 
maksimeeritud nii reaktsioon teepinna muutustele kui ka üldine sõidu kvaliteet.  
 
Tagumine amortisaator töötab Pro-Linki kaudu terasest õõtshoova abil ja on 150 mm 
käiguga. Selle konstruktsioon tagab suurepärase reageerimisvõime ja temperatuuri juhtimise 
ning sellel on 5-astmeline eelpinge reguleerimine koos vedru konstandi ja amortisatsiooni 
seadistustega, mis on optimeeritud kahvlitele sobivaks.  
 
Kaks eesmist 296 mm piduriketast koos Nissini radiaalse asetusega nelja kolviga 
pidurisadulatega tagavad muljetavaldava pidurdusvõimsuse ja hoova kaudu suurepärase 
tunnetuse. Kergetel velgedel on juhitavuse ja sõidukvaliteedi parandamiseks Y-kujulised 
kodarad. Esiratta laius on 3,5 tolli ja sellel kasutatakse 120/70-ZR17 rehvi, tagaratas on 4,5-
tolline ja 160/60-ZR17 rehviga. 
 
 
4. Lisatarvikud 
 
Hornetile on saadaval lai valik lisatarvikuid, mida saab omaniku eelistuste ja kasutamise 
järgi isikupärastada. 
 
Kiirkäiguvaheti pakub agressiivse sportliku sõidu või rahulikuma kulgemise korral kiireid 
täisgaasiga üleslülitusi ja sidurita allalülitusi koos automaatse gaasi vabastamise 
funktsiooniga. Hoova tundlikkust saab vastavalt eelistusele kohandada kolmes astmes. 
 
Tagaistme kate lisab sportlikku stiili, samas kui õmblustega juhiiste (halli/mustaga uus 
kujundus) väljendab esmaklassilist atraktiivsust ja suurendab mugavust. Uued on ka 
alumiiniumist juhtraua otste raskused, juhtraua ülemise klambri hoidik, putukakaitse, 
veljetriibud, juhi jalatoed ja kukkumispunnid. 
 
Samuti ei ole unustatud ka praktilisust. Kütusepaagi- ja istmekott pakuvad mugavust pehme 
pagasi jaoks, samas kui uue disainiga tagumine kandekott pakub turvalisust kõvale 
pagasile. Sõitja mugavuse tagamiseks on saadaval ka soojendusega käepidemed. 
 
Et asi oleks omaniku jaoks lihtne, on saadaval kolm paketti, mis koondavad lisatarvikud 
kenasti kokku. 
 
PAKETT SPORT 
Kiirkäiguvaheti, putukakaitse, tagaistmekate ja sõitja jalatoed. 



Pressiteade. CB750 Hornet 2023                                                 
 

 

 
PAKETT STYLE 
Juhtraua otste raskused, juhtraua ülemise klambri hoidik, kütusepaagi padi, veljetriibud ja 
kukkumispunnid. 
 
PAKETT TOURING 
Tagumised pagasikotid, kütusepaagi kott ja istmekott. 
 
 
5. Tehnilised andmed 
 

MOOTOR 

Mootori tüüp 
Vedelikjahutusega, ülanukkvõlliga, neljataktiline 
kaheksaklapiline, kahe paralleelse silindriga, 270° 
faasinurgaga väntvõlli ja universaalse nukkvõlliga 

Mootori töömaht 755 cm³ 

Kolvi läbimõõt ja käik (mm) 87 mm × 63,5 mm 

Surveaste 11,0 : 1 

Suurim võimsus 67,5 kW 9500 p/min juures 

Suurim pöördemoment 75 Nm 7250 p/min juures 

Müratase (dB) Lwot – 77,5; Lurban – 73,5 

Tippkiirus 205 km/h 

Õlimaht 3,8 l 

Käivitus Elektriline 

KÜTUSESÜSTEEM 

Karburatsioon PGM-FI elektrooniline sissepritse 

Kütusepaagi maht 15,2 l 

CO2 heitkogus WMTC 100 g/km 

Kütusekulu 23 km/l – 4,35 l / 100 km 

ELEKTRISÜSTEEM 

Aku mahtuvus 12 V 7,4 Ah 

JÕUÜLEKANNE 

Siduri tüüp Märg mitme kettaga, abi-/liugsidur 

Ülekande tüüp Kuuekäiguline käsikäigukast 

Peaülekanne Kett 

RAAM 

Raami tüüp Terasest teemandikujuline 

ŠASSII 

Mõõtmed (P × L × K) 2090 × 780 × 1085 mm 

Teljevahe 1420 mm 

Järeljooksu nurk 25˚ 

Järeljooks 99 mm 

Istme kõrgus 795 mm 

Kliirens 140 mm 

Tühimass 190 kg 

Pöörderaadius 2,7 m 

VEDRUSTUS 
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Esivedrustus Showa 41 mm SFF-BPTM USD kahvlid, 130 mm käik 

Tagavedrustus Üks amortisaator, Pro-Linki õõtshoob, 150 mm käik 

VELJED 

Esiveljed 5 Y-kodaraga valualumiiniumist 

Tagaveljed 5 Y-kodaraga valualumiiniumist 

Esirehv 120/70ZR-17 

Tagarehv 160/60ZR-17 

PIDURID 

ABS-i tüüp Kahe kanaliga 

Esipidurid 
Kaks 296 × 4 mm piduriketast koos Nissini radiaalse 
asetusega nelja kolviga pidurisadulatega 

Tagapidurid 
Üks 240 × 5 mm piduriketas koos ühe kolviga 
pidurisadulaga 

NÄIDIKUD JA ELEKTRISÜSTEEM 

Näidikud TFT-ekraan 

Esituli LED 

Tagatuli LED 

Ühenduvus Honda nutitelefoni hääljuhtimissüsteem 

USB C-tüüpi 

Suunatulede automaatne 
väljalülitus 

Jah 

Alarmsüsteem HISS 

Lisaomadused Hädapidurduse signaal (ESS), neli sõidurežiimi 

 

Kõik tehnilised andmed on ajutised ja neid võidakse ette teatamata muuta.  

Pange tähele, et esitatud väärtused on mootorrataste ülemaailmselt ühtlustatud katsetsükliga 

(WMTC) ettenähtud Honda standardkatsetingimustes saadud tulemused. Katsed tehti veojõustendil 

sõiduki põhiversiooniga ainult ühe sõitjaga ja ilma täiendava lisavarustuseta. Tegelik kütusekulu võib 

olenevalt teie sõidumaneerist, sõiduki hooldusest, ilmastiku- ja teeoludest, rehvirõhust, paigaldatud 

lisavarustusest, pagasist, juhi ja kaassõitja kaalust ning muudest teguritest varieeruda. 

 


