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”

VI HAR KUN ÉN
FREMTID, OG DEN
FORMES AV DRØMMENE
VÅRE – HVIS VI HAR
MOT TIL Å UTFORDRE
KONVENSJONENE.
– Soichiro Honda

INGEN SELGER
FLERE MOTORSYKLER
ENN HONDA
Honda er den mest solgte motorsykkelen i verden; nummer to på pallen selger bare halvparten så mange
sykler som Honda.
Honda passerte milepælen 300 millioner motorsykler tilbake i 2014 – 66 år etter at Honda lanserte sin
første motoriserte sykkel, Dream Type-D, i 1949.
Honda-grunnlegger Soichiros idé om transport for alle, ble spiren til en drøm som skulle
ende med at Honda produserte alle slags transportmidler for folk i alle samfunnslag.
Med en langvarig lidenskap for å skape teknologi som gjør menneskets liv enklere og
morsommere, har Honda utviklet produkter som dekker kundenes ulike behov i en lang
rekke land og regioner over hele verden. I dag produserer Honda motorsykler i 33
fabrikker i 22 forskjellige land. Motorsykkel nummer 300 millioner ble en GL1800 Gold
Wing – Hondas MC-flaggskip.
AS Kellox var den første importøren av Honda MC i Europa, og i mer enn 50 år
har Kellox vært den norske importøren av Honda-motorsykler i Norge. Hver
fjerde motorsykkel som er registrert her til lands, har Honda-logoen på tanken.
Kompetansen som våre forhandlere og Kellox har bygget opp gjennom alle
årene som importør av Honda-motorsykler, har sikret Honda tetposisjonen. Det
er den samme kompetansen som gjør at du som MC-fører kan være trygg
på at du har Norges beste og mest velutbygde serviceapparat i ryggen når
du kjøper en Honda. Og det brede spekteret av ulike sykkeltyper du vil
finne ute hos våre autoriserte forhandlere, gjør at du garantert finner den
sykkelen som passer for deg.
I årets modellkatalog finner du oppdaterte 2021-modeller.
Bakerst står symbolforklaringer og tekniske spesifikasjoner.
På hondamc.no kan du lese mer utfyllende informasjon.
God fornøyelse!

INNHOLD
Velg rett hjelm // 24
Interphone – smart frihet på øret når du er på veien // 26
Honda Smartphone Voice Control system + Honda RoadSync app // 38
Smart key – la oss gjøre det enkelt // 84
Smart Power Plus (eSP+) EURO – det lønner seg å kjøre smart // 85
Honda-teknologi – symbolforklaringer // 102
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KVALITET SOM
GJØR DET ENKELT Å
GI LANG GARANTI
Vi er overbevist om at motorsyklene fra Honda
leverer den aller beste kvaliteten. Det er altså med
lett hjerte vi gir deg hele 5 års garanti på alle våre
sykler. Når kvaliteten holder hva den lover, er det
en smal sak å gå god for den.
Kvalitet er et begrep som først får betydning for
deg på lang sikt. Lang garantitid er derfor en stor
fordel. At Hondas motorsykler har Norges lengste
garantitid, sier alt om Hondas produksjonskontroll
og krav til driftssikkerhet.
Honda-motorsykler kommer med en garanti på 5
år eller en kjørelengde på opptil 40 000 kilometer.
Den omfatter veiregistrerte motorsykler med et
slagvolum på 125 kubikk og oppover.
For at kvaliteten skal bli ivaretatt, er det en

forutsetning at en godkjent Honda-forhandler tar
hånd om motorsykkelen din under hele sykkelens
levetid. Hos godkjente forhandlere vil du kun møte
profesjonelle medarbeidere som kontinuerlig
videreutdannes innenfor faget sitt, og holder seg
oppdatert på ny Honda-teknologi. Ikke minst kan du
være sikker på at all service og alle reparasjoner på
din Honda gjennomføres kun med originaldeler fra
Honda.
Honda er den motorsykkelen du oftest møter
på norske veier. Igjen og igjen – for Honda
holder lenge! At Honda er dyktig på å lagerføre
reservedeler sikrer dessuten motorsykkelen din til
en lang og problemfri levetid.

MC-forsikring som
dekker det meste
Den beste MC-forsikringen vår dekker de fleste skader
på motorsykkelen din – som ved kollisjon, utforkjøring
og velt. Vi dekker også skader på ekstrautstyret ditt, og
veihjelp hvis du trenger det.

Vi deler overskuddet med kundene
Skadeforsikringskundene våre har fått utbetalt penger
i form av kundeutbytte, i 11 år på rad. Her til lands er
det bare Gjensidige-kunder som får en slik utbetaling av
forsikringsselskapet sitt. Dette kan du lese mer om på
gjensidige.no/kundeutbytte
Sjekk pris og kjøp MC-forsikring
på gjensidige.no

TA MED DEG
DIN NYE HONDA
HJEM I DAG
Vår samarbeidspartner på finansiering er Santander
Consumer Bank som er Norges største tilbyder av
bil- og fritidsfinansiering. De tilbyr produkter tilpasset
dine behov og et forutsigbart kundeforhold.
• Kun pant i MC-en som sikkerhet
• Nedbetalingstid på inntil 7 år
Priseksempel mc-lån fra Santander:
5,80 % nom./ 8,06 % eff. 35 % egenkapital.
Lånebeløp: kr.150 000,- o/6 år. Kostnad: kr.37 363,-.
Totalt: kr.187 363,-.
Se priser og beregn finansiering på hondamc.no, eller
kontakt din lokale forhandler for finansieringstilbud.

HVOR ENN
LIVET TAR DEG
Støvete stier. Klatring av kronglete fjelloverganger. Lange og
fjerne veier. Eller kanskje bare en kort pendling gjennom byen.
Kjent for sin glød av eventyr, allsidighet og pålitelighet, uansett
hvordan du vil bruke tiden din, finner du en Honda Adventuremotorsykkel som den perfekte partneren.
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NYHET
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OPPDATERT

NC750X
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NYHET
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FØDT I ØRKENEN
KLAR FOR ALT
CRF1100L Africa Twin er bygget uten kompromiss og er basert
på erfaringer fra flere tiår. Motorsykkelen åpner for kjøring i
ekstremt terreng. Den tosylindrede 1 100-kubikkeren gir Africa
Twin økt dreiemoment og kraft, og i tillegg til ekstra ytelse har
vi redesignet chassiset helt. En lettere hovedramme og stivere
svingarm i CRF450R-stil er godt tilpasset til den justerbare USD
Showa- forgaffelen og enkeldemperen bak.
En seks-akset Inertial Measurement Unit (IMU) gir presis styring av Honda
Selectable Torque Control (HSTC) og Wheelie Control. En OFF-ROADmodus slutter seg til URBAN-, TOUR- og GRAVEL-kjøremodusene, mens ABS
har off-road-innstillinger inkludert ABS-deaktivering bak. Hondas unike Dual
Clutch Transmission (DCT) er også et alternativ til den manuelle girkassen.
Kjørestillingen er skreddersydd for å sitte og stå med et høyt montert styre, og
en nyutformet sal. Et stramt utseende i rallystil kombinert med slanke dimensjoner,
kompakt front og vindskjerm – er perfekt for å kunne bevege seg rundt på maskinen
og å se stien fremover. Ordene aggressiv og kompakt oppsummerer Africa Twins nye
rallystil. En 6,5-tommers TFT berøringsskjerm i farger har Apple CarPlay® og Bluetoothtilkobling. Ny dobbel LED-frontlykt er plassert høyere enn tidligere og DRL-kjørelys justerer
seg automatisk etter lysforholdene.
I tillegg kan du tilpasse Africa Twin til å passe dine behov og preferanser med et utvalg av
tilbehørspakker som er klare til bruk: COMFORT, DESIGN og LUGGAGE.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

Parallelltwin-motor
Honda Selectable Torque Control (HSTC)
6-akset Inertial Measurement Unit (IMU)
Wheelie Control
Sving-ABS
6,5-tommers TFT-berøringsskjerm
Daytime Running Lights (DRL)
Apple CarPlay®

G

SWITCH

G SWITCH

TFT

DCT

HSTC

WCTRL

CABS

RM

0

CCTRL

Grand Prix Red (CRF Red)
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Mat Ballistic Black Metallic

Les mer på kellox.no

Ny farge 2021
Pear Glare White Tricolor

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

102 HK

105 Nm

GIRSYSTEM

DCT Dual Clutch Transmission
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LANGTURMASKIN
I TOPPKLASSE
Lidenskapen om å oppdage definerer CRF1100L Africa Twin
Adventure Sports. Den starter med helt riktig utgangspunkt,
akkurat som Africa Twin, men legger til muligheten for å kjøre
over store avstander med utmerket komfort.
En bensintank på 24,8 liter øker rekkevidden mellom hver stopp, og
den komfortable salen betyr at du også stortrives underveis. Den er
også bygget for å overleve, med motorbeskyttelse og veltebøyler. Utstyrt
med Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (Showa EERATM) for
optimale dempingsinnstillinger hele tiden. Fire forhåndsinnstilte moduser
dekker alle scenarier mellom touring, by- og offroad-kjøring, og forspenningen
bak kan også justeres elektronisk. Dual Clutch Transmission (DCT) er også et
alternativ til den manuelle girkassen.
Og vi har ikke glemt de praktiske elementene når man skal kjøre langt. Fronten gir
utvidet vindbeskyttelse, mens den 5-trinns høydejusterbare vindskjermen reduserer
turbulens. De doble LED-frontlysene har DRL- og svinglys som automatisk lyser opp
innsiden av svinger. Varmehåndtak og cruise control er standard. Det er også en ACCladekontakt og USB-port, mens slangeløse dekk gir enkle reparasjoner ved veikanten.
For å virkelig tilpasse Africa Twin Adventure Sports til dine behov, konfigurer du sykkelen din
med en av de ferdige tilbehørspakkene: COMFORT, DESIGN og LUGGAGE.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

PARALELLTWIN-MOTOR
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)
6-AKSET INERTIAL MEASUREMENT UNIT (IMU)
24L BENSINTANK
6,5-TOMMERS TFT-BERØRINGSSKJERM
VARMEHÅNDTAK
SVINGLYS MED DRL
APPLE CARPLAY®

G

SWITCH

G SWITCH

TFT

CRN-L

HSTC

WCTRL

CABS

ECS

0

CCTRL

Pearl Glare White Tricolor
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Darkness Black Metallic

Les mer på kellox.no

TOPPEFFEKT

102 HK

GIRSYSTEM

DEMPERE

DCT Dual Clutch Transmission

SHOWA EERATM
SUSPENSION
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UENDELIGE
EVENTYR
RUNDT HVER
SVING
Ved å kombinere egenskaper og ytelse til en adventure-sykkel
med komfort, bekvemmelighet og pendlingsevne til en scooter
med stor kapasitet, er dette en tohjuls-SUV som sprenger grensene. Og som en førsteklasses byutforsker som er i stand til å gå fra
bygater til terrengløypa på et blunk, gjør X-ADV den daglige pendlingen og hver eneste tur til en unik opplevelse.
Rammen er lettere, en redesignet sal gjør det lettere å nå ned til bakken,
og nytt karosseri forsterker den robuste stilen som X-ADV har gjort til sin
egen. Det skjuler også mer lagringsplass, samt en USB Type-C-kontakt. Nye
doble frontlykter har svært synlig Daytime Running Light (DRL)-teknologi,
mens TFT-fargeskjermen gir intuitiv informasjon. Du kan nå også koble til mange smarttelefonfunksjoner, for eksempel navigasjon, samtaler, meldinger og
musikk, via det nye Honda Smartphone Voice Control-systemet *.
Vi har økt turtallsgrensen for rødmarkeringen og økt kraften fra parallelltwinen på
745 kubikk. Throttle By Wire (TBW)-kontroll og fire kjøremoduser (Standard, Rain,
Sport og Gravel) optimaliserer ytelsen etter forhold og terreng. Med USER-modus
kan du tilpasse og skreddersy motoreffekt, DCT (Dual Clutch Transmission), HSTC
(Honda Select Torque Control) og ABS-nivå. En enkel konvertering er tilgjengelig fra
Hondaforhandlere for å begrense X-Adveture-motoren til 35kW, noe som gjør den tilpasset til førerkortklassen A2. Konverteringen tilbake til full kraft er like enkel.
Vi har gjort det enkelt å klargjøre X-ADV med alt du måtte ønske, med skreddersydde
tilbehørspakker: ADVENTURE, TRAVEL og STYLE.

HØYDEPUNKTER
•

4 STANDARD KJØREMODUSER +
BRUKERTILPASSET

•

3-NIVÅER HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
(HSTC)

•
•
•

SEKSTRINNS DUAL CLUTCH TRANSMISSION (DCT)

•
•
•

LED-FRONTLYKTER MED DRL-TEKNOLOGI

41MM USD-GAFFEL
DOBLE RADIALMONTERTE FIRESTEMPLEDE
KALIPERE
SMART KEY
KAN BYGGES OM TIL 35KW A2 UTGAVE

LED
TFT

SMART
KEY

DCT

LED

HSTC

Grand Prix Red

14

Les mer på kellox.no

PGM-FI

PLRS

Graphite Black

HECS

Pearl Deep Mud Gray

*Honda Smartphone Voice Control system er kun kompatibel med Android TM smarttelefoner.

MOTOR

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

745 cc parallelltwin

59 HK

69 Nm
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MAKS GLEDE
HVER DAG
Skarpere og mer kompakt utførelse markerer individualiteten
til den nye NC750X. Men den er også enda mer komfortabel,
takket være den lavere sittehøyden, samt en redesignet vindskjerm. Den ekstra lagringsplassen, der drivstofftanken vanligvis
er på andre modeller (mer enn nok for en helhjelm),er en av funksjonene som virkelig skiller NC750X fra en standard motorsykkel.
Og all belysning er LED-basert.
Takket være reviderte kamtider er det nå 2,7 flere hestekrefter, og du
kan glede deg over en toppeffekt på 59 hestekrefter. Det er også 600
rpm ekstra å boltre seg på opp til rødlinjemarkeringen. Honda Selectable
Torque Control (HSTC) leverer raffinert, 3-nivås styring av bakdekkgrepet.
Tre forhåndsinnstilte kjøremoduser – STANDARD, SPORT og RAIN – endrer
motorkraft og motorbremsekarakter (og HSTC-intervensjonsnivå) for å passe
forholdene. I tillegg tillater USER-modus full tilpasning. Manuell girkasse styres
nå via en slureclutch, som er 20% lettere ved hendelen og som sørger for at bakhjulet ikke låses ved raske nedgiringer og hard oppbremsing. Både manuell og DCTutgaven får raskere akselerasjon ettersom 1-3. gir nå har kortere utveksling mens
4-6. gir har lengre utveksling. En enkel konvertering er tilgjengelig fra Hondaforhandlere for å begrense NC750X-motoren til 35kW, noe som gjør den tilpasset til førerkortklassen A2. Konverteringen tilbake til full kraft er like enkel.
Gjennom en omfattende redesign av den rørformede rammen i diamantstil og forskjellige
andre detaljforbedringer, er NC750X 6 kg lettere. Et lavt tyngdepunkt fra den fremoverskrånende motoren gjør den enda enklere å håndtere. 41 mm Showa Dual Bending Valve (SDBV)-gaffelen gir smidig støtdemping, takket være optimalisert kompresjon og returdemping, og
Pro-Link enkeldemperen bak har justering av forspenningen. Kraftig, jevn bremseytelse leveres
av en tostemplet kaliper og 320 mm bølget skive foran, matchet med en enstemplet kaliper og 240
mm skive bak, samt tokanals ABS.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

58,6HK TOPPEFFEKT
KAN BYGGES OM TIL 35KW A2 UTGAVE
TRE STANTARD KJØREMODUSER + BRUKERTILPASSET
3-NIVÅ HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)
23L OPPBEVARINGSROM
LCD-INSTRUMENTERING
TOKANALS ABS
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)

LED
ABS

SDBV

LED
LIGHTS

HISS

HSTC

PGM-FI

DCT

HECS

Grand Prix Red
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Mat Balistic Black Metallic

Les mer på kellox.no

Pearl Glare White

Glint Wave Blue Metallic

MOTOR

MAKSIMALT DREIEMOMENT

GIRSYSTEM

745 cc tosylindret

69 Nm

DCT Dual Clutch Transmission
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option

VEIEN TIL
OPPDAGELSE
Enten det er grove bygater, åpne motorveier eller landeveisspor,
er CB500X klar til tjeneste. Inspirert av Africa Twin-stilen,
blander den skarpe linjer med en robust, aggressiv holdning og
komfort fra den høyere vindskjermen. Den reviderte, væskekjølte,
parallelltwinen med 8 ventiler leverer 35kW (47,6 hestekrefter) ved
8 600 rpm – og oppfyller dermed kravene til A2-førerkortklassen.
Maksimalt dreiemoment på 43Nm inntreffer ved 6 500 rpm. Det er nå
tilført mer dreiemoment ved lavt og midtre turtallsregister for å gi bedre
akselerasjon, og motoren har en assist- og slureclutch som forenkler
oppgiringer og hindrer låsing av bakhjulet ved harde nedgiringer.
Salprofilen er justert for å enklere nå ned til bakken, og kjørestillingen er
oppreist og avslappet. 19-tommers forhjul, lengre 41mm-gaffel og enkeldemper
bak, pluss godt egnede dekk, gir trivelige og behagelige turer. En 310 mm
bølgete bremseskive og kraftig tostempel bremsekaliper foran er matchet med en
240 mm skive og enstemplet kaliper bak. Tokanals ABS er montert som standard.
LCD-instrumenteringen har girindikator og Shift Up-indikator, det koniske styret gir
god kjørefølelse, mens 17,5 liter drivstofftank gir opptil 450 km rekkevidde. Uansett hvor
du skal, og om du er en ny eller erfaren fører, er CB500X den perfekte følgesvennenen
på reisen.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMMED FUEL INJECTION
HONDA EVOLUTIONAL CATALYSING SYSTEM
ANTI-BRAKING SYSTEM
HONDA INTELLIGENT SECURITY SYSTEM
EURO 5
LED-BELYSNING
HONDA PRO-LINK® STØTDEMPING BAK

LED

EURO

HECS

EURO 5

HISS

HSTC

PGM-FI

PLRS

LED

Ny farge 2021
Mat Gunpowder Black Metallic
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Ny farge 2021
Pearl Metalloid White

Ny farge 2021
Grand Prix Red

MOTOR

MAKSIMALT DREIEMOMENT

TOPPEFFEKT

471 cc parallelltwin

43 Nm peak torque

47,6 HK
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KLAR FOR
VEI OG STI
CRF300L er gjenfødt med et lett chassis, slankere karosseri
og økt kraft og dreiemoment fra motoren. Men mens spesifikasjonen er forbedret, forblir den strålende formelen med to formål
den samme. Egenskapene som gjør det så bra offroad –slanke
proporsjoner, kvikk gassrespons, smidig styring og fjæring – gjør
det også strålende rundt i byen. Den henter DNA fra de mektige
CRF450R- og CRF450RX-konkurransesyklene, så utgangspunktet er
det beste, og takket være HRC og deres racingprogram forbedres alle
aspekter av dual-sports ytelsen.
Økt kubikkapasitet for den væskekjølte DOHC 4V ensylindrede motoren
resulterer i 2,5 flere hestekrefter, totalt 27,3 hestekrefter. Maksimalt dreiemoment har økt med 4 Nm til totalt 26,6 Nm. 1-5 gir har nå kortere utveksling
for bedre akselerasjon, mens sjettegiret nå er mer tilpasset avslappende cruising. En assist/slureclutch gjør giringen lettere og forhindrer at bakhjulet låser
seg ved raske nedgiringer. Totalt 4 kilo av chassiset er slanket bort takket være
ny rammedesign og en lett, konisk aluminiumssvingarm. Bakkeklaringen er 30 mm
høyere for å gjøre det lettere å forsere kanter eller stokker.
For å bedre absorbere støt og slag har fjæringen lengre vandring. Foran har Showa
43 mm USD-gaffelen fått 10 mm ekstra, med fjærer og demping kalibrert for både vei
og terrengkjøring, og det er ekstra 20 mm for Pro-Link Showa-enkeldemperen bak. Den
nydesignede 7,8 liter store drivstofftanken er smalere og sparer vekt. Matchet med en
omformet sal, gir det jevn vektoverføring fremover for å øke frontdekkgrepet. Og ny, skarp
LCD-instrumentering er enkel å lese. Så om du kjører i tøffe bygater, eller erobrer nye stier (eller
begge på en dag), er CRF300L en motorsykkel laget for å utforske.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

ASSIST OG SLURECLUTCH
285MM BAKKEKLARING

TOPPEFFEKT

27,3 HK
MAKSIMALT DREIEMOMENT

880MM SALHØYDE
SHOWA 43MM USD-GAFFEL MED 260MM VANDRINGSVEI

26,6 Nm

SHOWA ENKELDEMPER MED 260MM VANDRINGSVEI

BAKKEKLARING

142KG KJØREKLAR VEKT

285 mm

KONISK SVINGARM I ALUMINIUM
LCD-BASERT INSTRUMENTERING

SUSDF

EMSB

ELS

WVD

Extreme Red

20

Les mer på kellox.no

PGM-FI

PLRS
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PÅ EVENTYR,
OVERALT
CRF300 RALLY er laget for den eventyrlystne flerbrukskjøreren. Stylingen er hentet direkte fra konkurransemodellen HRC
CRF450RX, og gir sykkelen skikkelig offroad-ytelse med lang
rekkevidde og god komfort. Og den har nå fått mer av begge deler;
drivstofftanken har vokst til 12,8 liter, med en 1,6 liters reserve. I motsetning til de fleste crossere er det flate påfyllingslokket hengslet for
å gjøre det enkelt å fylle bensin. For å sikre avslappet, naturlig kontroll,
har styrets posisjon blitt trukket tilbake, fothvilerne er montert lavere og
lenger bak, og gir god plass til giring med offroad-støvler. De har også
gummiinnlegg. Salhøyden på 885 mm er 10 mm lavere enn tidligere. Doble
asymmetriske LED-baserte frontlykter gir utmerket sikt fremover, mens
fleksibelt monterte blinklys også er LED-baserte. For god lesbarhet bruker LCDinstrumentene store sorte tall på en skarp hvit skjerm.
I likhet med den sti-klare CRF300L, har CRF300 RALLY en ensylindret motor
med stor kapasitet, og leverer et sunt og responsivt maksimalt dreiemoment på
26,6 Nm og en toppeffekt på 27,3 hestekrefter. Den er totalt 4 kilo lettere og har nå
en ekstra høy bakkeklaring, mens Showa 43 mm USD-gaffelen (med 10 mm lengre
vandringsvei) og enkeldemperen bak gir utmerket fjæringsreaksjon. Kraftig bremsing
på alle typer underlag utføres av en tostemplet kaliper og en 296 mm stor bremseskive
foran. Det er mulig å deaktivere ABS på bakbremsen.
CRF300 RALLY handler om friheten som leveres av et lett chassis, lang fjæring og responsiv
motor. Men den handler også om uavhengighet; den lange rekkevidden som en stor drivstofftank tillater. Potensielt kan sykkelen ta deg hvor som helst. Den er konstruert for å gi deg en ekte
smak av eventyr, og passer perfekt til førere som vil ha en maskin som er enkel å håndtere, enten
det er til daglig pendling, helgetur eller globale reiser.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

286CC DOHC 4V ENSYLINDRET MOTOR
885MM SALHØYDE

TOPPEFFEKT

27,3 HK
MAKSIMALT DREIEMOMENT

ASYMMETRISKE DOBLE LED-FRONTLYKTER
285MM BAKKEKLARING

26,6 Nm

SHOWA 43MM USD-GAFFEL/260MM VANDRINGSVEI

BENSINTANK

ASSIST/SLURECLUTCH

SHOWA ENKELDEMPER/260MM VANDRINGSVEI
LCD-BASERT INSTRUMENTERING

SUSDF

EMSB

ELS

WVD

Extreme Red
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PGM-FI

PLRS

12,8 L
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VELG
RETT
HJELM
Sikkerhet, pris, komfort,
vær, lufting og farge er
blant faktorene du bør ta
stilling til. En godkjent MChjelm er faktisk det eneste
sikkerhetsplagget som er
påbudt ved MC-kjøring.

HELHJELM

HALVHJELM

Denne hjelmtypen er den mest vanlige og også den

Dette er en lett og fin hjelmtype som tar liten

sikreste, da den dekker hodet og ansiktet. Den
skjermer deg best for vær og vind, mens lufteluker
sikrer god lufting. Helhjelmen er også mest
effektiv mot støy. Helhjelmen er utstyrt med
visir som kan åpnes og lukkes.

plass. Den er komfortabel og er lett å ta av og
på – og gir god synsvinkel. Den er praktisk til
bykjøring. Luftingen er naturlig nok bedre enn
på helhjelmer, men man er mindre skjermet
for vær og vind og en halvhjelm har liten
beskyttelse for ansikt.
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Ta vare på din egen sikkerhet, – ikke

mistet den i asfalten, bør du ikke bruke

å kjøre med farget visir på dager med

kjøp en brukt MC-hjelm! Du vet ikke

den lenger. Å lage en hjelm i polykarbonat

sterkt sollys, men kan være direkte farlig

hvordan den er blitt behandlet. MC-

krever først at man investerer i en ganske

i mørket eller i regnvær, når sikten dårlig.

utstyr kan gjerne kjøpes brukt, men ikke

dyr støpeform, men deretter kan den

Husk derfor å ta med et klart visir hvis du

hjelmen. Og det er for din egen sikkerhets

enkelte hjelm produseres i stort antall.

planlegger å kjøre i usikkert vær, eller hvis

skyld.

Skallet i en fiberhjelm håndlages i stor

deler av turen skal foregå i mørket.

grad. Derfor egner en fiberhjelm seg best

Mang en motorsyklist har opplevd

i små og mer eksklusive serier.

ubehag ved å komme fra skarpt sollys

GÅ FOR KOMFORT
Du vil neppe angre på å velge mest mulig

og inn i en mørk tunnel. Det finnes både

komfort i en hjelm. Sikkerhetstestene

VELG RIKTIG STØRRELSE

åpningshjelmer og halv- og helhjelmer

tester ikke komforten. Den må du prøve

Rett størrelse er svært viktig, og heldigvis

med innebygget solvisir. Dette er en smart

selv. Ta en liten tur, og sjekk om den er

har størrelse ingen innvirkning på prisen.

løsning.

behagelig å ha på, har bra ventilasjon og

En fornuftig huskeregel kan være å kjøpe

isolerer mot støy.

en størrelse mindre enn den som føles

DU FÅR DET DU BETALER FOR

komfortabel. Hjelmen utvider seg noe

En billig og lovlig halvhjelm kan koste helt

Hjelmen er faktisk det enkeltplagget

innvendig og blir mer behagelig etter

ned mot 600 kroner, men spander gjerne

som bidrar mest til kjørekomforten. Den

noen timer. Merk imidlertid at forskjellen

mellom 1500 og 2000 kroner om du

holder hodet varmt, øynene tørre og håret

mellom kvalitetsprodusenter og røkla

verdsetter ditt eget hode.

på plass. Unngår du å krasje, er komfort

er at de beste også har flere forskjellige

Mer eksklusive hjelmer av høyere kvalitet

hjelmens viktigste funksjon.

størrelser ytterskall å tilby for samme

kan du betale 5000–7000 kroner for, om

hjelm.

du vil. Smarte løsninger og finesser er

MATERIALVALG

det som øker prisen på hjelmen. Det er
liten direkte sammenheng mellom pris og

motorsykkelhjelmer er polykarbonat

INNEBYGGET SOLVISIR ER
SMART

og glassfiber, og da er det ytterskallet

Når du velger en helhjelm, må du tenke

Mange MC-forhandlere selger fjorårets

vi snakker om. Polykarbonat-hjelmen

over hva slags visir du trenger. Visiret har

modeller til nedsatt pris. Les mer på

er normalt noe tyngre og fordeler støt

enten klart eller farget glass. Det finnes

kelloxmc.no og tohjulinger.no

noe dårligere enn glassfiberhjelmen,

også visir som egner seg bedre i regnvær,

og regnes derfor for å være noe mindre

fordi det ikke dugger. Planlegger du å

sikker. En glassfiberhjelm tar derimot

bruke flere typer visir på hjelmen, må det

lettere skade av røff behandling. Har du

være enkelt å skifte det. Det er behagelig

De to mest brukte materialtypene i

hvor sikker hjelmen er om ulykken er ute.

ÅPNINGSHJELM

CROSSHJELM

På denne hjelmtypen kan frontpartiet løftes opp.

Kjennetegnes ved framskutt hakebeskyttelse

Den er en god mellomløsning for den som vil ha
litt av både hel- og halvhjelm. Slike hjelmer
egner seg best til touring og hverdagskjøring.
Denne hjelmtypen brukes av politiet.

og skygge som beskytter mot grussprut.
Egner seg best til offroadkjøring med
tilpassede kjørebriller.
Siste trend er offroad- og crosshjelmer med visir.
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SMART FRIHET
PÅ ØRET NÅR DU
ER PÅ VEIEN
Snakk i telefonen, kommuniser med turkameratene dine,
få veibeskrivelser via GPS eller hør på favorittmusikken din!
Interphone gjør alt dette enkelt for deg og byr samtidig på en rekke
andre muligheter som tar kjøregleden til nye høyder.

26

Fantastisk og forbedret lyd
Del musikk, radio
eller podcaster

Kommunikasjon mellom
fører og passasjer

Automatisk rekobling
dersom du mister kontakten
underveis

Konferansesamtaler
med opptil 8 personer
på hver sin sykkel
(Full Duplex)

Støyreduserende

Vanntett

INTERPHONE AVANT
Flerspråklig,
stemmestyrt meny
Kompatibel med alle andre
Bluetooth® kommunikasjonsenheter

Batteritid opptil 20 timer,
standby opptil 1000 timer

Lett å montere og kompatibel
med de fleste hjelmtyper

27

Interphone gir deg
maksimal frihet til
å kommunisere og
underholdes på
turen – om du vil.
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Moderne tider krever som kjent moderne løsninger.
Teknologien gir deg også muligheten til å koble ut
omverdenen mens du nyter turen og øyeblikket, for
så å gjøre deg tilgjengelig igjen når det passer deg.
– Interphone er avansert teknologi, og utviklingen
og forbedringene på kommunikasjonsutstyr har
vært ekstrem de siste årene. Samtidig er Interphone
enkelt og brukervennlig, sier produktsjef Egil BaggeSkarheim i Kellox
Kellox er eneimportør av de markedsledende
og etterspurte Interphone-produktene i Norge.
Interphone er kompatibelt med alle smarttelefoner
som har Bluetooth®-teknologi og med de fleste typer
hjelmer.
– Telefonen er svært viktig for de fleste av oss. På tur
med tohjulingen kan det være praktisk å bli nådd, ta
i mot og sende enkle beskjeder, skaffe hjelp om man

står fast, høre på musikk eller fortelle at man er sen
til et møte, sier Bagge-Skarheim.
Kommuniser med flere – samtidig
Med toppmodellen Avant kan opptil åtte
motorsyklister kommunisere fra hver sin sykkel
innenfor en avstand på 1,5 kilometer. Kombinasjonen
av rask ladetid og rekordlang batteritid på opptil 20
timer gir stor frihet og ekstra trygghet på langturen.
Dessuten snakker Interphone med GPS integrert i
sykkelen eller smarttelefonen og forsyner deg med
veibeskrivelser. GPS-meldingene styres automatisk
inn foran øvrig kommunikasjon.
Interphone er enkelt å montere, og i en hjelm fra for
eksempel Shoei er installeringen gjort på få minutter.
Praktiske og smidige mobiltelefonholdere kan fås
som ekstrautstyr.

Praktisk og stilig
Topp moderne brukervennlighet, stilrent design og fantastisk
lyd. Det er bare noen av styrkene som følger med årets
nyvinninger innen kommunikasjonsutstyr fra Interphone:
Avant, Tour, Active og Link.
– De nye modellene er et resultat av solide erfaringer,
avansert teknologi, entusiastisk innovasjon og grundige
analyser av motorsyklisters ønsker og behov på veien, sier
Bagge-Skarheim.

AVANT

TOPPMODELL! Dobbelt chipsett,
BT5.0. Konferansesamtale med opptil
8 personer.

TOUR

For langtur, bykjøring, opplæring eller mer sportslige
aktiviteter? Alene eller sammen med andre? Hold kontakten
underveis. Mulighetene er mange med Interphone på øret
under turen!
Vil du vite mer om Interphone og finne forhandler,
se kelloxmc.no

Perfekt for langtur og for
kommunikasjon mellom flere.

ACTIVE

Smart og sporty. Slankere design.

LINK

En fin følgesvenn i byen.
Livlig, fargerik og dynamisk.
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For MC-førere som ønsker
ultimate egenskaper ved høy
fart, presisjon og sikkerhet,
uansett forhold.

30
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FØL FRIHETEN
Ta til gatene med utstråling, tilstedeværelse og
fleksibel allsidighet, fri til å utforske byen og
alt den har å tilby. Eller hvis den åpne veien er
din greie, kan du dra på en lang, uforglemmelig
reise gjennom byer, land og kontinenter. Den
eneste grensen er fantasien din.
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INNHOLD
REBEL 1100

34

NYHET

CB1000R BLACK EDITION
CB650R
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NYHET

40

OPPDATERT

CB125R

42

OPPDATERT

REBEL 500

44

CB500F

46

OPPDATERT

MSX 125 GROM
CB125F
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NYHET

50

NYHET

GL1800 GOLDWING
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NYHET

GL1800 GOLDWING TOUR

NYHET

54
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MUSKULØS
REBEL
Klar til å oppgradere motorsykkelen? Da er tiden inne. På tide med
noe helt nytt. Ta steget opp til nye Rebel CMX1100. En rå, enkel og
muskuløs motorsykkel med en stor hyllest til “bobber”-silhuetten
fra gamle dager, men med moderne designdetaljer overalt. Det er
utvilsomt en flott sykkel som egner seg til cruising og beskuelse, men
nye Rebel er så mye mer enn det.
Den momentsterke, karakteristiske tosylindrede motoren har Throttle By
Wire, Honda Selectable Torque Control (HSTC) og Wheelie Control pluss 4
standard kjøremoduser: STANDARD, er avslappet ved lave hastigheter, men
når turtallet stiger frigjøres det mye mer potensial. RAIN overfører lav motorkraft
og motorbremsing, tilpasset høy Wheelie Control og HSTC for ekstra trygghet,
eller en avslappet tur. SPORT gir aggressiv kraftleveranse, med lav Wheelie Control
og HSTC-inngrep. Cruise control er standard og vår unike, sekstrinns dobbelclutchgirkasse er et alternativ. Du kan kjøre alene eller med passasjer, siden passasjersalen
løsnes raskt og enkelt. Under salen er det et nyttig 3L oppbevaringsrom utstyrt med et
USB Type-C ladepunkt.
Og denne kule cruiseren er også laget for svingkjøring. Forgaffelen har mørklagte
elementer (produsert av både ekstrudert og støpt aluminium) festet til 43 mm gaffelbein med
en utførelse i titanbelegg. Doble støtdempere bak kan justeres når det gjelder forspenningen,
og de har dessuten trykkluftbeholdere for å gi jevn demping. Bremsekraften ivaretas av en
firestemplet kaliper og en 330 mm bremseskive foran, bak sitter det en enstemplet kaliper og en
256 mm skive. Begge betjenes av ABS. Støpte aluminiumsfelger har sportslige Y-formede eiker og
er utstyrte med fete dekk; 180 / 65B-16 bak og 130 / 70B-18 foran.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRE KJØRMODUSER + BRUKERTILPASSET
SEKSTRINNS GIRKASSE (*DCT-ALTERNATIV)
WHEELIE CONTROL
CRUISE CONTROL
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
43MM FORGAFFEL
DOBLE PIGGYBACK-BASERTE BAKDEMPERE
FIRESTEMPLET BREMSEKALIPER FORAN
FLEKSIBEL MED AVTAKBAR PASSASJERSAL

CRUISE
CONTROL

DCT

EURO

LED

EURO 5

LED

PGM-FI

Gunmetal Black Metallic
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RMS

USB-C

WCTRL

Bordeaux Red Metallic

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

GIRSYSTEM

87 HK

98 Nm

DCT Dual Clutch Transmission*

Bildet viser en ikke-EU modell med tilleggsutstyr.
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TA DET TIL
NESTE NIVÅ
Mens den nye CB1000R er en skjønnhet i seg selv, har Hondas
ingeniører tatt det hele flere steg videre med en helt ny Black
Edition. Den har samme utgangspunkt og har den samme spennende motorytelsen, med tre standard kjøremoduser og Honda
Selectable Torque Control (HSTC). Chassiset består av en ensidig svingarm, justerbar Showa Separate Function Fork Big Piston
(SFF-BP) USD-gaffel og radialmonterte firestemplede bremsekalipere
foran. Den har også 5-tommers TFT-skjerm og Honda Smartphone Voice
Control-system *. Men derfra tar CB1000R Black Edition det til neste nivå.
Bortsett fra de maskinbearbeidede aluminiumsdetaljene, er alt det synlige
i svart utførelse; dyp Graphite Black-lakk pryder drivstofftanken og dekselet til
passasjersalen. Mens CB1000Rs kurveaktige nye aluminiumsramme har en naturlig finish, er 4-2-1 eksosrørene nå svarte, i likhet med mørk-anodiserte radiator- og
luftboks-deksler. Perfekt plassert over den svarte frontlyskanten sitter det en beskyttelsesskjerm til instrumenteringen. Den har anodisert overflate, er både stilfull og praktisk samtidig som den gir litt vindskjerming.
Motorsykkelen har en håndbyggget custom-look proppfull av detaljer og matchende aluminiumselementer på styret, felger og svingarm. Og som en subtil finish, har Showa SFF-BP
gaffelen et svart titanbelegg. Men CB1000R Black Edition handler ikke bare om utseende. Den
justerbare quickshifteren med tre nivåer gir clutchfrie oppgiringer, med full gass hvis man vil, og
hjelper også nedgiringer. Følsomheten til girbelastning kan justeres mellom myk, middels og hard.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

GJENNOMFØRT SVART DESIGN
SPESIALUTFORMEDE ALUMINIUMSDETALJER
5 TOMMERS TFT-INSTRUMENTERING
TRE KJØREMODUSER + BRUKERTILPASSET
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)
VINDSKJERM OG SALDEKSEL
HONDA SMARTPHONE VOICE CONTROL SYSTEM
USB TYPE-C LADEPUNKT

EURO

EURO 5

HSTC

HSVCs

PGM-FI

RMC

RMS

TFT

USB

Graphite Black
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*Honda Smartphone Voice Control system er kun kompatibel med Android TM smarttelefoner.

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

GIRSYSTEM

145,5 HK

104 Nm

3 Nivå quickshifter
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STYR NAVIGASJON,
ANROP, SMS, MUSIKK
OG VÆRMELDINGEN
MED STEMMEN
HONDA SMARTPHONE VOICE CONTROL SYSTEM
+ HONDA ROADSYNC APP
Honda Motor Europe er glade for å kunngjøre tilgjengeligheten av sin nye Honda RoadSyncapp for motorsykler. Den skreddersydde appen fungerer sammen med Hondas nyutviklede
tilkoblingssystem for motorsykler og scootere, Honda Smartphone Voice Control-systemet,
slik at førere kan dra nytte av flere av de mest nyttige funksjonene til Android ™ -smarttelefonen.

Honda Smartphone Voice Control-systemet er tilgjengelig som standard på 2021-utgaven
av X-ADV, CB1000R og Forza 750, og som ekstrautstyr på Forza 350-scooteren. Dette
nye systemet gjør det mulig for førere å kontrollere smarttelefonen sin ved hjelp av trådløs
forbindelse via Bluetooth® mellom smarttelefonen og den kompatible motorsykkelen eller
scooteren. Etter å ha lastet ned Honda RoadSync-appen, med en sammenkoblet Android
OS-smarttelefon og et Bluetooth® hjelmmontert hodesett (med lydinngang), vil førere kunne:

• Enkelt navigere til favorittsteder og lokale severdigheter
• Opprette og motta telefonsamtaler
• Generere og svare på SMS-meldinger, så vel som andre meldingsapper
• Lytte til musikk via en favoritt streaming-app
• Sjekke dagens lokale værmelding, og når du bruker navigasjon, værmeldingen
for destinasjonen
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All funksjonalitet i appen betjenes gjennom en kombinasjon av taleinngang og en 4-veis bryter plassert på venstre
styrehalvdel, slik at føreren trygt kan oppbevare smarttelefonen i en lomme og forbli helt tilkoblet.

NAVIGASJON

Google Maps gir navigasjonsgrunnlaget for Honda RoadSync.
Veibeskrivelsen blir gitt til føreren ved talekommunikasjon.
5 forhåndsinnstilte favorittsteder kan lagres. Det er også
mulighet til å angi en destinasjon gjennom talekommandoer *.

MUSIKK
Førere kan forhåndsvelge en favorittmusikk-app (Google Play
Music, Spotify, Amazon Music, osv) i Honda RoadSync-innstillingene
før de legger ut på turen.

VÆRMELDING

SAMTALER

5 ofte brukte kontakter kan lagres, og kontakter kan
velges ved talesøk *. For innkommende samtaler gir
systemet navnet til den som ringer til føreren.

Dagens lokale værmelding kan sjekkes for den følgende timen, 3
timer eller 5 timer fremover. Når du bruker Navigasjon, er det også
tilgjengelig en detaljert prognose for din destinasjon.
*Funksjonen er ikke tilgjengelig på Forza 350.

MELDINGER

Det er 5 standard hurtigmeldinger lagret.
Disse kan endres til personlige meldinger.
Førere kan stemmesøke en kontakt *, og
deretter tale inn en SMS-melding som
skal sendes i tekstform. Innkommende
meldinger konverteres til tale. Støttede
meldingsapper inkluderer WhatsApp
og Facebook Messenger.

Honda RoadSync-appen er utviklet av Honda, og rulles ut over hele Europa fra desember 2020.
Storbritannia er først ut, og deretter følger EU-landene i 2021. Den proprietære Honda-teknologien
kan utvikles videre i fremtiden av Honda ettersom behovene hos kundene endres.

39

IKKE NOE TULL
KUN 100%
MOTORSYKKEL
CB650R har en slank, strømlinjeformet design og ultrakompakt,
kraftig holdning som kanaliserer retro-minimalismen fra CB1000R
Neo Sports Café. Den blander buede linjer med stramme vinkler og
er nå enda mer dynamisk med nye stilige sidepaneler og en slank
skiltholder bak.
Og den er laget for å brukes. Den DOHC-baserte motoren med 16
ventiler og fire sylindere er optimalisert for å levere den reneste og mest
underholdende ytelsen som er mulig å oppdrive i mellomsegmentet. Og så
er det den stemningsfulle hylingen når turtallet øker – den er vanedannende.
Og med et subtilt nikk til Hondas firesylindrede historie, sveiper de fire
eksosrørene rundt fronten av motoren. En hjelpe- og slureclutch forenkler
oppgiringer mens den forhindrer bakhjulslåsing under hard bremsing og raske
nedgiringer, mens Honda Selectable Torque Control (HSTC) opprettholder
bakhjulstrekkraft under alle forhold. En enkel konvertering er tilgjengelig fra Hondaforhandlere for å begrense CB650R-motoren til 35kW, noe som gjør den tilpasset til
førerkortklassen A2. Konverteringen tilbake til full kraft er like enkel.
Den nye justerbare 41 mm Showa Separate Fork Function Big Piston (SFF-BP) USDgaffelen er en oppgradering for CB650R, og gir smidig respons med utmerket følelse
for dekkgrepet foran. Den samsvarer perfekt med rammens avstemte stivhetsbalanse
og kvikkstyrte geometri, mens 120/70-17 og 180/55-17 dekk foran og bak gir grepnivåer
i superbike-klassen. Full LED-belysning gir en sofistikert, moderne utstråling, og det
særegne runde frontlyset kaster ut en gjennomtrengende, blålig stråle. Den LCD-baserte
instrumenteringen har fått bedre lesbarhet, og sier ifra når det er på tide å gire opp samt viser
hvilket gir som er i bruk. ESS-teknologi (Emergency Stop Signal) registrerer plutselig bremsing og
aktiverer automatisk varselblinklysene foran og bak, for å advare kjøretøy i nærheten.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

FULL LED-BELYSNING
ASSIST- OG SLURECLUTCH
KAN BYGGES OM TIL A2 UTGAVE
41MM SHOWA SFF-BP USD-GAFFEL
SHOWA ENKELDEMPER BAK
RADIALMONTERTE KALIPERE
LCD-BASERT INSTRUMENTERING
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)

LED

EURO

EURO 5

HSTC

LED

Ny farge 2021
Pearl Smoky Gray
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PGM-FI

RMC

Ny farge 2021
Mat Gunpowder Black Metallic

Les mer på kellox.no

Mat Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

TOPPEF FEKT

95,2 HK

MAKSIMALT DREIEMOMENT

TEKNOLOGI

63 Nm

HSTC

Honda Selectable Torque Control

Bildet viser 19YM
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TENK STORT
CB125R pakker konsentrert ytelse til en stilig silhuett,
og tilbyr en spennende kjøreopplevelse for nye førere.
Den er et mindre søsken av den fantastiske CB1000R –
og derfor et medlem av Neo Sports Café-familien. Modellen
har en dristig utstråling og styling som omslutter den robuste
stålrørsrammen. Det er lagt stor vekt på minimalisme, og jo
mer tid du bruker på å kjøre CB125R, jo mer vokser tilliten og
fortroligheten. Og mens den kompakte størrelsen gjør den enkel
å håndtere, sørger motorsykkelfunksjoner fra større modeller for at
den er den perfekte introduksjonen til motorsykkelverdenen.
Den helt nye, DOHC 4V ensylindrede motoren leverer nå 1,6 flere
hestekrefter og 1,6 Nm mer dreiemoment, og er utstyrt med en myk sekstrinns girkasse. Matchende oppgradering til motoren er 41 mm Showa
SFF-BP USD-gaffelen foran. Dette er førsteklasses fjæring – og første
gang noen gang brukt på en 125 kubikker. En trykkseparasjonsdemper i det
ene gaffebeinet og fjærmekanismen i det andre, gir høy dempningsytelse
samtidig som vekten reduseres. Sammen med bruk av et større stempel blir
resultatet økt følelse, støtdemping og kontroll. CB125R har også dekk i full
størrelse og en radialmontert bremsekaliper foran.
Neo Sports Café er utformet for å skille seg ut. Foran er det særegne runde frontlyset
– med rammen – som inkluderer kjørelys, noe som gir bedre synlighet for andre
trafikanter. Blinklysene er også LED-baserte. En tynn – bare 23,5 mm – fullfunksjons
LCD-instrumentskjerm gir informasjon om hastighet, turtall, drivstoffnivå og inkluderer
en girindikator.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
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OPPFYLLER EURO 5-MILJØKRAVENE
SEKSTRINNS GIRKASSE

TOPPEFFEKT

15 HK

MAKSIMALT DREIEMOMENT

ASSIST- OG SLURECLUTCH
NITROGEN-BASERTE STØTDEMPERE

11,6 Nm

FULL LED-BELYSNING

STØTDEMPING

41MM SHOWA SFF-BP USD-GAFFEL

41 mm

LCD-BASERT INSTRUMENTERING

Showa SFF-BP USD

EURO

ABS

EURO 5

LCD

PGM-FI

RMC

Ny farge 2021
Mat Gunpowder Black Metallic
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Ny farge 2021
Pearl Smoky Gray

Ny farge 2021
Mat Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red
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UTTRYKK
DEG SELV
Rebel er en custom-motorsykkel med et tidløst “bobber”utseende, men også gjennomsyret av en fremtidsrettet og helt egen
moderne stil. Den er enkel å håndtere, har lav sittehøyde (bare 690
mm) og avslappet kjørestilling, med lett utstrakte armer, midtmonterte
fothvilere og en behagelig sal. Og mens Rebel ikke kan unngå å se kul
ut når den ruller ut fra Honda-forhandleren, er potensialet for tilpasning
enormt. La fantasien slå seg løs ...
Kraftkilden er en 471 kubikks, 8 ventilers tosylindret motor med jevn, lineær
effekt. Med en toppeffekt på 35kW (47,6 hestekrefter), oppfyller Rebel kravene
til A2-førerkortklassen – noe som er gode nyheter for enhver ny motorsyklist. Og
det som virkelig skiller seg ut når gassrullen vris på fra lavt turtall, er det kraftige
dreiemomentet – med en topp på 43,3Nm. Den svarte lyddemperen med 2-1-system
gir en flott lyd mens en hjelpe- og slureclutch gjør det lettere å skifte gir, samt hindrer at
bakhulet låses under raske nedendringer.
Den stive og lave stålrammen er sentral for Rebel-stilen og kompletteres av
16-tommers støpte aluminiumsfelger med fete 130/9-16 og 150/80-16-dekk foran
og bak. For å få et nedstrippet utseende, løsnes fothvilerne og passasjersalen raskt.
41 mm teleskogaffelen er godt tilpasset til de forspenningsjusterbare og nitrogenladede støtdempere bak. Sammen sørger de for en komfortabel og smidig tur. Tokanals ABS er på
plass for å gi trygg oppbremsing under alle forhold. All belysning er førsteklasses LED,
og det er en digital girindikator i den runde, 100 mm store LCD-skjermen. Det er også mulig å
kjøpe Rebel S – som kommer i Matte Axis Grey Metallic-lakk og som er utstyrt med en fabrikkmontert frontlyskledning og sotet skjerm, retro gaffelbelger og en spesiell sal med diamantsøm.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
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TOKANALS ABS
PROGRAMMED FUEL INJECTION
HONDA EVOLUTIONAL CATALYSING SYSTEM
OPPFYLER EURO 5-MILJØKRAVENE
LCD-BASERT INSTRUMENTERING
TENNINGSLÅS PÅ VENSTRE SIDE
41MM TELESKOPGAFFEL

CMX500 REBEL S
CMX500 REBEL

LED

EURO

Mat Jeans Blue Metallic
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Mat Axis Gray Metallic

Mat Axis Gray Metallic Rebel S

ABS

EURO 5

HECS3

LED

PGM-FI

USB

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

TEKNOLOGI

47,6 HK

43.3 Nm

LED -belysning

500cc-modellen er tilgjengelig i Europa med svart sal, passasjersal som standard og uten skiltreflekser. Alle lovpålagte sikkerhetsfunksjoner er inkludert.
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VELG I DAG
FØREREN DU VIL
VÆRE I MORGEN
CB500F er motorsykkel strippet tilbake til sin reneste
tilstand. Den tett innpakkede, aggressive stilen viser
maskinens tosylindrede motor, mens det brede styret gir den
en streetfighters signatur. Den formtilpassede bensintanken
reduserer størrelsen, samtidig som den gir god kapasitet, slik at du
får mer tid på veien. Og nye grafiske elementer skiller seg ut fra den
fantastiske lakken, uansett hvilken farge du velger.
Den væskekjølte parallelltwinen med åtte ventiler leverer 35kW (47,6
hestekrefter ved 8 600 rpm – noe som gjør at den oppfyller kravene
til A2-førerkortklassen. Maksimalt dreiemoment på 43Nm inntreffer
ved 6 500 rpm. Det som merkes øyeblikkelig ute på veien er det sterke
dreiemomentet i det nedre og midtre turtallsregistert. Resultatet er raskere
akselerasjon. Luftboksen mater den PGM-FI-baserte bensininnsprøytningen, og
eksosanlegget kvitter seg med avfallsstoffene raskt og effektivt. Lyddemperens
indre kammer er konstruert for effektivitet, men også finjustert for å legge til
en skarp, stemningsfull tone til kjøreopplevelsen. Og det er en spennende jakt
gjennom den myke sekstrinns girkassen ved høye turtall. På samme måte som hos
de større søsknene, hjelper en assist- og slureclutch til med oppgiringene og forhindrer
bakhjulslåsing ved nedgiringer når du bremser.
Teleskopgaffelen på 41 mm er justerbar når det gjelder forspenningen, det samme gjelder
for høykvalitets Pro-Link enkeldemperen bak. En skarp LCD-skjerm med god lesbarhet gir deg
blant annet girindikator og varsel om når du bør gire opp. Hondas Emergency Stop Signal varsler
øyeblikkelig andre sjåfører ved kraftig bremsing. ABS-modulatoren oppdager brå bremsing ved
hastigheter på 56 km / t eller høyere, og aktiverer automatisk nødblinklysene foran og bak for å
varsle kjøretøy i nærheten. LED-belysning – inkludert blinklysene – er av førsteklasses finish.

HØYDEPUNKTER
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SEKSTRINNS GIRKASSE
ASSIST- OG SLURECLUTCH
41MM TELESKOPGAFFEL
PRO-LINK ENKELDEMPER BAK
FULL LED-BELYSNING
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)
GIRINDIKATOR OG GIRVARSLING
LCD-BASERT INSTRUMENTERING
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)

LED

EURO

ABS

EURO 5

LCD

LED

Ny farge 2021
Candy moon Glow Yellow
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PGM-FI

Ny farge 2021
Candy Caribbean Sea Blue
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Grand Prix Red

Mat Gunpowder Black Metallic

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

FØRERKORTKLASSE

47,6 HK

43 Nm

A2

19YM location photos shown.
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VI KALLER
DEN GROM
Siden 2013 har vår MSX Grom (Mini Street X-Treme) vært
det foretrukne kjøretøyet for en helt ny generasjon av unge
førere over hele verden. Dette er virkelig den lille sykkelen
som tenker stort, og i tillegg er den nylig oppdatert. Det er en
ny følelse av lekenhet fra det lille karosseriet, og sykkelen gir en
distinkt og moderne individualitet. Og ledet av eiernes ønske om
å gjøre sykkelen unik, er MSX Grom designet rundt konseptet med
enkle tilpasningsmuligheter – alle dekslene festes med kun tre bolter
hver. Det slanke LED-frontlyset sender ut en helt unik lyssignatur. LCDinstrumenteringen er enkel å lese til tross for sin kompakte størrelse, og
har blitt redesignet for å inkludere en turteller og girindikator ved siden av
speedometeret, to tripptellere, drivstoffmåler og klokke.
Den nye luftkjølte 125-kubikkeren med to ventiler har en perfekt blanding
av kraftig ytelse og allsidig brukervennlighet. Den gir nå en toppeffekt på
9,7 hestekrefter, men som alltid handler det om moroa som oppstår ved å vri
på gassrullen. En annen oppgradering som førere vil sette pris på er en 5-trinns
girkasse, Det gir større rom for å spre utvekslingen ytterligere, samt at det gir en mer
avslappet cruising i høyere hastigheter. Topphastigheten har økt fra 92 km/t til 95 km/t.
En stabil 31 mm Up Side Down (USD)-gaffel reduserer ufjæret vekt, og takket være
stemplenes større trykkbærende område (sammenlignet med standard teleskopgafler) gir
det en forbedret dempningsfølelse gjennom hele slaget. Både øvre og nedre styrebro er i
full størrelse, noe som forbedrer håndteringen og følelsen, mens en lett og robust
enkeldemper bak er koblet til den tøffe svingarmen i stål. Helt fundamentalt for MSX
Groms form og funksjon er de fem-eikede (restylet) 12 tommers aluminiumsfelgene.
Foran er det montert dekk i størrelsene 120/70-12, mens bakdekket har
dimensjonen 130/70-12. Foran sitter det en tostemplet bremsekaliper og en
bremseskive på 220 mm, mens bakbremsen består av enstemplet kaliper og en
190 mm stor skive.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
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•
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124,9 KUBIKK LUFTKJØLT MOTOR
MANUELL CLUTCH
STÅLRAMME
31MM UP SIDE DOWN (USD)-GAFFEL
761MM SALHØYDE
HYDRAULISKE BREMSER
12-TOMMERS ALUMINIUMSFELGER
120/70-12 OG 130/70-12 DEKK

LED

EURO

ABS

EURO 5

LCD

Force Silver Metallic
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LED

PGM-FI

Mat Gunpowder Black Metallic
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Gayety Red

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

TOPPHASTIGHET

9.7 HK

10.5 Nm

95 km/t
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START NOE
SPESIELT
En 125-kubikker må i dag være en mangesidig maskin. For
noen representerer det den mest økonomiske måten å komme
seg fra A til B, både når det gjelder overkommelig pris og driftskostnader. For disse førerne må den være holdbar, lett å leve
med og økonomisk: enkel, problemfri transport på sitt mest grunnleggende. Men for mange nye førere er en 125-kubikker starten på
motorsykkeleventyret, deres første «ekte» sykkel. Så den må levere alt
det ovennevnte, pluss alt annet som en motorsykkel skal – spenningen,
friheten og gleden en tohjuling bringer med seg. Riktig førsteopplevelse
kan føre til en livslang tilknytning, og CB125F har lenge tjent denne funksjonen for Honda – en tøff, brukervennlig innstegsmodell som tilbyr det perfekte første trinnet på stigen.
CB125F var et nytt modellnavn for Honda i 2015. Til 2021 fornyes CB125F igjen,
med en fullstendig oppdatering som gjør den enda mer attraktiv og kostnadseffektiv. CB125F sin nye luftkjølte, 2-ventilers SOHC ensylindrede eSP-motor på
124 kubikk er konstruert for å opprettholde optimal ytelse for travle bygater, men
med ekstra nøysomhet og pålitelighet. Toppeffekten på 10,8 hestekrefter leveres ved
7 500 rpm, og maksimalt dreiemoment på 10,9 Nm åpenbarer seg ved 6 000 rpm. Stående startakselerasjon over 200 meter går unna på 12,4 sekunder, men enda viktigere –
drivstoffeffektiviteten er betydelig forbedret. Forbruket går fra 0,21 liter per mil til superlave
0,15 liter per mil, som gir en potensiell rekkevidde på over 700 kilometer fra den 11 liter store
bensintanken. Den nye eSP-designen er 7 kg lettere enn motoren den erstatter, og en ny stålramme sparer ytterligere 1,7 kilo. Totalvekten på CB125F i kjøreklar tilstand er nå 117 kilo – hele
11 kilo lettere enn forgjengeren.
2021 CB125F sin nye stil bærer preg av de større syklene i CB-familien. Spesielt den bredskuldrede bensintanken og de sølvfargede dekslene henter signalene fra CB-R Neo
Sports Café-familien. Sittestillingen er oppreist og avslappet, og salhøyden er nå 15 mm
høyere (790 mm). Det er komfortabel plass til både fører og passasjer. Passasjerhåndtak
og midtstøtte er standardutstyr.

HØYDEPUNKTER
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ENSYLINDRET ESP-MOTOR
VEKSELSTRØMSGENERATOR
FEMTRINNS GIRKASSE
790MM SALHØYDE
117KG KJØREKLAR VEKT
SOLID STÅLRØRSRAMME
TELESKOPGAFFEL
DOBLE BAKDEMPERE
BREMSESKIVE FORAN

CBS

EURO

LED

EURO 5

LED

PGM-FI

Black

50

Les mer på kellox.no

Pearl Splendor Red

Pearl Cool White

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

DRIVSTOFFØKONOMI

10,8 HK

10.9 Nm

0,15 l/mil

51

GOLD WING

RENDYRKET
PERFEKSJON
Honda GL1800 Gold Wing er lettere og mer kompakt, og gjør
helgeturer og touring enklere og morsommere enn noensinne.
Rekkesekseren på hele 1 833 kubikk serverer et enormt sterkt
dreiemoment på 170 Nm ved lave 4 500 rpm. Akselerasjonen
fra stillestående og gjennom turtallsområdet er uanstrengt
og spennende. Throttle By Wire (TBW)-motorstyringen har fire
kjøremoduser å velge mellom – TOUR, SPORT, ECON og RAIN – med
gassfølelse og kraftlevering optimalisert for god manøvrerbarhet ved lav
hastighet. TBW leverer også jevn cruisekontroll, oppover og nedover, for å
lette lange dager på motorveien.
Det unike syv-trinns Dual Clutch Transmission (DCT)-systemet er nå i sin
tredje generasjon, og sørger for sømløs automatisk eller manuelt kontrollert
opp- og nedgiring. Under Gold Wings elegante karosseri er det et fullstendig
finslipt chassis; en enormt sterk, støpt aluminiumsramme gir solid stabilitet, med
styrepresisjon og kontroll fra dobbel lenkarmsfjæring foran. Den ensidige bakre
Pro-Arm opererer gjennom Pro-Link, med elektronisk justering av forspenningen.
Dempingen foran og bak justeres i forhold til valgt kjøremodus. Dual Combined Braking
System (D-CBS) fordeler bremsekraften jevnt, og med ABS-kontroll for sikker og effektiv
stoppekraft. Hill Start Assist (HSA) gjør bakkestarter til en enkel oppvave.
Når det gjelder touring, er bekvemmelighet og komfort viktig, og Gold Wing har begge godt
dekket. DCT-løsningen har Walking-modus – bakover og fremover – som gjør det enkelt å
krypkjøre, parkere eller rygge. Den elektronisk betjente vindskjermen justerer både høyde og
vinkel, mens Smart Key (oppbevart i en lomme) betjener tenningen og låser automatisk begge
koffertveskene. Apple CarPlay ™ for iPhone ™ og Android Auto ™ gir intuitiv tilkobling via den
7-tommers store TFT-skjermen. Navigasjonssystemet har et gyrokompass for videre veiledning i
lange tunneler, mens lydsystemet og lette høyttalere gir deg oppgradert lydkvalitet.

HØYDEPUNKTER
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FIRE KJØREMODUSER SOM STANDARD

•

SMART KEY

TREDJE GENERASJON DCT MED 7 TRINN
DCT WALKING-MODUS REVERS/FRAMOVER
CRUISE CONTROL/HILL START ASSIST (HSA)
DOBBEL LENKARMSFJÆRING FORAN
NAVIGASJONSSYSTEM
APPLE CARPLAY™/ANDROID AUTO™
TILKOBLING

LED
ABS

FULL LED

HSA

PGM-FI

RGR

Pearl Deep Mud Gray
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SMK

USB

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

126,5 HK

170 Nm

GIRSYSTEM

7

-TRINNS DUAL CLUTCH
TRANSMISSION (DCT)
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GOLD WING TOUR

TOPPEN AV
LUKSUSTOURING
Gold Wing Tour tar gleden med tohjulsreiser til neste
nivå, med ekstra bagasjekapasitet og suveren luksus, for
både fører og passasjer. Den har samme utgangspunkt som
Gold Wing – den samme 1 833 kubikkeren med seks sylindere og et maksimalt dreiemoment på hele 170 Nm. Modellene
deler også fire kjøremoduser, elektronisk demperkontroll, Dual
Combined Braking System (D-CBS) og ABS. Men for et ekstra
lag av tillit under alle kjøreforhold, bruker Throttle By Wire (TBW)motorstyringen Honda Selectable Torque Control (HSTC) for kontinuerlig overvåking og justering av bakhjulets trekkraft. Modellen
er utstyrt med tredje generasjon av det unike syv-trinns Dual Clutch
Transmission (DCT)-systemet. Løsningen sørger for sømløs automatisk
eller manuelt kontrollert opp- og nedgiring. Gold Wing Tour legger også til
en kollisjonspute som alternativ.
Selvfølgelig er Gold Wing Tour bygget for et liv på den åpne veien, og mange
detaljforbedringer bidrar til å gjøre den til den ultimate turpartneren. For stor
praktisk nytteverdi har den toppboksen vokst med 11 liter, til 61 liter, noe som betyr at den enkelt lagrer to store helhjelmer. Ryggstøtten har fått en mer avslappet
23 ° vinkel – og et luksuriøst nytt semsket / syntetisk salmateriale – sørger for en
stor dose av komfort. Alle bagasjekoffertene åpnes med en knapp eller via Smart Key,
og hydrauliske dempere forenkler håndteringen.
To USB Type-C-kontakter holder mobil-enhetene ladet. Apple CarPlay ™ for iPhone ™ og
Android Auto ™ tilbyr intuitiv tilkobling via en 7-tommers TFT-skjerm, mens lydsystemet
og høyttalerne er nylig oppgradert og gir livlig lydkvalitet. Hill Start Assist (HSA) og DCT
Walking-modus – bakover og fremover – hjelper til med manøvrerbarheten og krypkjøring
ved lav hastighet. Og ettersom vindbeskyttelse noen ganger betyr mer enn frihet, justerer den
elektrisk betjente skjermen både høyde og vinkel.

HØYDEPUNKTER
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HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)
121L TOTAL BAGASJEPLASS
DOBLE LED-BASERTE TÅKELYS
NAVIGASJONSSYSTEM
CRUISE CONTROL/HILL START ASSIST (HSA)
DCT WALKING-MODUS REVERS/FRAMOVER
APPLE CARPLAY™/ANDROID AUTO™ TILKOBLING

LED
AIRBAG

AIRBAG

FULL LED

HSA

HSTC

PGM-FI

Gunmetal Black Metallic (DCT)
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RGR

SMK

Candy Ardent Red

USB

TOPPEFFEKT

MAKSIMALT DREIEMOMENT

TEKNOLOGI

126,5 HK

170 Nm

AIRBAG
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LIVET
ER ET RACE
VERDEN
ER VÅR
BANE
Disse maskinene er laget for å pushe
grensene for hastighet og ytelse. De
gjør knokene våre hvite. De får håret til
å reise seg. Og hele tiden holder de oss
på asfalten, festet av et ustanselig grep
som gir oss total selvtillit og kontroll.
Det er hva det betyr å kjøre en CBR.
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INNHOLD
CBR1000RR-R FIREBLADE SP

58

CBR1000RR-R FIREBLADE

60

CBR650R

OPPDATERT

CBR500R

OPPDATERT

62
64
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LISTEN ER
HEVET –
MYE HØYERE
Racerbanen er din lekeplass. Det er der du bor og virkelig blir
levende. Ytelse er alt, og du bruker alle muligheter i jakten på
hastigheten. Vi har laget CBR1000RR-R Fireblade SP for deg. Den
starter i samme Pit Lane som CBR1000RR-R – som betyr MotoGPteknologi for motor, chassis og aerodynamikk, og samme toppeffekt
på 217 hestekrefter ved 14 500 rpm. Maksimalt dreiemoment på 113 Nm
åpenbarer seg ved 12 500 rpm. Men derfra trapper vi det opp. For presis,
målrettet ytelse er CBR1000RR-R Fireblade SP bevæpnet med andre
generasjons semi-aktive Öhlins Electronic Control (S-EC).
NPX-gaffelen bruker et dempningssystem med trykk for å minimere kavitasjon,
noe som resulterer i mer stabil dempekontroll og forbedret støtdemping ved høye
hastigheter. Følelsen for frontdekkgrepet forbedres også. Enkeldemperen bak
er også en Öhlins-enhet. I tillegg tilbyr Öhlins Objective Based Tuning-grensesnitt
(OBTi) nå mye finere justering av fjæringen foran og bak. Brembos nyeste Stylema
firestemplede radialmonterte bremsekalipere er også standard. CBR1000RR-R SP er
ikke laget med tanke på veikjøring; den hører hjemme på racerbanen. Mens den er helt
gatelovlig, med lys, blinklys, TFT-fargeskjerm og Honda Smart Key, er CBR1000RR-R Fireblade
SP vår ultimate sykkel for pur supersportsaggresjon. Kos deg maksimalt!

HØYDEPUNKTER
• VÆSKEKJØLT, 16V FIRESYLINDRET MOTOR
• JUSTERBARE KJØREMODUSER
• 9-NIVÅER HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
• AKRAPOVIČ® TITAN-EKSOSANLEGG
• WHEELIE CONTROL
• LAUNCH CONTROL
• QUICKSHIFTER
• AERODYNAMISKE WINGLETS
• TFT-FARGESKJERM

EURO

START
MODE

SMART
KEY

WCTRL

Grand Prix Red

58

RMC

HSTC

PGM-DSFI

EURO 5

HESD

Mat Pearl Morion Black
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FULLT BREMSESYSTEM FRA

BREMBO®

ÖHLINS®
Med Stylema®
firestemplede
bremsekalipere

NPX

ÖHLINS®
Framgaffel

OBTI

Objective
Based Tuning
Interface

Bildet viser motorsykkel klargjort for banebruk (ikke tilgjengelig for levering i denne tilstanden). Motorsykkel inkluderer blinklys, speil og skiltplate.
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SKAPT
FOR RACING
For deg er det ingen nest beste. For oss er det det samme. Det
er derfor vi startet med racing på begynnelsen av 1960-tallet, og
grunnen til at vi fortsetter videre. Konkurranse er alltid en utfordring,
men det er det som gir utvikling og forbedring. Listen legges høyere
– både vår og din.
Konkurransen har bragt frem CBR1000RR-R Fireblade. Vi startet ikke bare
fra bunnen av. Vi brukte alt vi vet om hastighet på to hjul, RC213V MotoGPmaskinen og det gatelovlige RC213V-S-søskenet, som teknologisk basis.
CBR1000RR-R Fireblade-motoren – fremdeles en rekkefirer – har mye til felles
med disse racingmaskinene. Den væskekjølte 1000-kubikkeren med DOHCdesign deler sin boring og slaglengde med RC213V-S og har en ultrakompakt
utførelse. En rekke tiltak er gjort for å oppnå en rå ytelse kombinert med pålitelighet
og stabilitet. Motoren leverer nå en toppytelse på 217 hestekrefter ved 14 500 rpm.
Maksimalt dreiemoment er 113 Nm ved 12 500 rpm.
Den er også bevæpnet med finkornet kontroll fra en oppgradert elektronikkpakke som
inkluderer en seksakset Inertial Measurement Unit (IMU), optimalisert HSTC, justerbar
startmodus, Tokanals ABS, 5-tommers TFT-skjerm og Honda Smart Key. Chassiset bruker
en diamantramme i aluminium og RC213V-S-avledet svingarm, full Showa-fjæring, revidert
3-nivå HESD og nye Nissin-bremser. Det er også montert vinger som effektivt genererer
samme downforce som RC213V MotoGP-maskinen.

HØYDEPUNKTER
• VÆSKEKJØLT, 16V FIRESYLINDRET MOTOR
• JUSTERBARE KJØREMODUSER
• WHEELIE CONTROL
• SHOWA 43MM BIG PISTON FORK (BPF)
• SHOWA BALANCE FREE REAR CUSHION LIGHT SHOCK
(BFRC-LIGHT)

• NISSIN RADIALMONTERTE FIRESTEMPLEDE
BREMSEKALIPERE FORAN

• AERODYNAMISKE VINGER
• TFT-FARGESKJERM

EURO

START
MODE

SMART
KEY

WCTRL

Grand Prix Red
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RMC

HSTC

PGM-DSFI

EURO 5

HESD

Mat Pearl Morion Black
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TITAN-EKSOSANLEGG

KJØREKLAR VEKT

9-NIVÅER

AKRAPOVIČ®

201 KG

HSTC

Honda Selectable
Torque Control
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SETTER
R-EN
I CBR650R
CBR650R har finpusset racing-DNAet for en mer aggressiv
ytelse på veien. Den spenstige DOHC-baserte motoren med 16
ventiler byr på rødmarkering ved 12 000 rpm, toppeffekt på 95,2
hestekrefter og et nytbart dreiemoment på 63 Nm. Det er også en
enkel 35kW-konvertering tilgjengelig fra Honda-forhandlere – tilpasset
A2-førerkortklassen. En assist- og slureclutch forenkler oppgiringer og
håndterer raske nedgiringer, mens Honda Selectable Torque Control
(HSTC) opprettholder trekkraften på bakhjulet. Motoren oppfyller nå EURO
5-miljøkravene – helt uten at ytelsen er redusert.
Denne sylskarpe sykkelen lever også for svingkjøring. Den største nyheten i
oppdateringen av CBR650R er anvendelsen av 41 mm Showa Separate Function
Big Piston USD-framgaffelen. Dette er støtdemping av ypperste klasse som øker
sykkelens håndteringsevne ytterligere. Gaffelen gir høy ytelse samtidig som den
er lettere. Ved bruk av et større stempel oppnås forbedret følelse, støtabsorpsjon og
kontroll. På enkeldemperen bak kan forspenningen justeres i hele ti trinn.
Radialmonterte kalipere med fire stempler kniper godt rundt de to 310 mm store
bremseskivene foran. Bakbremsen består av en skive på 240 mm som arbeider med en
enstemplet kaliper. ABS-løsningen er basert på to kanaler. Den kjøreklare vekten er 208
kilo og akselavstanden er på 1 450 mm.

HØYDEPUNKTER
• VÆSKEKJØLT, 16V FIRESYLINDRET MOTOR
• A2-UTGAVE ER TILGJENGELIG
• PGM FUEL INJECTION
• ASSIST OG SLURECLUTCH
• HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)
• 41MM SHOWA SEPARATE FORK
FUNCTION BIG-PISTON (SFF-BP) USD-GAFFEL
• DOBLE FIRESYLINDREDE RADIALMONTERTE KALIPERE
• EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) TEKNOLOGI

LED

EURO

LED LIGHTS

ABS

HECS3

Grand Prix Red
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HISS

HSTC

PGM-FI

EURO 5

Mat Gunpowder Black Metallic
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MAKSIMALT DREIEMOMENT

TOPPEFFEKT

95,2 HK

@ 12,000 rpm

63 Nm

Bildet viser 19YM CBR650R.

@ 9,500 rpm

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL

HSTC
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TAR
STEGET
Hver centimeter av CBR500R er en CBR, noe som betyr at den
er et av de skarpeste verktøyene i verktøykassen vår. Skarpe, aggressive linjer har unike aerodynamiske vinger for stabilitet i høy
hastighet. Den kraftige A2-vennlige tosylindrede motoren gir deg fornøyelig ytelse, med sterkt dreiemoment i turtallsregisteret mellom 3000
og 7000 rpm. På samme måte som de større CBR-søsknene, hjelper en
assist- og slureclutch med oppgiringer og forhindrer låsing av bakhjulet ved
raske nedgiringer.
For å forbedre tilbakemeldingen fra sykkelen til føreren, har stålrørsrammen en
finjustert stivhetsbalanse. Motoren er dessuten nær svingarmens svingpunkt, noe
som gir rask styring og enkel håndtering. 41 mm teleskopgaffelen er justerbar når
det gjelder forspenning, det samme gjelder for Pro-Link enkeldemperen bak. Lette,
17-tommers felger i støpt aluminium har 120/70-ZR17 for- og 160/60-ZR17 bakdekk. Det
gir en god balanse mellom godt grep og lett, nøytral styring.
Utsikten fremover oser av sport, med lavt montert clip-on styre og bensintank nøye utformet for å kutte ned på overflødig plassbruk. Salhøyden er på letthåndterte 785 mm. En
sportslig LCD-instrumentering gir god informasjon og inkluderer girindikator og girvarsling. All
belysning er førsteklasses LED, og ESS-teknologi (Emergency Stop Signal) aktiverer de bakre
nødblinklysene ved harde innbremsinger.

HØYDEPUNKTER
• TILPASSET A2-FØRERKORTKLASSEN
• VÆSKEKJØLT, 8V TOSYLINDRET MOTOR
• PGM FUEL INJECTION
• ASSIST- OG SLURECLUTCH
• JUSTERBAR PRO-LINK ENKELDEMPER BAK
• 320 MM SKIVE OG TOSTEMPLET KALIPER FORAN
• FULL LED-BELYSNING
• EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) TEKNOLOGI

LED

EURO

LED LIGHTS

ABS

HECS3

HISS

Grand Prix Red
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PGM-FI

EURO 5

Mat Axis Gray Metallic

Pearl Metalloid White

A2 FØRERKORTKLASSE

MAKSIMALT DREIEMOMENT

TOPPEFFEKT

43 Nm

47,6 HK

Location photos show 19YM CBR500R.

@ 6,500 rpm

@ 8,600 rpm
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FINN DIN
FRIHET
Praktiske, stilige, rimelige og solide kjøretøy
i ethvert miljø. Honda Scootere er innovative
maskiner designet for å passe deg, din livsstil
og ditt budsjett.
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INNHOLD
FORZA 750
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NYHET

FORZA 350

NYHET

FORZA 125
SH350i

OPPDATERT

NYHET

SH125i

72
74
76
78

PCX 125

NYHET

SH MODE 125
HONDA TEKNOLOGI

80
82
84
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DRISTIGE
TREKK
Uansett hvor du trenger å være, i eller utenfor byen, kombinerer den nye Forza 750 en smart, smal form med ekte
GT-komfort og praktisk bruk. De skarpe linjene i fronten og
vindskjermen sørger for lite fartsvind på føreren. Det er rikelig
med beinplass foran og den nøye utformede salen føles umiddelbart komfortabel. Salhøyden er på 790 mm, og oppbevaringsplassen under salen er på 22 liter og kan huse en helhjelm. Her er
det også montert en USB-lader. Det finnes dessuten et praktisk og
lett tilgjengelig hanskerom.
Honda Smartphone Voice Control-systemet* kobler til enheten for enkel
styring av navigasjon, samtaler, meldinger og musikk, og vises tydelig
på høyre side av TFT-skjermen. Alt betjenes enkelt og trygt via stemme
eller bryter på venstre styrehalvdel. En Smart Key betjener det nøkkelfrie
tenningssystemet, styrelåsen, bensinlokket og salen, sammen med Smart Top
Box-tilbehøret. All belysning er supereffektiv LED-basert for en tydelig tilstedeværelse på veien som gir høy synlighet for andre trafikanter.
Forza 750 er utstyrt med en 8-ventilers parallelltwin på 745 kubikk som leverer en
toppeffekt på 58 hestekrefter og et maksimalt dreiemoment på 69 Nm. En enkel konvertering er tilgjengelig fra Hondaforhandlere for å begrense X-Adveture-motoren til
35kW, noe som gjør den tilpasset til førerkortklassen A2. Konverteringen tilbake til full
kraft er like enkel. Tre standard kjøremoduser STANDARD, SPORT og RAIN balanserer
motoreffekt, motorbremsing og Dual Clutch Transmission (DCT)-giregenskaper. En ekstra
USER-modus tilpasses mellom alle parametrene. En stålrørsramme gir robust styrke og en
justerbar 41 mm USD-gaffel gir utmerket fjæringskontroll. På bakdemperen kan man justere
forspenningen, og scooteren er utstyrt med 17-tommers hjul foran og 15-tommers hjul bak.
Doble radialmonterte firesylindrede kalipere griper om 310 mm bremseskiver foran og arbeider
gjennom ABS
Vi har gjort det enkelt å sette opp Forza 750 som den ultimate kjørekameraten med skreddersydde
TRAVEL-, URBAN- og STYLE-tilbehørspakker klare til bruk.

HØYDEPUNKTER
•
•

4 KJØREMODUSER

•
•
•
•
•
•
•

69 NM MAKSIMALT DREIEMOMENT

3-NIVÅER HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
(HSTC)
41MM UP SIDE DOWN (USD) GAFFEL
DOBLE RADIALMONTERTE FIRESTEMPLEDE KALIPERE
22L BAGASJEPLASS UNDER SALEN
SMART KEY
KAN BYGGES OM TIL 35KW A2 UTGAVE
HONDA SMARTPHONE VOICE CONTROL

LED
SMART
KEY

ABS

LED

Graphite Black
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HSTC

PGM-FI

TFT

USB

DCT

Mat Beta Silver Metallic

Les mer på kellox.no

Mat Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

*Honda Smartphone Voice Control system er kun kompatibel med Android TM smarttelefoner.

MOTOR

GIRSYSTEM

TEKNOLOGI

745 cc parallelltwin

DCT Dual Clutch Transmission

Honda Smartphone
Voice Control system*

71

STILFULL OG
MODERNE
Den nye Forza 350 legger listen høyt – en rask tohjuling med
maks aerodynamisk effektivitet og stil. Den SOHC væskekjølte
eSP +-motoren har vokst med 50 kubikk, og leverer nå 28 hestekrefter. Det vil si at toppeffekten er økt med hele 12,4 prosent, uten
at scooterens totalvekt er endret. Den er også blitt renere og oppfyller
EURO 5-miljøkravene. Men selv med forbedret ytelse, opprettholder
den nye motoren også Forza-ryktet for drivstoffeffektivitet – den kan
gå så langt som 350 km på en full tank. Den er også utstyrt med Honda
Selectable Torque Control (HSTC), som konstant overvåker bakhjulsgrepet,
og styrer motorens dreiemoment deretter.
Fronten og aerodynamikken styrer luftstrømmen slik at førerens nakke får minst
mulig fartsvind og belastning. Den elektrisk styrte (og omformede) vindskjermen
justeres enkelt, med ekstra 40 mm gjennom et 180 mm område. Under salen er det
plass til to helhjelmer, mens et låsbart oppbevaringsrom foran huser for eksempel en
mobiltelefon og en vannflaske. Forza 350 sin Smart Key låser oppbevaringsrommene
og styrer tenningslåsen, men kan også brukes til den 45 liter store toppboksen.
Et nytt instrumentpanel kombinerer et stilig analogt speedometer og turteller med
digital informasjon, og viser all informasjon tydelig – både natt og dag. Det er nå også
mulig å koble til mange av enhetens funksjoner via det nye Honda Smartphone Voice
Control-systemet *. Det LED-baserte frontlyset, baklyset og blinklysene er designet som en
integrert del av Forza 350s fasong og utseende. Men dette handler ikke bare om stil, lyktene
sørger for stor tilstedeværelse på veien og forbedrer synligheten i mørket.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART KEY
USB TYPE-C LADEKONTAKT
NY ANALOG OG DIGITAL INSTRUMENTERING
33MM TELESKOPGAFFEL
SVINGARM I ALUMINIUM
LED-BASERT FRONTLYS
SKIVEBREMSER MED ABS
TOPPBOKS I SAMME FARGE SOM SCOOTEREN
FØLGER MED SOM STANDARD OG GIR
HELE 45 LITER OPPBEVARING

LED
HLMT

LED

EURO

ISS

V-MAT

Mat Pearl Pacific Blue
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ABS

USB

EURO 5

SMART
KEY

Mat Cynos Grey Metallic

Les mer på kellox.no

Pearl Nightstar Black

*Honda Smartphone Voice Control system er kun kompatibel med Android TM smarttelefoner.

TOPPEFFEKT

TEKNOLOGI

LAGRING UNDER SALEN

29.3 HK

Honda Smartphone
Voice Control system*

2 helhjelmer

73

FÅ MER
UT AV LIVET
Vi introduserte Forza 125 i 2015, og den har vært en klasseleder siden den gang, takket være kompakte dimensjoner
og sterk motorytelse. For å hjelpe deg med å gli gjennom byen
enda enklere, har vi forbedret Forza 125-stilen og lagt til teknologi for å øke tilliten og bekvemmeligheten. Den slanke, oppdaterte fronten og sidene skjærer effektivt gjennom luften, med
aerodynamikk som reduserer belastningen på førerens nakke under
fart. Med en ekstra høyde på 40 mm, gir den elektrisk styrte vindskjermen nå beskyttelse gjennom 180 mm – eller, når den senkes, økt
frihet rundt i byen. I hanskerommet finner du en USB Type-C-kontakt for
å holde en mobilenhet ladet.
Den væskekjølte, 4V enhanced Smart Power (eSP +) -motoren er EURO 5kompatibel, og er nå utstyrt med Honda Selectable Torque Control (HSTC) for
å overvåke og opprettholde grepet i bakdekket. Tomgangsstoppteknologi øker
drivstoffeffektiviteten (en tankrekkevidde på 298 kilometer er mulig) og reduserer
utslipp ved å slå av motoren etter 3 sekunder i stillstand, og starte den igjen når
gassrullen vris.
Smart Key-betjeningen er enkel – legg den i lommen, og la den ligge der. Den starter
motoren og åpner salen, låser den når den lukkes, og betjener også Smart Top Box.
Det er plass til to hjelmer under salen. Instrumenteringen viser et analogt speedometer
til venstre og to symmetriske ringer presenterer analogt hastighetsmåler til venstre og
turteller på høyre side av en digital skjerm. Full LED-belysning sørger for tydelig tilstedeværelse og suveren synlighet.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
IDLING STOP-TEKNOLOGI
SMART KEY
USB TYPE-C LADEKONTAKT
DIGITAL OG ANALOG INSTRUMENTERING
33MM TELESKOPGAFFEL
2 KANALS ABS
TOPPBOKS I SAMME FARGE SOM SCOOTEREN
FØLGER MED SOM STANDARD OG GIR
HELE 45 LITER OPPBEVARING

LED
HLMT

SMART
KEY

ABS

LED

Mat Cynos Gray Metallic

74

ISS

PGM-FI

EWS

USB

Lucent Silver Metallic

Les mer på kellox.no

Mat Carnelian Red Metallic

MOTOR

TEKNOLOGI

LAGRING UNDER SALEN

eSP+ Enhanced Smart Power

EXTENDED
ELECTRIC SCREEN

2 helhjelmer

75

GOD YTELSE
TIDLØS STIL
Den nye SH350i definerer vår ultimate SH. Scooteren viser
umiddelbart sin tilstedeværelse på veien. Den nye fronten
med LED-baserte lykter fremstår nå med en slank og moderne
signatur. Kjørestillingen er behagelig, oppreist og avslappet og
passer for de aller fleste. 16-tommers forhjul og bakhjul ruller jevnt
over grov asfalt, og gir stabilitet ved høyere hastigheter. Fleksibel fjæring – 35 mm teleskopgaffel og doble støtdempere bak – er tilpasset
ABS-kontrollerte skivebremser foran og bak.
Den forbedrede 350 eSP+ SOHC væskekjølte motoren hjelper deg med
å komme deg rundt i byen, men den går også raskere og lenger ute på den
åpne motorveien. Motoren har fått 4,2 flere hestekrefter, noe som gir en toppeffekt på 29,3 hestekrefter. Toppfarten er nå på 134 km/t, og 0-200 m unnagjøres på bare 10,2 sekunder. Honda Selectable Torque Control (HSTC) overvåker og styrer dekkgrepet bak, noe som gir deg ekstra tillit til å kjøre under alle
forhold. SH350i-motoren har også blitt renere og oppfyller EURO 5-miljøkravene.
Sofistikerte designdetaljer er overalt. Bekvemmeligheten forbedres av Smart Key,
som kan lagres i en lomme og betjener tenningen og salen, samt Smart Top Box.
Det er plass til helhjelm under den komfortable salen, og en ny USB-C kontakt gjør det
enkelt å lade en mobilenhet. All belysning, inkludert blinklys, er redesignet og den innbydende nye LCD-instrumenteringen gir deg tydelig informasjon.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29,3HK TOPPEFFEKT
SMART KEY
USB TYPE-C LADEKONTAKT
NY LCD-INSTRUMENTERING
FULL LED-BELYSNING
16-TOMMERS DEKK
SKIVEBREMSER OG ABS
35MM TELESKOPGAFFEL
TOPPBOKS I SAMME FARGE SOM
SCOOTEREN FØLGER MED SOM STANDARD
OG GIR HELE 35 LITER OPPBEVARING

LED
SMART
KEY

ABS

LED

PGM-FI

HSTC

Black
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HECS

Mat Ruthenium Silver Metallic

MOTOR

LAGRING UNDER SETET

TEKNOLOGI

350 eSP+ Enhanced Smart Power

1 helhjelm

HONDA SELECTABLE
TORQUE CONTROL
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OPPGRADERT
OG GJENNOMSTYLET
Vi vet at livet ditt beveger seg raskt i byen. Du må ligge i forkant. Det gjør også vår vakre SH125i. Den holder seg foran takket være myke linjer og nyformet innpakning som omslutter den
kraftigere, mer drivstoffeffektive væskekjølte eSP+-motoren som
er EURO5-kompatibel. Sikkerheten ivaretas av Honda Selectable
Torque Control (HSTC) som sørger for at bakdekk har optimalt grep
under alle forhold. Takket være en redesignet ramme er det 50 % ekstra oppbevaringsrom, som betyr at du kan lagre en helhjelm og samtidig ha rikelig med plass. Vi har også optimalisert bakfjæringen for økt
kjørekomfort og kontroll.
Mens vi har lagt til full LED-belysning, integrert USB-ladekontakt og superskarp LCD-instrumentering, har vi latt noe være som det var; som stabiliteten
til de 16-tommers hjulene, fordelene med et virkelig flatt gulv og Honda Smart
Key som betjener tenningen, salen, tanklokket og styrelåsen fra lommen, i tillegg
til Smart Top Box. Det ligger i vårt DNA å forbedre og videreutvikle ting. Det er det
vi gjør. Og vi har gjort omfattende forbedringer på SH125i. Og det tror vi du vil legge
merke til ...

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LCD-INSTRUMENTERING
SMART KEY
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
EURO 5
IDLING STOP-TEKNOLOGI
V-MATIC KRAFTOVERFØRING
USB-LADEKONTAKT
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
TOPPBOKS I SAMME FARGE SOM SCOOTEREN
FØLGER MED SOM STANDARD OG GIR HELE
29 LITER OPPBEVARING

EURO

V-MAT

SMART
KEY

ABS

EURO 5

Timeless Grey Metallic
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ISS

HSTC

USB

Pearl Nightstar Black
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LAGRING UNDER SETET

1 helhjelm

MOTOR

TEKNOLOGI

eSP+

LCD -instrumentering
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BYENS BESTE
UTSIKT
Vi har tatt PCX125 fra hverandre og satt den sammen igjen
– og forbedret hver del. La oss først forklare filosofien bak og
hva som har gjort den til en av Europas favorittscootere i over
et tiår. Personal Comfort med et X-nivå – PCX – tilbys av den
gode sitteposisjonen, oppbevaringen under salen for en helhjelm
og den høye byggekvaliteten. Det er ingen grunn til å vente på en
dyr taxi eller forsinket offentlig transport – bare trykk på startknappen og kjør.
Dette er en scooter som er designet for å ta deg dit du vil være i byen,
og som samtidig ser bra ut. PCX125s fantastiske stil har alltid fått stor
oppmerksomhet, men aldri så mye som nå. Den har samtidig detaljer som
forenkler hverdagen mye. For eksempel betjenes tenningen, salen og den
valgfrie Smart Top Box av en Smart Key – bare legg nøkkelen i lommen og kjør.
Totalt volum under salen er nå 30,4 liter, og det er også en USB Type-C-kontakt
i det praktiske hanskerommet.
En ny, kraftigere eSP+ SOHC-motor gir raskere akselerasjon, fra stående start og
mens du er i fart, samt høyere toppfart. Med en ACG-generator, Idling Stop-teknologi og EURO 5-kompatibel er den også renere. Og for ekstra kjøretillit, overvåker og
styrer Honda Selectable Torque Control (HSTC) nå hele tiden grepet på bakdekket.
Den nye stålrammen er designet for å levere holdbarheten som kreves for urbane liv,
uten å miste manøvrerbarheten i byen – som PCX125 alltid har vært kjent for. Lengre vandringsvei for støtdemperne bak forbedrer komforten, mens begge felgene bruker en stilig
ny design som matcher karosseriet. I tillegg er dekkstørrelsene også større for forbedret
kjørekvalitet – uansett hvor du kjører i byen.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

ENHANCED SMART POWER PLUS (ESP+) MOTOR
IDLING STOP-TEKNOLOGI
LCD-INSTRUMENTERING
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
FULL LED-BELYSNING
NY STÅLRAMME
LENGRE VANDRINGSVEI FOR STØTDEMPERNE
USB TYPE C-LADEKONTAKT

LED
HLMT

LED

EURO

ISS

V-MAT

ABS

Mat Dim Gray Metallic
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USB

EURO 5

Candy Luster Red

SMART
KEY

Mat Galaxy Black Metallic

TEKNOLOGI

LAGRING UNDER SALEN

FORBRUK

SMART KEY

30.4 L

0.21 l/mil
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GJENOPPDAG
BYEN
SH Mode 125 er en kompakt motorsykkel med et ikonisk
design. På denne sykkelen er det en smal sak å leve livet!
Hondas responsive ESP-motor med drivstoffinnsprøytning
har en drivstoffeffektivitet få motorsykler kan matche. I tillegg
får du tomgangsstopp som standard, og Hondas kombinerte
bremsesystem (CBS). Ingen tvil om at du vil ha både selvtilliten og
kontrollen i behold på hele reisen.
De elegante formene til SH Mode 125, den gjennomdesignede frontlykten og de klassiske SH-detaljene er nok til å ta pusten fra noen og
enhver. Og den lave sittehøyden på 765 mm og det romslige gulvet gir
deg en komfort du kan ta deg råd til.
Prikken over i-en er bagasjerommet under setet som rommer en helhjelm.
SH Mode 125 har alt du trenger for å komme deg ut på veiene og ta inn livet.

HØYDEPUNKTER
•
•
•

FRONTLYKT I KLASSISK SH-DESIGN

•
•
•

TOMGANGSSTOPP SOM STANDARD

LAV SITTEHØYDE - 765 MM
BAGASJEROM UNDER SETET SOM ROMMER EN
HELHJELM
HONDAS KOMBINERTE BREMSESYSTEM (CBS)
DRIVSTOFFEFFEKTIV

EURO

HLMT

SMART
KEY

ISS

V-MAT

Mat Techno Silver Metallic
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HSTC

PGM-FI

EURO 5

HECS

Pearl Jasmine White
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Poseidon Black Metallic

MOTOR

MAKSIMALT DREIEMOMENT

LAGRING UNDER SALEN

eSP+

12.1 Nm

1 helhjelm
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SMART KEY
LA OSS GJØRE
DET ENKELT
Du har allerede nok å tenke på i løpet av en travel dag.
Så her er en ting mindre å holde styr på.
Alle Honda-scootere har nå Smart Key-funksjonalitet. Enklere kan det ikke bli. Bare
legg nøkkelen i en lomme, og la den være der. Den lar deg starte sykkelen og låser
opp salen. Og når du forlater kjøretøyet, kan ikke scooteren startes, og salen låses
automatisk. Og for ekstra bekvemmelighet, og avhengig av modell, låser Smart Key
opp en Smart Top Box (tilgjengelig som ekstrautstyr) når du er ved scooteren og låser
den når du ikke er det. Så når det kommer til å utligne byens mas er vår Smart Key
en liten del – av mange – som gjør en Honda-scooter til den perfekte følgesvennen.

84
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DET LØNNER SEG
Å KJØRE SMART
Nyt sterk ytelse – og spar penger ved bensinpumpen – med våre
neste generasjons, forbedrede Smart Power Plus (eSP+) EURO
5-klare firetaktsmotorer, nå på alle 125 og 350-scootere
Lavfriksjonsteknologier er designet i hver eSP+-motor fra starten, med all teknisk
kvalitet og ekspertise man forventer fra Honda. Mange detaljer, som off-set sylinder,
sylinderforinger i støpejern, hydraulisk kamkjedestrammer og oljekjøling av stempel
kombineres, for å redusere indre motstand og forbedre drivstofføkonomien. Integrert
i hver eSP+-motor, er en børsteløs vekselstrømsgenerator (ACG) som fungerer som
en stille startmotor og strømleverende generator. Idle Stop-funksjonaliteten sparer
automatisk drivstoff i urbane omgivelser, den kutter automatisk motoren etter tre
sekunder (når den står stille med bremsene på) og starter den umiddelbart når
gasshåndtaket vris. Og fullstendig EURO 5-overholdelse gir også en renere motor.

eSP+ MOTOR
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Å VINNE
STARTER
HER
Hos Honda tror vi ikke på grenser.
Og det gjør ikke våre førere heller. Dette er
grunnen til at vi har utviklet vårt utvalg av CRFsykler: å kunne ta de tøffeste, mest utfordrende
banene i verden. Presisjonsteknikk, matchet med
uovertruffen pålitelighet, resulterer i mer actinfylt
kjøretid – hver sykkel er full av banebrytende
funksjoner og velprøvd løpsvinnende teknologi.
Kombiner det med enestående smidighet og
lett vekt, så vil du holde deg et skritt foran
konkurrentene – enten du er en erfaren proff eller
klatrer på stigen.
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INNHOLD
CRF450R

NYHET

CRF450RX

NYHET

CRF250R
CRF250RX
CRF150F / 110F / 50F
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94
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KLAR TIL
KAMP
Vi har nå lagt listen høyere for CRF450R. Det er det å vinne
et MXGP-verdensmesterskap handler om. En helt ny ramme
reduserer vekt og har en perfekt stivhetsbalanse fra fabrikken. Med
revidert styringsgeometri og Showas 49 mm USD spiralfjærgaffel
med 5 mm ekstra slaglengde, har det aldri vært lettere å angripe
svingene. Motoren har et redesignet innsug, topplokk og eksosanlegg.
Det er mer kraft fra 5 000 rpm og oppover med jevn gassrespons. Og for
et sterkere og jevnere dreiemoment ved lavt turtall, er luftboksen laget
større med verktøyfri tilgang til filteret.
Et revidert dekompresjonssystem og ny hydraulisk clutch gir nådeløs
utholdenhet. Honda Selectable Torque Control (HSTC) tilbyr 3 moduser for
ultimat trekkraft til bakdekket, mens HRC Launch Control håndterer de første
100 meterne. Og det nye karosseriet er slankere, lettere og smidigere. Det har
aldri vært enklere å ta holeshot og fortsette ledelsen. Heller ikke å kapre seieren.
CRF450R er den komplette MX-pakken som gir føreren total kontroll. Den er basert
på HRCs 2019 MXGP-mesterskapsvinnende maskin med sitt splitter nye chassis og
fjæringspakke, motoroppgraderinger for å forbedre kraft og kjøreegenskaper, samt et
skarpt nytt utseende fra redesignet lettvektplast.
CRF450R gir ordet utrolig ny betydning.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•

HRC LAUNCH CONTROL
ENGINE MODE SELECT BUTTON
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
JEVNERE MOMENT VED LAVT TURTALL
STØRRE LUFTBOKS
ELEKTRISK START

HRC-LC

SUSDF

ALM-F

EMSB

HSTC

ELS

WVD

PGM-FI

PLRS

HYDRA-C
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VEKT

2 KG LETTERE

SLAGLENGDE FRONTGAFFEL

GIRSYSTEM

310 MM

HYDRAULISK CLUTCH

89

DET
ULTIMATE
OFFROADVÅPENET
Start med det beste som finnes. Gjør det så enda bedre; med
CRF450R MX-maskinen som base, har CRF450RX allerede en
fordel. Akkurat som CRF450R, er den nå jevnere, skarpere og lettere
– og utgjør et formidabelt offroad-våpen som raskt forserer alle typer
underlag. En helt ny ramme sparer vekt ved å bruke smalere hovedrør.
Aluminiumsrammen er 700g lettere med 20% mindre sidestivhet, for å
forbedre hvert eneste aspekt av svingytelse. Styrebroene og svingarmen
er innstilt for å matche hverandre, og styringsgeometrien er strammere,
med økt bakkeklaring. I tillegg til dette har Showa-fjæringen lettere demping
og lavere fjærhastigheter enn CRF450R. 49 mm Showa-gaffelen har 5mm
lengre slaglengde og er fullt justerbar.
I likhet med CRF450R har RX-modellen Motor Mode Select Button (EMSB)
som endrer motorens kraft- og dreiemomentegenskaper. Den har også 3-nivå
HRC Launch Control som gir deg forsprang uansett kjøreevne eller erfaring, og
uansett hvilke forhold du kjører i. Når du har startet, hjelper Honda Selectable
Torque Control (HSTC) deg med å kjøre fremover. CRF450RX er vår komplette
offroad-rakett. Med det samme HRC-utviklede chassiset og motoren som CRF450R
– inkludert HSTC og HRC Launch Control – slår den hardt fra seg overalt og oppnår
utrolige hastigheter over underlaget.
Og det gjør den hele dagen.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•

HYDRAULISK CLUTCH
ENGINE MODE SELECT BUTTON
HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
STANDARD HÅNDBESKYTTERE
MYKERE STØTDEMPING
ELECTRISK START

HRC-LC

SUSDF

ALM-F

EMSB

HSTC

ELS

WVD

PGM-FI

PLRS

HYDRA-C
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VEKT

5 KG LETTERE

HRC-LC

TANK

8 LITER

BENSINTANK

HRC LAUNCH CONTROL
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KUTTER
RUNDETIDER
DET ER DET
VI GJØR
250 MX-klassen beveger seg raskt, og det gjør vi også. CRF250Rs
DOHC-motor med el-start har nå fått 10 % økt dreiemoment mellom
6 og -10 000 rpm takket være revidert forbrenningskammer, kamtider
og forbedret innsugs- og eksoseffektivitet. For å utnytte det ekstra midtre skyvet, og opprettholde turtallet ved oppgiringer er utvekslingen for
andre og tredje gir nå nærmere hverandre. HRC Launch Control hjelper til
med å sikre starten, mens 3-nivå EMSB (Engine Mode Select Button) justerer
kraftleveringen.
Aluminiumsrammen og svingarmen har en nøye avstemt stivhet mellom seg.
Kombinert med flere innstillingsmuligheter for kompresjonsdemping for den fullt
justerbare Showa-fjæringen foran og bak, er resultatet forbedret stabilitet, følelse og
nøyaktighet mens du tar deg gjennom raske, humpete svinger.
Lettere fothvilere bruker en spesiell struktur med for å fjerne gjørme. Bremsekaliperen
foran har 30 og 27 mm stempler pluss en bremseslange med lav ekspansjon for god bremsekraft med følelse. Nytt bremsebelegg for bakbremsen forbedrer holdbarheten. Hvis du vil
kutte rundetidene – gjør CRF250R til ditt foretrukne våpen.
Det er det den er bygget for.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•

HRC LAUNCH CONTROL
ENGINE MODE SELECT BUTTON
HONDA PRO-LINK® STØTDEMPING BAK
SHOWA USD-GAFFEL
BØLGETE BREMSESKIVER
PROGRAMMED FUEL INJECTION

HRC-LC

SUSDF

WVD

EMSB

PGM-FI

PLRS

ELS

ALM-F
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MOTOR

FORGAFFEL

49 MM

SHOWA USD-GAFFEL

3 KJØREMODUSER

START

HRC LAUNCH CONTROL
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BLI
RASK
ENKELT
CRF250RX er det offroad-verktøyet du alltid har ønsket deg.
Det er en høyytelses enduro-maskin som er laget for å utnytte
alle fordelene en lettvekst 250 tilbyr – fra manøvrerbarhet til letthåndtert smidighet.
Med samme motor- og chassisoppgraderinger som motocrosseren
CRF250R er den allerede spesiell. Men den har også Showa-fjæringen
justert på nytt for bruk utenfor fra MX-sporet, 18-tommers bakhjul og større bensintank. Pluss sidestøtte – en liten, men nyttig detalj.
Så når det blir veldig tøft, trangt eller teknisk og hvor større sykler kan slite deg ut,
skinner CRF250RX. Det er en motorsykkel som holder deg i gang, uansett hvilke
utfordringer du møter på din vei.
CRF250RX gjør deg rask, enkelt.

HØYDEPUNKTER
•
•
•
•
•
•

HRC LAUNCH CONTROL
ENGINE MODE SELECT BUTTON
HONDA PRO-LINK® STØTDEMPING BAK
SHOWA USD-GAFFEL
BØLGETE BREMSESKIVER
PROGRAMMED FUEL INJECTION

HRC-LC

SUSDF

WVD

EMSB

PGM-FI

PLRS

ELS

ALM-F
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MOTOR

TANK

8.5 LITER

BENSINTANK

3 KJØREMODUSER

START

HRC LAUNCH CONTROL
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FREMTIDIGE
VINNERE
STARTER
HER
Hver Honda CRF F-modeller er inspirert av de store
GP-førerne, og er designet for å være den perfekte
matchen for håpefulle og kommende utøvere.
Mindre grep og en brukervennlig, halvautomatisk girkasse i CRF50F og fulle 5-trinns girkasser i CRF110F og
CRF125F gjør det mulig for unge førere å få full kontroll.
De velprøvde og pålitelige 4-taktsmotorene gir en jevn
og sikker kraft på alle de tre CRF F-modellene. Det
robuste chassiset og fjæringen kan lett håndtere det
tøffeste terrenget. Og med grafikken og stylingen som
kommer direkte fra CRF-motorsyklene, vil du se rask ut
uansett hvor du velger å kjøre.

STØTDEMPING

KJØREKLAR VEKT

FORHJUL

31 mm

88 Kg

19´´

USD-gaffel

WVD
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PLRS

ELS

STØTDEMPING

KJØREKLAR VEKT

FORHJUL

STØTDEMPING

KJØREKLAR VEKT

HJUL

31 mm

74 Kg

14´´

21.7 mm

50 Kg

10´´

USD-gaffel

USD-gaffel

ELS

97
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DRØMMER
BLIR TIL
VIRKELIGHET
Soichiro Honda sa,
“Det er egenskaper som fører til suksess.
Mot, tålmodighet, evnen til å drømme
og å holde ut.”
Hondas filosofi om å drømme om en bedre verden for
folk katalyserte oppfinnelsen av ASIMO, HondaJet,
NSX og den legendariske Africa Twin. Drømmer
kan være kraftige, de presser deg til å oppnå
mer, å utforskenye ideer, nye teknologier og
avdekke nye måterfor å løse problemer.
Det krever uavhengig tenkningog dristighet
til å forfølge drømmer. Det krever også
lidenskap og innovasjon for aldri å
tillate drømmene å dø og å forme
dem til virkelig i dagens verden.

99
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BARE DET BESTE
ER GODT NOK FOR
DIN HONDA
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BARE DET BESTE
ER GODT NOK
FOR DIN HONDA

HONDA
TEKNOLOGI

Honda har utviklet innovativ
teknologi designet for å gi deg fordeler:

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL

COMBINED BRAKE SYSTEM

TWS RIDING MODE SELECT SYSTEM

DUAL CLUTCH TRANSMISSION

IDLE STOP SYSTEM

Måler hastighetsforskjell mellom hjulene og tilpasser bremseeffekten
slik at hjulene ikke låses.

Systemet overvåker hastigheten på for- og bakhjulet. Når det registreres en viss
hastighetsforskjell på for- og bakhjulet, reduseres kraftlevering. Fører kan velge
mellom tre ulike nivåer avhengig av kjøreforholdene.

Optimaliserer balansen mellom for- og bakbrems, og motvirker at
dekkene mister grepet på varierende underlag.

3 valgbare nivåer av traction kontroll, motorkraft og motorbrems.

Kombinerer kjøregleden i en manuell girkasse med automatkassens
bekvemmelighet, gir bedre komfort og sportsligere ytelse.

4

EURO

Systemet gjør at motoren stanser etter 3 sekunder på tomgang og
starter automatisk igjen når gassen åpnes. Dette bidrar til å redusere
både utslipp og forbruk.

EURO 4

Tilfredsstiller EURO-4 utslippskrav.

LED LIGHTS

LED

HONDA EVOLUTIONAL
CATALYSING SYSTEM

HILL START ASSIST

17 INCH WHEEL

REVERSE GEAR

G MODE

SMART KEY

HELMET STORAGE

PROGRAMMED FUEL INJECTION

ENGINE MODE SELECT BUTTON

SHOWA DUAL BENDING VALVE

Oksygensensorer og tre-kammers katalysator sørger for en optimal
gassblanding for å gi den mest effektive katalytiske reduksjon av
eksosutslippene.

17 in

G

MODE

Bakkestart assistent.

Forhjul med stor diameter sørger for ekstra stabilitet på ujevne
asfaltveier og gir føreren større sikkerhet.

Sett din Gold Wing i revers og gjør manøvreringen enklere.

G mode er styrt av bryter på instrumentbord og gir forbedret grep og
kontroll på sykkelen ved å redusere clutch slipp ved girskift.

Slå på tenningen, åpne bensinlokket og setet – mens du har nøkkelen
i lommen.

Stor lagringsplass under setet for helhjelm.

Elektronisk styrt bensininnsprøytning.

Valg mellom 3 kjøremodus. Modus 1 er standard ECU map. Modus 2 gir
mykere gassrespons, og Modus 3 gir en mere aggressiv kraftlevering.

Showa gaffelbein med dobbeltvirkende ventiler for proporsjonal
returdemping og hardere kompresjon.

HONDA IGNITION SECURITY SYSTEM

AIRBAG

Elektronisk startsperre med gjenkjennelse av originalnøkkel.
AIRBAG

HONDA MULTI-ACTION SYSTEM

Cartridge-gaffel og bakdemper sikrer en trygg balanse mellom myk
demping og presise kjøreegenskaper.

102

Belysning med bruk av diode-teknologi, som gir skarpere og mer
effektivt lys samt lengre holdbarhet.

Les mer på kellox.no

Airbag montert på tanken – en unik løsning for motorsykler – designet
for å gi føreren ekstra sikkerhet.

ELECTRIC START

Elektrisk start gjør det enklere å starte motoren.
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MODELL

ADVENTURE
CRF1100L
P-twin
AFRICA TWIN
CRF1100L AFRICA P-twin
TWIN ADV SPORTS

1084

102/7,500

105/6,250

kjede

6/DCT

2330

960

870/850

90/90-21

150/70R18

226/236

112/110

18,8

1084

102/7,500

105/6,250

kjede

6/DCT

2330

960

870/850

90/90-21

150/70R18

240/250

112/110

24,8

0,49/
0,48
0,49/
0,48

X-ADV

P-twin

745

58.6/6,750

69/4,750

kjede

6/DCT

2115

940

820

120/70 R17

160/60 R15

236

85

13,2

0,36

NC750X

P-twin

745

58.6/6,750

69/4,750

kjede

6/DCT

2210

846

800

120/70R-17

160/60R-17

214

82

14,1

0,35

CB500X

P-twin

471

47,6/8,600

43/6,500

kjede

6

2155

825

830

110/80R19

160/60ZR-17

197

82

17,5

0,36

80/100-21M/C 120/80-18M/C
51P
62P
80/100-21M/C 120/80-18M/C
51P
62P

142

73

7,8

0,31

153

73

12,8

0,31

CRF300L

1

286

27,6/8500

26,6/6500

kjede

6

2230

820

880

CRF300Rally

1

286

27,6/8500

26,6/6500

kjede

6

2230

920

885

P-twin

1084

87/7,000

98/4,750

kjede

6/DCT

2240

853

700

130/70 R18

180/65 R16

223/233

114/123

13,6

0,49/
0,53

CB1000R

R4

998

145/10,500

104/8,250

kjede

6

2120

789

830

120/70 ZR17

190/55 ZR17

213

137

16,2

0,59

CB650R

R4

649

95/12,000

63/9,500

kjede

6

2130

780

810

120/70 ZR17

180/55 ZR17

202

112

15,4

0,49

CB125R

1

124,9 14,96/10,000 11.6/8,000

kjede

6

2015

820

816

110/70 R17

150/60 R17

130

50

10,1

0,22

130/90 R16M/C
150/80
67H
R16M/C 71H

191

85

11,2

0,37

NAKED
Rebel 1100

Rebel 500

P-twin

471

46/8,500

43.3/6,000

kjede

6

2205

820

690

CB500F

P-twin

471

47,6/8,600

43/6,500

kjede

6

2080

790

789

120/70 ZR17

160/60 ZR17

189

80

17,1

0,35

MSX 125 GROM

1

124,9

9,7/7,000

10.5/5,500

kjede

5

1760

720

761

120/70 R12

130/70 R12

103

35

6

0,15

CB125F

1

124

10,8/7,500

10.9/6,000

kjede

5

2015

750

790

80/100 R18

90/90-18

117

34

11

0,15

TOURING
GL1800
GoldWing
Gl1800
GoldWing Tour

6

1833

126,5/5,500

170/4,500

6

1833

126,5/5,500

170/4,500

7+
kardang Revers
7+
Kardang Revers

2475

925

745

130/70 R18

200/55 R16

367

127

21,1

0,56

2615

905

745

130/70 R18

200/55 R16

383

127

21,1

0,56

SUPERSPORT
CBR1000RR-R
Fireblade SP
CBR1000RR-R
Fireblade

R4

999,9

217/14,500

113/12,500

kjede

6

2100

745

830

120/70-ZR17

200/55-ZR17

201

148

16,1

0,63

R4

999,9

217/14,500

113/12,500

kjede

6

2100

745

830

120/70-ZR17

200/55-ZR17

201

148

16,1

0,63

CBR650R

R4

649

95/12,000

63/9,500

kjede

6

2120

750

810

112

15,4

0,49

P-twin

471

47,6/8,600

43/6,500

kjede

6

2080

755

785

180/55ZR17M/C
160/60ZR17M/C

208

CBR500R

120/70ZR17M/C
120/70ZR17M/C

192

80

17,1

0,34

SCOOTER
Forza 750

P-twin

745

58,6/6,750

69/4,750

Kjede

6/DCT

2200

790

790

120/70 R17

160/60 R15

235

85

13,2

0,36

Forza 350

1

330

29.3/7,500

31.9/5,250

V-Matic

aut

2147

754

780

120/70 R15

140/70 R14

184

79

11,7

0,33

Forza 125

1

124,9

14,9/8,750

12.2/6,500

V-Matic

aut

2140

755

780

120/70 R15

140/70 R14

161

54

11,5

0,23

SH350i

1

330

29,3/7,500

32.0/5,250 V-matic

aut

2160

742

805

110/70 R16

130/70 R16

174

79

9,1

0,33

SH125i

1

125

13/8,250

12/6,500

V-belt

CVT

2090

730

799

100/80 R16

120/80 R16

133,9

50

7

0,22

PCX 125

1

125

12,5/8,750

11.8/6,500

V-matic

aut

1935

740

764

110/70 R 14

130/70 R13

130

49

8,1

0,21

SH Mode 125

1

125

11,4/8,500

12.1/5,000

V-belt

CVT

1950

670

765

80/90 R16

100/90 R14

118

48

5,5

0,2

CRF450R

1

449,7

-

-

kjede

5

2182

827

965

80/100-21

120/80-19

105,8

-

6,3

-

CRF450RX

1

449,7

-

-

kjede

5

2182

839

965

90/90-21

120/90-18

107,6

-

8

-

CRF250R

1

249,4

-

-

kjede

5

2181

827

957

107,8

-

6,3

-

CRF250RX

1

249,4

-

-

kjede

5

2181

827

957

111

-

8,5

-

CRF150RB

1

149,7

23,8/12500

14,1/11000

kjede

5

1900

770

866

70/100–19

90/100–16

84,4

-

4,3

-

CRF110F

1

109

7,3/7500

8,85/3500

kjede

4

1560

686

667

70/100-14

80/100-12

74

-

5

-

CRF50F

1

49

-

-

kjede

3

1302

581

548

2.50 10 (33)

2.50 10 (33)

50

-

2,6

-

MOTOCROSS

* *Kjøreklar vekt er inkludert bensin, olje, kjølevæske og batteri. Forbehold om trykkfeil.

80/100-21
100/90-19
Dunlop MX3S Dunlop MX3S
80/100-21
100/90-19
Dunlop MX3S Dunlop MX3S
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Disse spesifikasjonene gjelder ikke noe spesielt produkt som er tilgjengelig eller i salg. Produsentene forbeholder seg retten til å
endre sine spesifikasjoner, farger inkludert, med eller uten forutgående varsel og til tider og på måter de finner det best. Store og små
endringer kan forekomme. Alle anstrengelser er imidlertid foretatt for å sørge for gyldigheten av informasjonen i denne brosjyren. Denne
brosjyren skal ikke under noen omstendighet anses som et tilbud fra Selskapet til noen person. Alt salg utføres av den aktuelle forhandler
og er underlagt gjeldende salgsbestemmelser og lovgivning. Kopier av aktuelle dokumenter kan tilveiebringes etter forespørsel. Det er
lagt stor vekt på at detaljer skal være gjengitt med høyest mulig nøyaktighet, brosjyrer og annet trykt materiell blir imidlertid klargjort og
ferdigstilt flere måneder i forkant av distribusjon og kan dermed ikke konsekvent reflektere verken detaljendringer eller, i noen isolerte
tilfeller, tilgjengelighet til et produkt eller en spesiell egenskap ved et produkt. Kunder anbefales å oppsøke sin forhandler for spesifikk
informasjon om modellutvalg og produktenes egenskaper, særlig dersom dette er avgjørende for valg av modell.
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i produkter uten varsel.

Honda Motorsykler
Importør og distributør i Norge: AS KELLOX
hondamc.no • Facebook: Honda MC Norge • Instagram: hondamc_norge

Din Honda-forhandler:

Please don’t bin me.
Pass me on to a
friend or recycle me.

Honda Motor Europe sources
paper responsibly from
manufacturers within the EU.

