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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

”



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. Det er kompetansen 
våre forhandlere og Kellox har bygget opp gjennom 

alle årene som importør av Honda motorsykler, som 
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 
2018-modeller – og hele bredden av motorsykler fra 
Honda-fabrikken.

Bakerst står symbolforklaringer og tekniske 
spesifikasjoner. På HONDAMC.NO kan du lese mer 
utfyllende informasjon.

God fornøyelse!

INGEN SELGER
FLERE MOTORSYKLER

ENN HONDA
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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 opptil en kjørelengde på 40 000 kilometer. Den 
omfatter veiregistrerte motorsykler med et slagvolum 
på 125 cm3 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 på 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.

KVALITET SOM 
GJØR DET ENKELT Å 
GI LANG GARANTI

I samarbeid med Gjensidige kan vi tilby deg en gunstig MC-
startforsikring.

Velger du en MC-startforsikring fra Gjensidige, får du en trygg 
kaskoforsikring i én måned. Gjensidige vil i løpet av måneden gi deg et 
godt tilbud på videre forsikring. Ved uhell inkluderer forsikringen berging 
til nærmeste verksted samt utgifter til hjemtransport eller hotellopphold. 
Om du skulle være uheldig å gå tom for bensin eller miste nøklene, hjelper 
Gjensidige deg der du er!

Spør din forhandler om tilbudet, eller les mer på HONDAMC.NO

STARTFORSIKRING
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Vi tilbyr svært gunstige finansierings løsninger i samarbeid med Santander Consumer Bank.  
Santander MC-lån er en trygg og praktisk måte å finansiere kjøp av ny eller brukt MC:

 >   Kun pant i MC-en som sikkerhet
 >   Meget rask behandlingstid på din søknad
 >   Nedbetalingstid på inntil 7 år

Priseksempel MC: 5,45% nom./ 7,71% eff. 35 % EK Lånebeløp: 150.000,- o/5 år, Kostnad: 29.577,- Totalt: 179.577,-  

Se priser og beregn finansiering på HONDAMC.NO, eller kontakt din lokale forhandler 
for finansieringstilbud.

TA MED DEG 
DIN NYE HONDA 
HJEM I DAG

76 76
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HVOR ENN 
LIVET TAR DEG

Kjenn adrenalinet pumpe i de krappe svingene. 

Ta inn over deg landskapet som fyker forbi. Uansett hvor 

reisen tar deg, vil en Adventure-sykkel med vingelogo på 

tanken være ditt beste reisefølge. Knapt noen sykler matcher 

den fantastiske, norske naturen bedre enn 

Hondas Adventure-sykler. 

De takler et hvilket som helst underlag og hamler også opp 

med et og annet veihull. De er som skapt for langkjøring, 

og det går lenge mellom hver gang du må fylle tanken. Om 

du så har tenkt deg jorden rundt, er dette syklene for deg. 

Adventure er robuste, trygge, lekne og allsidige sykler 

for de lange, åpne strekningene.

INNHOLD

10 OPPDATERT CRF1000L AFRICA TWIN 22 VELG RETT HJELM

12 NY AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 24 CB500X

14 VFR1200X CROSSTOURER 26 CRF250 RALLY

16 VFR800X CROSSRUNNER 28 CRF250L

18 OPPDATERT X-ADV 30 SPESIFIKASJONER

20 OPPDATERT NC750X
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ET REALT
EVENTYR

95,2 hk 998 cm3
Parallel Twin

Motor

99 Nm
6000 o/min

Maks. dreiemoment

250 mm

Bakkeklaring

MJPB  logo

A
KLASSE

HØYDEPUNKTER

+ 998 cm3 Parallel Twin-motor med 95 hk 
 og et moment på 99 Nm

+ To-krets ABS system med mulighet for   
 deaktivering av funksjonen for bakhjul  

+ Dual Clutch Transmission (DCT)

+ Hondas justerbare antispinnsystem (HSTC) 
 med 7 nivåer og AV funksjon

+ LED-lys foran og bak

+ Justerbart sete

+ Selvkansellerende blinklys

I 2018 blir legenden Africa Twin oppgradert med en rekke nye tillegg. Du får nå 
elektronisk gasshåndtak (Throttle By Wire) som gir motorsykkelen tre ulike kjøremoduser: 

TOUR, URBAN og GRAVEL. Antispinnsystemet Honda Selectable Torque Control er oppgradert 
og gir sju ulike kontrollnivåer som tilpasser elektronikken til underlaget.

Africa Twin appellerer til både jorda rundt-entusiasten og hverdagspendleren. Den 
tosylindrede 998 cm3 motoren har i 2018 blitt tilpasset for å gi bedre respons i 

mellomregisteret, i tillegg til at eksosanlegget har blitt forbedret for bedre
 ytelse og en enda råere lyd.

CRF1000L Africa Twin er laget for å kjøre på alt slags underlag. Kjører du på løst underlag, 
kan du trykke på G-knappen som forbedrer veigrepet og clutchkontrollen, noe som gir 
mer direkte kraft ned i underlaget. Automatgirmodus har to innstillinger, der du velger 

mellom sportsmodus (S) eller langturkjøring (D). D-modus tilbyr den beste balansen mellom 
drivstofføkonomi og komfortabel cruising. S-modus er oppdatert og kommer nå med ekstra 

nivåer for sportsprestasjoner, med tre forskjellige skiftmønstre å velge mellom: S1, S2 og 
S3. Prikken over i-en er en ny funksjon i DCT–systemet som registrerer hellinger, slik at 

girvekslingsmønsteret tilpasses etter hellingen og sikrer optimal kontroll.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO
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CRF1000L AFRICA TWIN

NØKKELFUNKSJONER

PGM-FI HECS3 HISS HSTC

G
Mode

DCT LED-LYS PLRS G-MODE

Utforsk og tilpass din nye 
Africa Twin. Appen er tilgjengelig 
for iOS og Android.

1110

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



EVENTYR
SOM VARER

Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports deler grunnutrustningen til 
standardutgaven, men har også en rekke tillegg som gjør sykkelen enda bedre og mer 

komfortabel for lange eventyr.

Med en stor tank på 24 liter gir 2018 Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports en 
rekkevidde på opptil 500 kilometer. Større rekkevidde betyr behov for mer komfort. Africa 

Twin Adventure Sports har et flatere sete enn forgjengeren, og en mer oppreist kjørestilling 
gjør at du kan sitte lenger i setet. En større vindskjerm og kåpe beskytter føreren fra vind og 

vær. Bunnplaten er forsterket og eksosdekselet beskytter maskinen i terrenget. 
Legg til hjuloppheng med 22 mm lengre fjærvandring, varmeholker og et nytt 

instrumentpanel, og du har en kjøretur i vente som er oppgradert på alle tenkelige måter.
Africa Twin Adventure Sports er markeringen av 30-årsjubileet til den originale XRV650 

og fås kun i denne eksklusive trikolor-utgaven.
 

Du vil bli lagt merke til uansett hvor eventyret måtte ta deg.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

95,2 hk  
7500 o/min

Maks. ytelse

99 Nm
6,000 o/min

Maks. dreiemoment

270 mm

Bakkeklaring

MJPB  logo

A D V E N T U R E  S P O R T S 

HØYDEPUNKTER

+ Enda større tank (24,2 l) sikrer en  
 utrolig rekkevidde på 500 km

+ Enda høyere kjørestilling

+ Enda større bakkeklaring

+ Standard med varmeholker

+ Enduro-motordeksel

+ Større kåpe og høyere vindskjerm

+ Selvkansellerende blinklys

+ Justerbart sete

+ Lengre fjærvandring

+ Elektronisk gasshåndtak med tre  
 kjøremodus

+ Forbedret antispinn med Honda  
 Selectable Torque Control (HSTC)

+ 95 hestekrefter

+ Leveres standard med motorbøyle

+ Leveres standard med 12 Volt uttak

A
KLASSE

1312



CRF1000L AFRICA TWIN

NØKKELFUNKSJONER

G
Mode

PGM-FI HECS3 G-MODE HISS

DCT LED-LYS PLRS HSTC

1312

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



A
KLASSE

KLAR FOR 
LANDEVEIEN

Denne eventyreren er prikken over i-en i Hondas X-sortiment og gir deg det 
ypperste av komfort på veien. VFR1200X er en adventure-modell designet for sportstouring. 
Det betyr at du får en høyreist og komfortabel maskin laget for landeveien. V4-motoren er 
justert for å gi deg mye kraft der hvor du ofte ligger på langtur, i lav- og mellomregisteret. 

Du finner maks dreiemoment alt ved 6500 omdreininger. Kombiner dette med den sømløse 
DCT-girkassen, og du får en maskin som er både kjapp og effektiv.

Det finnes et bredt utvalg av originalt tilbehør til VFR1200X – blant annet varmeholker, 
sidevesker, toppboks i aluminium og frontbeskyttelse med to lys. Ta deg tid til et avbrekk i 

hverdagen på en VFR1200X, som kombinerer det beste fra sportstourer- og 
adventure-segmentet.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

DCT - 3 nivåer i 
S-modus

LH

RH

850 mm

Sittehøyde

129,2 hk 
7750 o/min

Maks. ytelse

HØYDEPUNKTER

+ Justerbar vindskjerm – lettmanøvrert med én   
 hånd og enkel å finjustere etter vær og vind

+ For DCT-modellen finnes det tre nivåer i S-modus  
 som gir et bredere register av kjørestiler

+ Kraftig 1237 cm3 V4-motor for sterkere   
 dreiemoment i lav- og mellomregisteret

+ Aluminiumsramme for topp balanse 
 mellom fjæring og demping

+ Antispinnsystemet Honda Selectable 
 Traction Control (TCS)

1514



VFR1200X CROSSTOURER

NØKKELFUNKSJONER

PGM-FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC DCT

1514

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



A
KLASSE

FINN DITT
PUSTEROM

VFR800X Crossrunner er en banebrytende motorsykkel som kombinerer det beste fra 
sportstouring og adventure. Her står eventyrlysten i sentrum, og siden den første modellen 

ble lansert i 2011 har sykkelen gått gjennom en omfattende evolusjon.

Hjertet til VFR800X er den legendariske V4-motoren med en effekt og lyd som vil begeistre 
deg. Dette er en motorsykkel for landeveien. Den kombinerer de sportslige egenskapene til 

VFR800F med en oppreist og avslappet kjørestilling. Den justerbare vindskjermen gir deg god 
beskyttelse mot vær og vind og god oversikt over veien foran deg. Setet er også justerbart 

og gir riktig ergonomi uansett størrelsen på føreren. Fullt utstyrt med LED-lys, 5-trinns 
varmeholker og selvkansellerende blinklys, dette er en ekte touring-maskin med komforten 

og de praktiske egenskapene til en adventure-sykkel.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

JUSTERBART 
SETE
815–835 mm

20.8 Liter

Bensintank

MJMA  VFR800X   CROSSRUNNER logo size 1/1

R
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BODY Color
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P
E
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T
Y
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E
 
3

NH-436M
MAT GUNPOWDER

BLACK
METALLIC 

NH-B53P
PEARL

GLARE WHITE 

R-305C
CANDY

ARCADIAN RED 

MAT SILVER
METALLIC

(NH-167M-U MAT)

NH-167M-U
IRON NAIL
SILVER

METALLIC-U

NH-142M-U
METEO GRAY
METALLIC-U

NH-463M
DARKNESS BLACK

METALLIC

MAT MEDIUM
SILVER

METALLIC

MAT LIGHT
SILVER

METALLIC

107,4 hk 
10250 o/min

Maks. ytelse

HØYDEPUNKTER

+ VTEC 90-graders V4 DOHC 16V-motor

+ Antispinnsystemet Honda Selectable Torque 
 Control (HSTC)

+ Dobbel aluminiumsramme

+ Justerbart sete

+ 5-trinns varmeholker leveres som standard

+ Selvkansellerende blinklys

+ LED-lys foran og bak

1716



VFR800X CROSSRUNNER

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC LED-LYS

1716

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



UTVID 
HORISONTEN

X-ADV er en innovativ krysning som takler praktisk bykjøring like godt som røffe eventyr. 
Denne motorsykkelen er av en helt ny rase. Den tosylindrede motoren har et slagvolum på 

745 cm3 og leverer fra de laveste turtallene og gjennom hele mellomregisteret. Den dobbelte 
clutchen (DCT) sikrer smart og øyeblikkelig akselerasjon. Fås også i en 48 hk-versjon 

for den som har A2-førerkort.
Setet skjuler et bagasjerom på hele 21 liter, vindskjermen kan justeres i fem nivåer og  

Smart Key-system. Det tøffe chassiset, den lange fjærvandringen og den radialmonterte 
bremsen med fire stempler gir deg alt du trenger når du skal ut å cruise. Denne motorsykkelen 

er designet for være konge på landeveiene med både Honda Selectable Torque Control 
(HSTC) og den helt unike og nye G-modus, som gjør X-ADV klar for

 terrenget med bare et knappetrykk.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

OFFROAD
Modus

54,8 hk  
6250 o/min

Maks. ytelse

68 Nm 
4750 o/min

Maks. dreiemoment

HØYDEPUNKTER

+ Kraftig, radialmontert bremsesystem med 
 doble bremseskiver

+ Lavt forbruk 0,37 l/mil

+ Dual Clutch Transmission (DCT)

+ Stort rom under setet, 21 l

+ Smart Key-system

+ Justerbar vindskjerm med fem innstillinger

+ LCD-display

+ LED-lys

+ Grove dekk og eikehjul; 17 tommer foran, 
 15 tommer bak

+ Tilgjengelig som A2

A/A2
KLASSE

1918



X-ADV

NØKKELFUNKSJONER

G
Mode

PGM FI HECS3 HSTC G-MODE

LED-LYS DCT PLRS SMART KEY

1918

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



A/A2
KLASSE

KRAFT TIL
FRIHET

Den ultimate pendlersykkelen! Tøff adventure-stil, en sterk og svært økonomisk motor, 
oppreist sittestilling, oppbevaringsplass, LED-lys, LCD-instrumentpanel og antispinnsystem 

(HSTC) gjør dette til en særdeles smart og prisgunstig allrounder.
Den sterke motoren har et slagvolum på 745 cm3 og er laget for å gi mye dreiemoment og 

passelig med effekt. Dette gjør motoren svært enkel å kjøre. Sykkelen drar godt, nesten 
uansett hvilket turtall du ligger på. Du får den i to varianter, med manuell girkasse eller 

dobbeltclutch-girkasse (DCT).

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

745 cm3 
Parallel Twin

Motor

28.6 km/l

Bensinforbruk

Oppbevaringsplass
til hjelm

HØYDEPUNKTER

+ Oppgradert eksossystem for mer aggressiv lyd

+ Avslappet kjørestilling med god vindskjerming

+ For DCT-modellen finnes det tre nivåer i 
 S-modus som gir et bredere register av kjørestiler

+ Ny ventil i Showa-forgaffelen 
 optimaliserer kompresjonen og returdempingen. 

+ Forspenningen er justerbar.

+ 745 cm3 motor for responsiv kraft og 
 kraftig moment

+ Tilgjengelig som A2

2120



NC750X

NØKKELFUNKSJONER

PGM-FI HECS3 HISS SDBV

DCT LED-LYS PLRS HSTC

2120

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



VELG 
RETT 
HJELM

Sikkerhet, pris, komfort, 
vær, lufting og farge er 

blant faktorene du bør ta 
stilling til. En godkjent MC-

hjelm er faktisk det eneste 
sikkerhetsplagget som er 

påbudt ved MC-kjøring.

Dette er en lett og fin hjelmtype som tar liten 

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. 

HALVHJELM
Denne hjelmtypen er den mest vanlige og også den 

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.

HELHJELM

2322 2322



Ta vare på din egen sikkerhet, ikke kjøp en 

brukt MC-hjelm! Du vet ikke hvordan den er 

blitt behandlet. Alt av MC-utstyr kan gjerne 

kjøpes brukt, men ikke hjelmen. Og det er for din 

egen sikkerhets skyld.

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

komfort i en hjelm. Sikkerhetstestene tester ikke 

komforten. Den må du prøve selv. Ta en liten tur, 

og sjekk om den er behagelig å ha på, har bra 

ventilasjon og isolerer mot støy.

Hjelmen er faktisk det enkeltplagget som bidrar 

mest til kjørekomforten. Den holder hodet varmt, 

øynene tørre og håret på plass. Unngår du å 

krasje, er komfort hjelmens viktigste funksjon.

MATERIALVALG
De to mest brukte materialtypene i 

motorsykkelhjelmer er polykarbonat og 

glassfiber, og da er det ytterskallet vi snakker om. 

Polykarbonat-hjelmen er normalt noe tyngre og 

fordeler støt noe dårligere enn glassfiberhjelmen, 

og regnes derfor for å være noe mindre sikker. 

En glassfiberhjelm tar derimot lettere skade av 

røff behandling. Har du mistet den i asfalten, 

bør du ikke bruke den lenger. Å lage en hjelm 

i polykarbonat krever først at man investerer i 

en ganske dyr støpeform, men deretter kan den 

enkelte hjelm produseres i stort antall. Skallet i 

en fiberhjelm håndlages i stor grad. Derfor egner 

en fiberhjelm seg best i små og mer eksklusive 

serier.

VELG RIKTIG STØRRELSE
Rett størrelse er svært viktig, og heldigvis har 

størrelse ingen innvirkning på prisen. En fornuftig 

huskeregel kan være å kjøpe en størrelse mindre 

enn den som føles komfortabel. Hjelmen utvider 

seg noe innvendig og blir mer behagelig etter 

noen timer. Merk imidlertid at forskjellen mellom 

kvalitetsprodusenter og røkla er at de beste også 

har flere forskjellige størrelser ytterskall å tilby for 

samme hjelm.

INNEBYGGET SOLVISIR ER SMART
Når du velger en helhjelm, må du tenke over hva 

slags visir du trenger. Visiret har enten klart eller 

farget glass. Det finnes også visir som egner seg 

bedre i regnvær, fordi det ikke dugger. Planlegger 

du å bruke flere typer visir på hjelmen, må det 

være enkelt å skifte det. Det er behagelig å kjøre 

med farget visir på dager med sterkt sollys, men 

kan være direkte farlig i mørket eller i regnvær, 

når sikten dårlig. Husk derfor å ta med et klart 

visir hvis du planlegger å kjøre i usikkert vær, eller 

hvis deler av turen skal foregå i mørket.

Mang en motorsyklist har opplevd ubehag ved å 

komme fra skarpt sollys og inn i en mørk tunnel. 

Det finnes både åpningshjelmer og halv- og 

helhjelmer med innebygget solvisir. Dette er en 

smart løsning.

DU FÅR DET DU BETALER FOR
En billig og lovlig halvhjelm kan koste helt ned 

mot 600 kroner, men spander gjerne mellom

1500 og 2000 kroner om du verdsetter ditt

eget hode.

Mer eksklusive hjelmer av høyere kvalitet kan du 

betale 5000–7000 kroner for, om du vil. Smarte 

løsninger og finesser er det som øker prisen 

på hjelmen. Det er liten direkte sammenheng 

mellom pris og hvor sikker hjelmen er om ulykken 

er ute. Mange MC-forhandlere selger fjorårets 

modeller til nedsatt pris. Les mer på kelloxmc.no 

og Tohjulinger.no

Sikkerhet, pris, komfort, 
vær, lufting og farge er 

blant faktorene du bør ta 
stilling til. En godkjent MC-

hjelm er faktisk det eneste 
sikkerhetsplagget som er 

påbudt ved MC-kjøring.

På denne hjelmtypen kan frontpartiet løftes opp. 

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.

ÅPNINGSHJELM
Kjennetegnes ved framskutt hakebeskyttelse 

og skygge som beskytter mot grussprut. 

Egner seg best til offroadkjøring med 

tilpassede kjørebriller. 

Siste trend er offroad- og crosshjelmer med visir.

CROSSHJELM

2322 2322



A2
KLASSE

VEIEN TIL
OPPDAGELSER

En ypperlig allrounder! På CB500X sitter du avslappet, oppreist og med et 
godt grep på det brede styret.

Uansett om du ferdes på svingete landeveier eller i urbane miljøer, er denne tohjulingen et 
sikkert valg med enkel håndtering og et fantastisk førermiljø. CB500X er også et godt valg for 

A2-føreren som ønsker en oppreist kjørestilling kombinert med en snerten motor.
Kjøper du din aller første sykkel, er du på jakt etter en pendlersykkel med bra ytelse og 

økonomi eller ganske enkelt en letthåndterlig sykkel for å sluke mil på langtur, bør du ta en 
nærmere titt på CB500X.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

471 cm3 
Parallel Twin

Motor

810mm

Sittehøyde

17,5 Liter

Bensintank

HØYDEPUNKTER

+ Kvikk og responsiv motor

+ Glimrende drivstoffsøkonomi, opp til 
 510 km på tanken.

+ Digitalt instrumentpanel

+ Honda Ignition Security System (HISS)

+ Lett og håndterbar med 1421 mm  
 hjulavstand og ABS

+ Tilfredsstiller A2-krav

2524



CB500X

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

PLRS EURO 4 LED-LYS

2524

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



A2 
KLASSE

EVENTYRET 
VENTER OVERALT

CRF250 Rally er siste tilskudd på CRF-stammen og byr på allsidig ytelse både på og av 
veien. Dette er den tøffe rallyversjonen av den praktiske CRF250L, med større bensintank, 

lengre fjærvandring og ypperlig vindbeskyttelse.

CRF250 Rally er klar for helgeeventyret, langturen eller den daglige pendlingen. Motoren er 
sterk og leverer et solid dreiemoment med god kraft i den høyere enden av skalaen.  

CRF250 Rally er en gøyal sykkel som passer for de fleste lommebøker. Dette er 
offroadsykkelen som er like aktuell for pendleren som for jorda rundt-eventyreren.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

250 cm3 enkelt- 
sylinder DOHC

Motor

270 mm

Bakkeklaring

10,1 Liter

Bensintank

HØYDEPUNKTER

+ Væskekjølt, ensylindret DOHC-motor

+ Lekre asymmetriske LED-lykter

+ 43 mm Showa-gaffel

+ Større bensintank på 10,1 liter

+ 20 mm høyere enn CRF250L

+ Høy bakkeklaring

+ ABS som kan kobles fra på bakbremsen

+ God vindbeskyttelse

2726



CRF250 RALLY

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS PLRS

EURO 4 LED-LYS

2726

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



A2
KLASSE

KLAR FOR
ABSOLUTT ALT

Denne multimaskinen er like god på veien som i skogen. CRF250L er en praktisk og 
morsom motorsykkel for pendling både i bytrafikken og på landsbygda. CRF250L er kvikk, har 

god sittestilling, lav vekt, god drivstofføkonomi og fin prislapp.

Lang fjærvandring, ABS, 43 mm Showa USD gaffel og Pro-Link bakfjæring er elementer 
som gjør modellen ekstremt anvendelig og lettkjørt. CRF250L kan kjøres med A2-førerkort, 

men er likevel en fullblods motorsykkel. Her kan du realisere drømmen om 
motorsykkelkjøring uten å måtte tyne lommeboka.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

250 cm3 enkelt- 
sylinder DOHC

Motor

875 mm

Sittehøyde

146 kg

Kjøreklar vekt

HØYDEPUNKTER

+ 25 hk, 2 hk mer enn forgjengeren

+ Lavt forbruk 0,30 l/mil

+ ABS-bremser

+ Tøft design lik CRF MX-serien

+ Fornuftig pris

2928



CRF250L

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS PLRS

EURO 4

2928

Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.



CRF100OL AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS CRF1000L AFRICA TWIN
Motor
Motor Væskekjølt 4-takts, 8-ventils parallel twin med 270° veivaksel og Unicam®® Væskekjølt 4-takts, 8-ventils parallel twin med 270° veivaksel og Unicam®®

Slagvolum 998 cm3 998 cm3

Maks. ytelse 95,2 hk/7500 o/min (95/1/EC) 95,2 hk 7500 o/min (95/1/EC)

Maks. dreiemoment 99 Nm/6000 o/min (95/1/EC) 99 Nm 6000 o/min (95/1/EC)

Drivstofforbruk/utslipp CO2 4,7 l/100 km / 109 g/km 4,7 l/100 km / 109 g/km

Chassis, dimensjoner og vekt
Lengde x bredde x høyde 2340 x 930 x 1570 mm 2335 x 930 x 1475 mm (ABS/DCT)

Sittehøyde 920/900 mm (standard/lav stilling) 870/850 mm (standard/lav stilling)

Akselavstand 1580 mm 1575 mm

Kjøreklar vekt 243 kg (MT), 253 kg (DCT) 230 kg (ABS), 240 kg (DCT)

Hjul, oppheng og bremser

Bremser (foran/bak) 310 mm dobbel, flytende hydraulisk skive / 256 mm hydraulisk 
skive med 1-stemplet kaliper

310 mm dobbel, flytende hydraulisk skive / 256 mm hydraulisk 
skive med 2-st emplet kaliper

Dekk (foran/bak) 90/90-21 / 150/70-R18 90/90-21, 150/70-R18

Forhjulsoppheng
Showa 45 mm cartridgde, teleskopisk opp-ned-gaffel med hydraulisk 
regulator i tallskivestil for forspenning og dempekraft (kompresjon og 
tilbakefjæring), 252 mm slaglengde, 224 mm fjærvandring

Showa 45 mm cartridgde opp-ned-teleskopgaffel med regulator 
i tallskivestil for forspenning og dempekraft, 230 mm slaglengde

Bakhjulsoppheng
Monoblokk i støpt aluminium, svingarm med gassladet Pro-Link 
bakfjæring, hydraulisk regulator i tallskivestil for forspenning og 
tilbakefjæring, 240 mm bakhjulsvandring, 101 mm slaglengde

Monoblokk i støpt aluminium, svingarm med gassladet Pro-Link 
bakfjæring, hydraulisk regulator i tallskivestil for forspenning og 
tilbakefjæring, 220 mm bakhjulsvandring

Pearl White Glare Trikolor Pearl Glare White Tricolour Team HRC Rally

Candy Chromosphere red Matt Ballistic Black Metallic

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

3130 3130



VFR1200X CROSSTOURER VFR800X CROSSRUNNER X-ADV

Væskekjølt 4-takts Unicam® 16-ventilers 76° V4 Væskekjølt 4-takts DOHC 90° V4 Væskekjølt 4-takts, 8-ventils SOHC twin med 2 sylindere   

1237 cm3 782 cm3 745 cm3

129,2 hk 7750 o/min (95/1/EC) 107,4 hk 10250 o/min (95/1/EC) 54,8 hk 6250 o/min

126 Nm 6500 o/min (95/1/EC) 77 Nm 8500 o/min (95/1/EC) 68 Nm 4750 o/min

6,2 l/100 km (DCT 6.0l/100 km) / 146 g/km (DCT 140 g/km) 5,2 l/100 km / 121 g/km 3,7 l/100 km / 85 g/km

2285 x 915 x 1460 mm 2190 x 870 x 1360 mm 2245 x 910 x 1375 mm

850 mm 835/815 mm (standard/lav stilling) 820 mm

1595 mm 1475 mm 1590 mm

277 kg (287 kg DCT) 244 kg 238 kg

Doble 310 mm skiver / enkel 276 mm skive 2-kanals ABS, 310 mm x 4,5 mm  dobbel, flytende hydraulisk 
skive /256 mm x 6 mm hydraulisk skive med 2-stemplet kaliper 2-kanals ABS-system 

110/80-R19 / 150/70-R17 120/70-17, 180/55-17 120/70 R17 / 160/60 R15

43 mm opp-ned-teleskopgafler med hydraulisk justering av 
demping, forspenning og tilbakefjæring

43 mm HMAS cartridgde teleskopgaffel med trinnløs justering 
av forspenning og dempekraft, 131 mm akselvandring, 145 mm 
slaglengde

41 mm opp-ned-gaffel, justering av forespenning og dempekraft

Gassladet Pro-Link bakfjæring, trinnløs justering av forspenning 
og tilbakefjæring

Gassladet Pro-Link bakfjæring, HMAS demper, 35-trinns 
(fjernstyrt hydraulisk) justering av forspenning og tilbakefjæring, 
148 mm akselvandring

Pro-Link bakfjæring med justering av bakdemping

Pearl Glare White Candy Prominence Red Matt Ballistic Black Metallic Pearl Glare White Grand Prix Red Pearl Glare White

Candy Prominence Red
Graphite Black

Candy Prominence Red

3130 3130



NC750X CB500X
Motor
Motor Væskekjølt 4-takts, 8-ventils SOHC parallell med 2 sylindere Væskekjølt, parallel twin

Slagvolum 745 cm3 471 cm3

Maks. ytelse 54,8 hk 6250 o/min (95/1/EC) 47,6 hk 8500 o/min

Maks. dreiemoment 68 Nm 4750 o/min (95/1/EC) 43 Nm 7000 o/min

Drivstofforbruk/utslipp CO2 3,5 l/100 km / 81 g/km 3,5 l/100 km / 80 g/km

Chassis, dimensjoner og vekt
Lengde x bredde x høyde 2230 x 845 x 1350 mm 2095 x 830 x 1360 mm (lav skjerm), 2095 x 830 x 1390 mm (høy skjerm)

Sittehøyde 830 mm 810 mm

Akselavstand 1535 mm 1420 mm

Kjøreklar vekt 220 kg (MT), 230 kg (DCT) 196 kg

Hjul, oppheng og bremser

Bremser (foran/bak) 320 mm enkel bølgeformet skive / 240 mm enkel bølgeformet, 
2-kanals ABS-system   

Bølgeformet skive, 320 mm, kaliper / bølgeformet skive, 240 
mm, kaliper, 2-kanals ABS-system   

Dekk (foran/bak) 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C 120/70ZR - 17M/C (On-Off Pattern) / 160/60ZR - 17M/C (On-Off Pattern)

Forhjulsoppheng 41 mm teleskopgaffel Vanlig teleskopgaffel, 41 mm, justerbar forspenning

Bakhjulsoppheng Monoshock demper, Pro-Link svingarm 150 mm fjærvandring Pro-Link mono med 9-trinns justering av forspenning, svingarm 
av firkantrør i stål

Candy Chromosphere Red Matt Gunpowder Black Metallic Matt Gunpowder Black Metallic Sword Silver Metallic

Matt Pearl Glare White Candy Chomosphere Red 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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CRF250 RALLY CRF250L

Væskekjølt, enkel DOHC Væskekjølt, enkel DOHC

250 cm3 250 cm3

24,8 hk 8500 o/min 24,8 hk 8500 o/min

22,6 Nm 6750 o/min 22,6 Nm 6,750 o/min

3,0 l/100 km / 70 g/km  3,0 l/100 km / 70 g/km 

2210 x 900 x 1425 mm 2195 x 815 x 1195 mm

895 mm 875 mm

1455 mm 1445 mm

157 kg 146 kg

2-kanals ABS-system 2-kanals ABS-system

3.00-21 51P / 120/80-18M/C 62P  3.00-21 51P / 120/80-18M/C 62P

43 mm opp-ned-teleskopgaffel 43 mm opp-ned-teleskopgaffel

Pro-Link Pro-Link

Extreme Red Black Extreme Red

3332



ORIGINALT TILBEHØR 
FRA HONDA

LITEN FORSKJELL, 
STOR EFFEKT
LA DIN HONDA VÆRE 100 % HONDA

Høyere kvalitet, bedre resultater, lengre levetid

3534 3534



HONDA DUAL CLUTCH 
TRANSMISSION

DCT er et automatisk clutch- og girsystem, en dobbeltclutch-girkasse, som fortsatt gjør at du 
føler den direkte akselerasjonen på kroppen, som med en manuell girkasse, bare med et automatgirs letthet. 

DCT gir føreren ro til å fokusere på akselerasjon, kurver og bremsing. Girskiftingen går av seg selv. 
Det øker førerens selvtillit og kontroll.

DCT-teknologien tar kjøreglede og kjørekontroll til helt nye nivåer.

DCT-SERIEN

Høyere kvalitet, bedre resultater, lengre levetid

VFR1200X NC750X NC750S AFRICA TWIN X-ADV GL1800 GOLDWING
(3RD GEN, 7 SPEED DCT)

FRIHET
Sus av gårde uten å måtte bekymre deg 

for clutchspak og girpedal. Girskiftene går 
smidig og sømløst.

2 automatiske moduser
S - Sport - For en mer sporty kjørestil.

D - Drive - For mer avslappet kjøring i bygater  
og på landeveien.

1 manuell modus
MT - Du skifter gir på venstre håndtak.

Ny G-bryter
Gir bedre veigrep på bakhjulet når du kjører offroad.

Kun på Africa Twin og X-ADV.

Skift mellom automatisk og manuell modus 
etter hvilke omgivelser du ferdes i. Nå kan 

du håndtere giringen like proft som en 
profesjonell motorsyklist.

KONTROLL

3534 3534
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

3736 CLASSIC/CUSTOM
NAKED/TOURING

HVOR MYE 
MORO 

TÅLER DU?
En nakensykkel er ikke bare et fremkomstmiddel, den er 

selve essensen i all motorsykkelkjøring.

Frihetsfølelsen og sanseinntrykkene er de samme om du 

kjører til og fra jobb, eller jakter neste sving i helgene. Det er 

derfor vi elsker motorsykkel! Hondas nakne motorsykler er 

resultatet av flere tiår med kontinuerlig utvikling og design. 

Lekne, utfordrende, urbane og elegante motorsykler for 

deg som synes turen er like viktig som målet.Det finnes en 

nakensykkel for alle, uansett om du ser etter din første MC, 

en pendlersykkel eller tar steget opp til den  

spektakulære CB1000R.

INNHOLD

05 NY AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 17 CB500X

07 OPPDATERT CRF1000L AFRICA TWIN 19 CRF250 RALLY

09 VFR1200X CROSST 21 CRF250L

11 VFR800X CROSSRUNNER 23 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

13 OPPDATERT X-ADV

15 OPPDATERT NC750X

58 CBB300R 
60 CB125R
62 MONKEY 125 CONCEPT

TOURING
66 GL1800 GOLD WING
68 GL1800 GOLD WING TOUR
70 INTERPHONE –  
 SMART FRIHET PÅ ØRET
74 VFR800F

76 SPESIFIKASJONER

CLASSIC / CUSTOM
38 CB1100EX
40 CB1100RS
52 REBEL

NAKED
42 NC750S
44 CB650F
46 CB500F
48 CB125F
50 MSX125
54 NEO SPORTS CAFÉ
56 CB1000R
56 CB1000R+



A
KLASSE

INNOVASJON
MED SJEL

Med CB1100EX har Honda designet en modell som tar tankene rett tilbake til 1969 og den første 
CB750. Klassiske linjer og utsøkte detaljer som gjør at du alltid vil gå med ryggen mot døra når du 
parkerer. Den oppgraderte modellen har eikehjul i rustfritt stål, Showa oppheng og LED-lys. Den 

nostalgiske, luftkjølte og sterke firesylinderen puster gjennom et overhalt luftinntak. Eksossystemet 
gir en herlig lyd som gir deg kribling i magen ved hvert gasspådrag. CB1100EX er utstyrt med en 

assisterende slurekløtsj.

Denne motorsykkelen er en perfekt blanding av moderne egenskaper og et tidløst design 
som alltid vil gi deg den gode MC-følelsen.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

89,8 hk 
7500 o/min

Maks. ytelse

91 Nm 
5500 o/min

Maks. dreiemoment

18"
Hjul

HØYDEPUNKTER

+ LED-lys, frontlykt i krom 

+ Eikehjul i rustfritt stål

+ Fornyet inntak og 4-2 eksossystem

+ Sterk og klassisk dobbelramme i stål

+ Kjedebeskyttelse i aluminium

+ Velbalansert demping og uanstrengt  
 stabilitet i høy fart

+ Stor bensintank (16,8 L)

3938



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CB1100EX

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

LED-LYS SDBV EURO 4

3938



A
KLASSE

ALLTID
DEN RETTE

Honda CB1100RS er en tøff, elegant og klassisk motorsykkel. Bygget over samme lest som 
CB1100EX, men med fokus på en mer aktiv kjørestil. CB1100RS er en caféracer som blander det 

klassiske med moderne og oppgraderte funksjonaliteter. Dette er sykkelen for deg som ønsker det 
klassiske utseende, men med et chassis som kjører fra de andre i klassen.

Blant annet har chassiset fått en skarpere geometri og bedre dempere. Den kraftige Showa 43 mm 
DBV-gaffelen og to Showa dempere bak er gode indikasjoner på en maskin som alltid vil søke deg 

mot svingete veier. Sidedekslene er i presset aluminium, og setet er strippet ned til en slank og 
sporty variant. Støpte 17 tommer felger med bredere dekk og radialmonterte Tokico 310 mm bremser 

runder av oppgraderingene som skiller CB1100RS fra CB1100EX.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

89,8 hk 
7500 o/min

Maks. ytelse

91 Nm 
5,500 o/min

Maks. dreiemoment

17"
Hjul

HØYDEPUNKTER

+ LED-lys, frontlykt i krom 

+ Forbedret og sporty chassis

+ Slank og sporty design, elegante detaljer

+ Fornyet inntak og 4-2 eksossystem

+ Utstyrt med en assisterende slurekløtsj

+ Sterk og klassisk dobbelramme i stål

+ Kjedebeskyttelse i aluminium

+ Velbalansert demping og uanstrengt  
 stabilitet i høy fart

+ Stor bensintank (16,8 L)

4140



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CB1100RS

41

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

LED-LYS SDBV EURO 4

4140

CB1100RS

41



A/A2
KLASSE

TA TILBAKE
FRIHETEN

NC750S har helt siden lanseringen i 2012 trukket til seg MC-førere i alle aldre.
Siden har sykkelen blitt kontinuerlig videreutviklet og optimalisert – 

og leverer i dag enda mer av det en motorsyklist ønsker seg av en maskin, 
og konseptet bak den.

I 2016 ble NC750S lansert i en mer sporty variant i nye farger og med LED-lys 
foran og bak. Denne tohjulingen er en av de mest kostnadseffektive, allsidige og 
anvendelige motorsyklene på markedet. En heftig sykkel for deg som er på jakt 

etter en maskin med sterk prestasjon og funksjonalitet. 
NC750S er billig i drift. Sikre og lekne NC750S kommer i 2018 med 

antispinnsystem.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

54,8 hk 
6250 o/min

Maks. ytelse

14,1 Liter

Bensintank

28,6 km/l

Drivstofforbruk

HØYDEPUNKTER

+ LED-lys foran og bak

+ Væskekjølt, tosylindret motor på 745 
 cm3, lett og kompakt med lavt tyngdepunkt,   
 god kraft og godt moment allerede ved lavt turtall

+ Lave avgifter og enestående drivstoffsøkonomi

+ Kjøreposisjonen gir høy grad av kontroll og frihet

+ Låsbart oppbevaringsrom

+ Som alternativ kan du få NC750S med 
 annen generasjon av Hondas intuitive Dual 
 Clutch Transmission, som gir deg valget mellom 
 å skifte gir manuelt eller automatisk

+ Tilgjengelig som A2

4342



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

NC750S

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 HISS LED-LYS*

HMAS DUAL CLUTCH 
TRANSMISSION

EURO 4

4342



VILL OG VAKKER
CB650F er en sporty, stilren og bensingjerrig streetfighter. Du legger resten av 

verden bak deg og glemmer alt annet på denne lettmanøvrerte og allsidige sykkelen. Og du gjør 
det med stil, rask akselerasjon, kraftig dreiemoment og god gassrespons. Det er rett og slett 

veldig moro å kjøre en CB650F.

Hondas yngste designere fikk ansvaret for å tegne denne sporty mellomklassesykkelen. 
Resultatet ble en moderne streetfighter som også ser tilbake på det beste fra fortiden. 

Legg merke til det lekre 4-1 eksosanlegget. En hyllest til et motorsykkelikon fra 
1970-.tallet, Honda CB400F.

CB650F er for deg som har blikket festet på veien og alltid planlegger den neste turen. 
Rekkefireren er en allsidig motor med mye effekt i mellomregisteret. Høy stabilitet og et lavt 

tyngdepunkt gir en lettkjørt sykkel som er kjapp og anvendelig på landeveien og i byen.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

91,1 hk 
11 000 o/min

Maks. ytelse

64 Nm 
8000 o/min

Maks. dreiemoment

4-til-1 eksosrør

HØYDEPUNKTER

+ 91 hk, 4 flere enn forgjengeren

+ Oppgradert eksossystem med en fantastisk snert!

+ Nytt demperoppsett fra Showa

+ Allsidig, sportslig brukervennlighet

+ Moderne designet motor med minimalt synlige   
 slanger og rør

+ Kjapp akselerasjon

+ Dobbelt digitalt display og LED-lys 

A
KLASSE

4544
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NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

LED-LYS* EURO 4

CB650F

4544



A2
KLASSE

HEMNINGSLØS 
GLEDE

Komfortabel, ukomplisert og letthåndterlig. Den perfekte inngangen til 
motorsykkeldrømmen, spesielt for A2-føreren. Den nakne CB500F har et minimalistisk og 

muskuløst utseende. Motoren er letthåndterlig, med en jevn kraft i hele registeret, så du kan 
la gir og clutch være når du kjører i byen. På landeveien, med litt mer gasspådrag, gir CB500F 

deg mye moro når turtallet stiger. Med et kompakt, smalt chassis og lav vekt er den både 
kvikk og tillitsvekkende.  Med andre ord er dette et perfekt sted å starte 

om du ser etter en motorsykkel for byen, eller vil ha det gøy og lengter etter å oppleve 
friheten fra motorsykkelsetet.

Prisen er overkommelig, designet riktig og egenskapene rendyrket. I tillegg er  
driftskostnadene på et absolutt bunnivå.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

47,6 hk 
8500 o/min

Maks. ytelse

43 Nm 
7000 o/min

Maks. dreiemoment

785 mm

Sittehøyde

HØYDEPUNKTER

+ LED-lys foran og bak

+ Drivstofftank på hele 16,7 liter

+ Justerbar forgaffel og justerbart bremsegrep

+ Lettvekts lyddemper

+ Lavt forbruk på kun 0,34 l/mil med DOHC Twin

+ Honda lgnition Security System (HISS)

+ Lett og sterk 35mm stålramme som gir 
 presis styrerespons

+ Lagringsplass til U-lås under setet

4746



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CB500F

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

SDBV LED-LYS EURO 4

4746



A1
KLASSE

MOMENTAN
MORO

Honda CB125F er full frihet og full kontroll. Lettsykkelen hører hjemme i Honda CB-familien. 
Den har skarpe linjer og er stylet med sidedeksler som strekker seg som en forlengelse bakover til 
bensintanken. I front er multireflektor-frontlykten og det kompakte dashbordet med display omgitt 
av en barsk frontkåpe. Den røffe, ensylindrede OHC-motoren med direkte drivstoffinnsprøytning er 

supereffektiv. Den tar deg hele 53 kilometer per liter (WMTC-modus) og har en bra 
akselerasjon fra null til hundre.

Totalen blir en imponerende rekkevidde fra den 13 liter store tanken. Du suser rett forbi 
bensinstasjonene og legger kilometerne bak deg. Den integrerte stålrammen, 18-tommers 

aluminiumsfelger med seks eiker, teleskopgafler i front og doble støtdempere bak gir den perfekte 
balansen mellom stabilitet og presisjon i svingene. CB125F er slank og veier kun 128 kilo. Det 

brede styret, kombinert med overlegent god svingradius gjør dette til en mester i byen. 
CB125F er et bra sted å starte MC-livet.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

10,6 hk 
8000 o/min

Maks. ytelse

10,2 Nm 
6000 o/min

Maks. dreiemoment

128 kg

Kjøreklar vekt

HØYDEPUNKTER

+ Oppreist kjørestilling og bredt styre 
 gir kontroll

+ Nytt stålrør-chassis, hevet geometri for 
 kjappe og lette kjøreegenskaper

+ 6-eikers hjul i støpt aluminium

+ Luftkjølt ensylindret firetakter 
 med balanseaksel for god effekt på lave 
 og mellomturtall

+ Balanseaksel som reduserer vibrasjoner

+ CBS-bremser (Combined Brake System)

4948



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CB125F

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 CBS EURO 4

4948



A1
KLASSE

9,8 hk 
7000 o/min

Maks. ytelse

765 mm

Sittehøyde

101,7 kg

Kjøreklar vekt

MINI-MC
Du er unik, ukonvensjonell og digger bylivet. Du velger ikke en scooter,  

du velger Honda MSX125!

MSX125 er halvt mini-bike, halvt motorsykkel. Designet er radikalt og minimalistisk, utviklet 
for den som vil ha et morsomt og fleksibelt transportmiddel i byen, eller med i båten, 

campingvogna, bobilen eller på sommerhytta.Selv om MSX125 er liten, så sitter du godt. God 
akselerasjon, bra bremser og effektive LED-lys gjør den til en mester i byen.

Du kommer først frem, og du kommer frem med et smil.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

HØYDEPUNKTER

+ Kraftig stålramme med opp-ned-gaffel framme 
 og monodemper bak

+ Bensingjerrig 125 cm3 lavfriksjonsmotor

+ 12-tommers lettvektfelger med brede dekk

+ ABS-brems

+ Komponenter i full størrelse montert 
 i et kompakt, lite chassis

5150



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

MSX125

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS LED-LYS

EURO 4

5150



A2
KLASSE

IMAGE ER ALT
I nye CMX500 Rebel får du en fet og barsk bobber der Old School møter New School. 

Denne klassiske custom-modellen, som kan kjøres på A2-førerkort, har den rette bobber-lyden og de 
fete dekkene du forventer av en sykkel i denne klassen.

Enkel og rå var nøkkelordene under utviklingen. Hver detalj teller. For mange er motorsykler 
så mye mer enn bare et fremkomstmiddel. Den representerer en livsstil, en holdning – og individualitet. 

Et A2-førerkort er alt du trenger for å komme i gang. Rebel er tilgjengelig, enkel å kjøre, enkel å leve 
med. Her går kraft og attityde hånd i hånd. Den vil ikke skuffe deg.

Motoren i CMX500 Rebel er tunet for å gi et bedre drag fra bunnen. 46 hestekrefter, et nyutviklet 
eksosanlegg og nytt tenningssystem, gir den rette bobber-lyden. Setehøyden er kun 690 mm, noe som 

gjør at sykkelen også passer til lavere førere. Stålrammen er ny og gir den enkle bobberen med de 
fete dekkene en frisk stil.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

471 cm3

Parallel twin-motor

43,2 Nm 
6000 o/min

Maks. dreiemoment

690 mm

Sittehøyde

HØYDEPUNKTER

+ Klassisk custom som møter A2-krav

+ Slående, enkel og moderne instrumentering

+ Lavt forbruk 0,37 l/mil

+ 296 mm bremseskive med  
 tostemplet kaliper

+ Fullt showa demperoppsett

+ Massevis av lekkert tilbehør som lar deg tilpasse  
 din personlige Rebel

5352



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

REBEL

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS EURO 4

5352



NEO SPORTS CAFÉ
På en Neo Sports Café-motorsykkel vekker du oppsikt  

i bybildet. Designet som trigger motorsyklister på alle nivåer, 

fra lettvekteren CB125R til den helt restylede CB1000R.

5554



NEO SPORTS CAFÉ

5554



A
KLASSE

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI ABS LED-LYS

3 RIDING 
MODES

EURO 4

EN ANNERLEDES 
TUNGVEKTER

Splitter nye Honda CB1000R er lederen av Neo Sports Café-gjengen. Her har du en 
Honda-legende som har blitt gjenskapt og gjenfødt. 

Elegante og rene linjer med svart lakk og detaljer i børstet aluminium sammen med en 
lekker ensidig svingarm gjør at CB1000R fremstår som en moderne 

sammensmelting av streetfighter og caféracer. 

Den firesylindrete motoren er satt opp for å gi best mulig ytelse for landeveien, 
spesielt mellom 6000 og 8000 omdreininger, noe som gjør den raskere en CBR1000RR 

fra 0-130 km/t. Dempingen blir håndtert av en fullt justerbar Showa-gaffel og 
monodemper bak. Bremsene er svært effektive med 4-stemplede radialmonterte 

kalipere som kniper på to 310 mm radialmonterte skiver foran og en 265mm skive bak. 
CB1000R er utstyrt med slurekløtsj som standard.

Dette er en motorsykkel med bred appell og den vil få lange blikk etter seg både på 
landeveien og parkeringsplassen.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

 145,5 hk 
10 500 o/min

Maks. ytelse

104 Nm 
8250 o/min

Maks. dreiemoment

212 kg

Kjøreklar vekt

HØYDEPUNKTER

+ 20 hestekrefter er lagt til; nå leverer motoren 
 hele 145 hestekrefter!

+ Den nye motoren har et helt rått maks.   
 dreiemoment på 104 Nm ved 8250 o/min

+ Responsiv og lynrask akselerasjon i    
 hastighetsområdet fra 30 til 130 km/t

+ Throttle by Wire med fire kjøremoduser: Sport,   
 Standard, Rain og User

+ Justerbar motorytelse, motorbrems og 
 antispinn (HSTC)

+ LED-lys hele veien

+ Kommer også i en pluss-versjon

HSTC

CB1000R

5756 5756



A
KLASSE

CB1000R

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI ABS LED-LYS

3 RIDING 
MODES

EURO 4

 145,5 hk 
10 500 o/min

Maks. ytelse

104 Nm 
8250 o/min

Maks. dreiemoment

212 kg

Kjøreklar vekt

HSTC

CB1000R+ TILLEGG:

+ Quickshift

+ Varmeholker

+ Aluminium pyntedeksler forskjerm

+ Hugger

+ Vindaviser

+ Baksetedeksel

+ Radiatordeksel i aluminium

CB1000R+

5756 5756



A2
KLASSE

STRIPPET OG STILIG

Mindre er mer. Det har aldri vært mer sant enn for nye Honda CB300R, 
som er en del av Neo Sports Café-serien. Motorsykkelen deler design med storebroren CB1000R, 

og den vil tiltrekke seg oppmerksomhet både langs veien og på parkeringsplassen. Dette er 
en perfekt nakensykkel for A2-føreren som ønsker seg en morsom, rask og lekker MC. CB300R 

kombinerer lav vekt (143 kg) og god styrerespons med en turtallsglad ensylindret 286 cm3 motor 
som vil både overraske og glede deg når du vrir på gasshåndtaket. 41 mm opp-ned-gaffel og 
radial frontbrems gjør dette til en komplett A2-nakensykkel. Med en 10-liters bensintank tar 

CB300R deg hele 300 kilometer før du må fylle tanken igjen.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

31,3 hk 
8500 o/min

Maks. ytelse

27,5 Nm 
7500 o/min

Maks. dreiemoment

799 mm

Sittehøyde

HØYDEPUNKTER

+ Kjøreklar vekt kun 143 kg

+ Væskekjølt 1-sylindret 286 cm3 motor

+ Helt ny ramme med stålrør og presset stålplate

+ 41 mm opp-ned-gaffel

+ IMU-styrt ABS

+ Gummiopphengt , konisk aluminiumsstyre

+ LED-lys hele veien

+ LCD-display

5958



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CB300R

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI ABS LED-LYS EURO 4

5958



FRIHET I SIKTE

Lett. Kompakt. Kvikk. Splitter nye Honda CB125R er den perfekte første 
motorsykkelen, og den vil garantert få deg hektet. Om det er bygater eller 

landevei, den vil bare kjøres. CB125R inngår i den nye designserien Neo Sports 
Café og oser av moderne stil og ytelse. Med en kjøreklar vekt på bare 125,8 

kilo er CB125R en maskin det er ekstremt enkelt å håndtere.

Motoren er spenstig og er spesielt sterk i lav- og mellomregisteret, noe som 
gjør CB125R til en engasjerende og morsom motorsykkel. Den har 41 mm opp-

ned-gafler, en diskret lyddemper under buken og radial frontbrems. Her får 
du også et moderne LCD-kontrollpanel som gir deg all den informasjonen du 

trenger, og LED-lys som kaster lys over veien foran deg. Har du tenkt deg ut på 
landeveiene? Tanken rommer 10,1 liter og kan ta deg over 480 kilometer før du 

må ta turen innom bensinstasjonen igjen.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

A1
KLASSE

13,3 hk 
10 000 o/min

Maks. ytelse

816 mm

Sittehøyde

126 kg

Kjøreklar vekt

HØYDEPUNKTER

+ Oppreist kjørestilling og bredt styre gir kontroll

+ 6-trinns girkasse

+ Helt nytt stålrør-chassis, hevet geometri for 
 kjappe og lette kjøreegenskaper

+ 6-eikers hjul i støpt aluminium

+ Responsiv og vannkjølt ensylindret firetakter med 
 balanseaksel for god effekt på lave og mellomturtall

+ LED-lys hele veien

+ LCD-skjerm

+ IMU-baserte ABS-bremser

+ Ekstremt lavt forbruk med en rekkevidde på 
 opptil 480 km på 10 liter

6160



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CB125R

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI ABS LED-LYS EURO 4

6160



LEGENDARISKE 
APESTREKER

Den gøyale minimotorsykkelen Monkey 125 Concept gjør et etterlengtet 
comeback! Honda Monkey er en klassiker og en stor (men liten!) Honda-

legende. Den ble opprinnelig designet for Hondas egen motortemapark i 1961. 
Seks år senere ble den vesle motorsykkelen ombygget og godkjent for vei og 

har gjennom årene blitt plagiert gang på gang.

Monkey 125 Concept er den moderne etterfølgeren til Monkey 125. Nå kan 
denne morosaken skilte med både opp-ned-gaffel, ABS-skivebremser på både 
forhjul og bakhjul, digitalt LCD-display, kromdetaljer og en større, sterkere og 

luftkjølt 1-sylindret motor med et slagvolum på 125 cm3.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

A1
KLASSE

1-sylindret motor 
med et slagvolum 
på 125 cm3

Kommer i juni / juli

HØYDEPUNKTER

+ Digitalt LCD-display

+ Dobbel bakdemper

+ USD-gaffel

+ 12-tommers hjul

6362



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

MONKEY 125 CONCEPT

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI ABS LED-LYS EURO 4

6362



VERDEN
VENTER

6564



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

TOURING

VERDEN
VENTER

Følg drømmen, og opplev verden på to hjul. 

Med den nye touringserien fra Honda 

kan du kaste deg ut på landeveiene og velge 

din egen rute. Hvor går turen?

6564



A
KLASSE

GULLSTANDARDEN
2018-modellen av Honda GL1800 Gold Wing er lettere og mer kompakt enn 

noensinne  og gjør langturen både enklere og mer behagelig. Den sekssylindrede motoren 
med et slagvolum på 1833 cm3 er utstyrt med sekstrinns manuelt gir og det nye Throttle 

By Wire-systemet. Det åpner opp en helt ny verden av tilpasninger og valgmuligheter 
og gir deg fire kjøremoduser å velge mellom.

Touring stiller spesielt strenge krav til bekvemmelighet og komfort. Det har Honda 
tatt hensyn til i hvert eneste trinn i designarbeidet med Gold Wing, fra frontopphenget med 
doble lenkearmer med enkeldemper og ensidig Pro-Arm svingarm til det nye Apple CarPlay-
systemet med iPhone*-kobling. Legg til bakkestarthjelp (Hill Start Assist), høyttalere, elektrisk 
justering av vindskjerm, selvkansellerende blinklys, revers og cruise control som standard, og 

du får en kjøreopplevelse som er optimert for å gi deg mer komfort og 
kontroll på landeveiene.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

126,5 hk 
5500 o/min

Maks. ytelse

170 Nm 
4500 o/min

Maks. dreiemoment

736 mm

Sittehøyde

HØYDEPUNKTER

+ Førerposisjonen er flyttet forover for å skape en mer kompakt   
 motorsykkel; det nye fremre hjulopphenget bidrar til at også motoren   
 flyttes forover i konstruksjonen

+ Hjulopphenget er en løsning med doble lenkearmer og enkeldemper som  
 gjør styringen enklere og kjøreopplevelsen mer komfortabel, siden   
 friksjonen i gaffelbeinet ikke lenger er noen faktor

+ Kraftig forbedret komfort, varmeregulering og ventilasjon

+ Vindskjermens høyde og vinkel kan justeres elektrisk

+ Cruise Control som fungerer smidig via den elektriske gassreguleringen  
 (TBW)

+ 7-tommers TFT-skjerm for navigasjon og lydinformasjon og tilgang til   
 fire kjøremoduser (TOUR, SPORT, ECON og RAIN) som justerer traction- 
 control, fjæring og bremsekraft

+ Infotainmentløsningen Apple CarPlay for Iphone-brukere, i tillegg til   
 vanlige Bluetooth-funksjoner

+ Full LED-belysning og blinklys som slås av automatisk

+ Smart Key-manøvrering gir smidig start og tilgang til bagasjerommene

6766



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

GL1800 GOLD WING

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 C-ABS HISS

G
Mode

LED-LYS SMART KEY EURO 4 DRIVING 
MODE

*iPod and iPhone are  
trademarks of Apple Inc.

6766



A
KLASSE

CRUISE MED STIL
Gold Wing Tour er den ultimate touringmaskinen på to hjul. I likhet med Gold Wing 

har den sterke sekssylindrede motoren med et slagvolum på 1833 cm3 et nytt Throttle By 
Wire-system (TWB) med fire kjøremoduser å velge mellom. Tourmodellen har også det samme 

hjulopphenget med doble lenkearmer og enkeldemper foran og den samme ensidige 
Pro-Arm svingarmen og Apple CarPlay-koblingen som originalmodellen. 

Men tour-versjonen av Gullvingen gir deg enda mer. Gold Wing Tour er utstyrt med Hondas innovative 
antspinnsystem Honda Selectable Torque Control (HSTC), som sikrer bakhjulet et solid veigrep. 

Denne cruiseren har også fullt bagasjeoppsett om du vil legge ut på den lange turen, og ikke minst 
varmeholker og setevarme. Mens standard tour-modellen har en sekstrinns manuell girkasse med 

elektrisk revers, har deluxe-modellen en tredjegenerasjons, sjutrinns DCT-girkasse (Dual Clutch 
Transmission) med krabbemodus og revers. Elektronisk justering av demperne gjør klargjøring før 

turen til en lek. Elektrisk justering av vindskjerm og selvkansellerende blinklys og cruise control øker 
følelsen av luksus når du er på langtur på kryss og tvers av landet.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

170 Nm 
4500 o/min

Maks. dreiemoment

745 mm

Sittehøyde

HØYDEPUNKTER

+ Førerposisjonen er flyttet forover, det samme er motoren, for å skape en   
 mer kompakt motorsykkel; det nye fremre hjulopphenget bidrar til at også   
 motoren flyttes forover i konstruksjonen

+ Hjulopphenget er en løsning med doble lenkearmer og enkeldemper som   
 gjør styringen av flaggskipet enklere og kjøreopplevelsen mer komfortabel,   
 siden friksjonen i gaffelbeinet ikke lenger er noen faktor

+ Kraftig forbedret komfort, varmeregulering og ventilasjon

+ Vindskjermens høyde og vinkel kan justeres elektrisk

+ Cruise control som fungerer smidig via den elektriske gassreguleringen (TBW)

+ Godt med bagasjeplass til touring; toppboksen rommer to helhjelmer

+ 7-tommers TFT-skjerm for navigasjon og lydinformasjon og tilgang til fire   
 kjøremoduser (TOUR, SPORT, ECON og RAIN) som justerer traction control,   
 fjæring og bremsekraft

+ Infotainmentløsningen Apple CarPlay for Iphone-brukere, i tillegg til vanlige   
 Bluetooth-funksjoner

+ Full LED-belysning og blinklys som slås av automatisk

+ Smart Key-manøvrering gir smidig start og tilgang til bagasjerommene

+ Hondas unike Airbag system på DCT versjonen

126,5 hk 
5500 o/min

Maks. ytelse

6968



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

GL1800 GOLD WING TOUR

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HSTC ABS DCT

HISS LED-LYS EURO 4

*iPod and iPhone are  
trademarks of Apple Inc.

6968



INTERPHONE TOUR

Anycom: Kompatibel 
med andre Bluetooth®

kommunikasjonsenheter.

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. 

SMART FRIHET
PÅ ØRET NÅR DU 

ER PÅ TUR

7170 7170



INTERPHONE TOUR

Kommunikasjon mellom 
fører og passasjer

Konferansesamtaler 
med opptil fire personer 

på hver sin sykkel 
(Full Duplex)

Del musikk, radio 
eller podcaster

Automatisk rekobling 
dersom du mister 
kontakten underveis

Fantastisk og forbedret lyd

Støyreduserende
Vanntett

Anycom: Kompatibel 
med andre Bluetooth®

kommunikasjonsenheter.
Lett å montere og kompatibel 
med de fleste hjelmtyper

Flerspråklig, 
stemmestyrt meny

Batteritid opptil 15 timer 
og kun 1,5 t ladetid. 
Standby opptil 1000 timer.

7170 7170



 
*

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 
Bagge-Skarheim 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 Tour kan opptil fire 
motorsyklister kommunisere fra hver sin 
sykkel innenfor en avstand på 1,5 kilometer. 
Kombinasjonen av rask ladetid og rekordlang 
batteritid på opptil 15 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.

Interphone gir deg 
maksimal frihet til 
å kommunisere og 

underholdes på 
turen – om du vil.

7372



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

 
*

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: Tour, Sport 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.

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

TOUR
TOPPMODELLEN! Perfekt for langtur  
og for kommunikasjon mellom flere.

SPORT
Smart og sporty.  

Dedikert til det du holder på med.

LINK
En fin følgesvenn i byen.  

Livlig, fargerik og dynamisk.

7372



A
KLASSE

FØLG DRØMMENE 
DINE

Skal man definere kategorien sportstouring, så er svaret enkelt og greit VFR. 
Siden introduksjonen i 1986 har Honda VFR vært fasiten på en motorsykkel som kombinerer 

sportslig moro og praktiske egenskaper. 
I den nåværende generasjonen har VFR800F fått skarpe, moderne og aggressive linjer, 

men er fortsatt lett gjenkjennelig, blant annet med den lekre ensidede Pro Arm svingarmen. V4-
motoren er avansert og driftsikker og gir fra seg en herlig lyd når alle ventilene  

åpner seg. Det er lett å bli avhengig.

Dette er virkelig en allsidig motorsykkel som gir deg praktiske funksjoner som justerbar setehøyde, 
varmeholker og selvkansellerende blinklys. Sett på et par vesker og du er klar for langtur. 

Du vil alltid velge den lengste ruten med VFR800F.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

V4
Motor

242 kg

Kjøreklar vekt

HØYDEPUNKTER

+ Standard med 2- kanals ABS og Traction Control System (TCS)

+ Standard med varmeholker og selvkansellerende blinklys 

+ V4-motor med patentert ventilstyring (VTEC) og forbedret 
 effekt ved lave turtall

+ Sømløs ventilstyring ved overgang fra 
 lave til høye turtall gir en merkbar lineær
    kraftlevering over hele registeret

+ Aluminium Pro Arm-svingarm, aluminiumsramme med 
 motor som bærende element

+ Ypperlig aerodynamikk for optimale høyfartsegenskaper

+ Rikholdig tilbehørsprogram fra Honda Genuine Parts

+ Honda Ignition Security System (HISS), Hondas patenterte startsperre

+ LED-lykter foran og bak

105,9 hk 
10 250 o/min

Maks. ytelse

7574



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

VFR800F

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

LED-LYS SDBV EURO 4

7574



CB1100RS CB1100EX
Motor
Motor Rekkefirer, luft og oljekjølt, DOCH Rekkefirer, luft og oljekjølt, DOCH

Slagvolum 1140 cm3 1140 cm3

Maks. ytelse 89,8 hk 7500 o/min 89,8 hk 7500 o/min 

Maks. dreiemoment 91 Nm 5500 o/min 91 Nm 5500 o/min

Drivstofforbruk/utslipp CO2 5,3 l/100 km - 123 g/km 5,3 l/100 km - 123 g/km 

Chassis, dimensjoner og vekt
Lengde x bredde x høyde 2180 x 80 x 1100 mm 2200 x 830 x 1130 mm

Sittehøyde 795 mm 790 mm

Akselavstand 1485 mm 1490 mm 

Kjøreklar vekt  252 kg 255 kg

Hjul, oppheng og bremser
Bremser (foran/bak) 310 mm doble, flytende skiver / skive 296 mm doble, flytende skiver / skive 

Dekk (foran/bak) 120/70 R17 / 180/55 R17 110/80 R18 / 140/70 R18

Forhjulsoppheng Vanlig 43 mm dempegaffel (SDBV) med justerbar forspenning Vanlig 41 mm dempegaffel (SDBV) med justerbar forspenning

Bakhjulsoppheng Doble støtdempere med justerbar forspenning Doble støtdempere med justerbar forspenning

Graphite Black Digital Silver Metallic Candy Chromosphere Red

Candy Prominence Red

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

7776



NC750S CB650F CB500F

Væskekjølt 4-takts, 8-ventils SOHC parallell med 2 sylindere Væskekjølt, 4-takts DOHC med 4 sylindere og 4 ventiler Væskekjølt, parallel twin

745 cm3 649 cm3 471 cm3

54,8 hk 6250 o/min 91,1 hk 11000 o/min 47,6 hk 8500 o/min

68 Nm 4750 o/min 64 Nm 8000 o/min 43 Nm 7000 o/min

3,5 l/100 km - 81 g/km 4,7 l/100 km - 109 g/km 3,5 l/100 km - 80 g/km

2215 x 775 x 1130 mm 2110 x 775 x 1120 mm 2080 x 790 x 1060 mm

790 mm 810 mm 785 mm

1520 mm 1450 mm 1410 mm

MT 217 kg / DCT 227 kg 208,8 kg 191 kg

320 mm enkel, bølgeformet skive / 240 mm enkel, bølgeformet skive 320 x 5 mm dobbel, skive / 240 x 5 mm skive   320 mm enkel, bølgeformet skive / 240 mm enkel, bølgeformet 

120/70-ZR17M/C (58W) / 160/60-ZR17M/C (69W) 120/70-ZR17M/C (58W) / 180/55-ZR17M/C (73W) 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C

41 mm teleskopgaffel, 120 mm slaglengde Vanlig 41 mm teleskopgaffel, 120 mm slaglengde Vanlig 41 mm dempegaffel (SDBV) med justerbar forspenning

Monoshock demper, Pro-Link svingarm , 120 mm fjærvandring   Monoshock demper med justerbar forspenning, 
43,5 mm slaglengde

Pro-Link mono med 9-trinns justering av forspenning, 
svingarm av firkantrør i stål   

Candy Chromosphere Red Graphite Black / Pearl Brown Candy Chromosphere Red Sword Silver Metallic Candy Chromosphere Red / 
Force Silver Metallic 

Force Silver Metallic / Lemon 
Ice Yellow

Pearl Metalloid White Matt Gunpowder  
Black Metallic

Matt Gunpowder  
Black Metallic
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CB125F MSX125
Motor
Motor Luftkjølt 4-takts enkel OHC-motor med 2 ventiler og vibrasjonsdemping 2-ventils luftkjølt med 1 sylinder

Slagvolum 125 cm3 125 cm3

Maks. ytelse 10,6 hk 8000 o/min 9,8 hk 7000 o/min 

Maks. dreiemoment 10,2 Nm 6000 o/min 11 Nm 6000 o/min

Drivstofforbruk/utslipp CO2 2,0 l/100 km - 46 g/km 1,5 l/100 km - 34 g/km

Chassis, dimensjoner og vekt
Lengde x bredde x høyde 2035 x 765 x 1080 mm 1760 x 755 x 1010 mm

Sittehøyde 775 mm 765 mm

Akselavstand 1295 mm 1200 mm 

Kjøreklar vekt  128 kg 101,7 kg

Hjul, oppheng og bremser

Bremser (foran/bak) Kombinerte bremser med 240 mm skive med doble kalipere / 130 mm trommel   ABS brems foran med 220 mm enkel skive med dobbel bremse-
kaliper / 190 mm enkel skive med enkel bremsekaliper 

Dekk (foran/bak) 80/100 – 18M/C 47P / 90/90 – 18M/C 51P 120/70-12 / 130/70-12

Forhjulsoppheng 120 mm teleskopgaffel (31 mm diameter) USD frontgafler, 31 mm

Bakhjulsoppheng Doble bakdempere med femtrinns justerbar forspenning Monoshock, svingarm av firkantrør i stål   

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Candy Blazing Red Pearl Sunbeam White Matt Axis Gray Metallic Pearl Valentine Red

Onyx Blue Metallic

7978



CB1000R CB300R CB125R

Væskekjølt DOHC rekkefirer Væskekjølt, 1 sylinder Væskekjølt 4-takts SOHC med 2 ventiler og 1 sylinder

998 cm3 286 cm3 125 cm3

145,5 hk 10500 o/min 31,4 hk/8500 o/min 13,3 hk/10000 o/min

104 Nm 8250 o/min 27,5 Nm/7500 o/min 10,4 Nm/8000 o/min

6,0 l/100 km, 140 g/km 3,3 l/100 km 2,1 l/100 km, 48 g/km

2120 x 789 x 1090 mm 2012 x 802 mm x 1052 mm 2015 x 820 x 1055 mm

830 mm 799 mm 816 mm

1455 mm 1352 mm 1345 mm

212 kg 143 kg 126 kg

310 mm dobbel skive / 256 mm enkel skive 296 mm navløs, flytende skive / 220 mm skive med enkelkaliper Uavhengig ABS med IMU foran og bak   

120/70 ZR17 / 190/55 ZR17 110/70R17M/C 54H / 150/60R17M/C 65H 110/70R17M/C 54H / 150/60R17M/C 66H

Showa SFF-BP USD gaffel 41 mm teleskopgaffel, 130 mm slaglengde 41 mm opp-ned-teleskopgaffel

Trykkseparasjon Monoshock demper, Pro-Link svingarm, 107 mm fjærvandring Enkel demper

Graphite Black Matt Bullet Silver Metallic Black Matt Axis Grey Metallic Black Candy Chromosphere Red

Pearl Metalloid White Matt Axis Grey Metallic
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
REBEL VFR800F

Motor
Motor Væskekjølt, DOHC Væskekjølt 4-takts, 16-ventilers DOHC 90° V-4

Slagvolum 471 cm3 782 cm3

Maks. ytelse 46 hk 8500 o/min 105,9 hk 10250 o/min

Maks. dreiemoment 43,2 Nm 6000 o/min 75,1 Nm 8500 o/min

Drivstofforbruk/utslipp CO2 3,7 l/100 km - 86 g/km 5,2 l/100 km - 121 g/km 

Chassis, dimensjoner og vekt
Lengde x bredde x høyde 2190 x 820 x 1090 mm 2134 x 748 x 1203 mm

Sittehøyde 690 mm 789 / 809 mm

Akselavstand 1488 mm 1460 mm 

Kjøreklar vekt 190 kg 242 kg

Hjul, oppheng og bremser

Bremser (foran/bak) 2-kanals ABS 310 x 4,5 mm dobbel, flytende skive / 256 x 6 mm skive 

Dekk (foran/bak) 130/90 - 16 M/C 67H / 150/80 - 16 M/C 71H 120/70 - ZR17 M/C (58 W) / 180/55 - ZR17 M/C (73 W)

Forhjulsoppheng 41 mm teleskopgaffel 43 mm HMAS cartridgde teleskopgaffel med trinnløs justering av 
forspenning og dempekraft, 108 mm akselvandring 

Bakhjulsoppheng Showa
Pro-Link med gassladet HMAS demper, 7-trinns (trinnløs fjernstyrt 
hydraulikk) forspenning og trinnløs justering av tilbakefjæring, 120 
mm akselvandring

Graphite Black Matt Armored Silver Metallic Force silver metallic Victory Red

Darkness Black Metallic

8180



GOLD WING TOUR DCT

Væskekjølt 4-takts,  12-ventilers SOHC flat-6

1833 cm3

126,5 hk/5500 o/min

170 Nm/4500 o/min

5,6 l/100 km - 131 g/km

2575 x 905 mm

745 mm

1,695 mm

383 kg

320 x 4,5 mm dobbel skive / 316 x 11 mm ventilert skive

130/70R 18 / 200/55R 16

Doble lenkearmer og enkeldemper 

Pro-Link

GOLD WING GOLD WING TOUR

Væskekjølt 4-takts,  12-ventilers SOHC flat-6 Væskekjølt 4-takts, 24-ventilers SOHC flat-6

1833 cm3 1833 cm3

126,5 hk/5500 o/min 126,5 hk/5500 o/min

170 Nm/4500 o/min 170 Nm/4500 o/min

5,5 l/100 km - 128 g/km 5,5 l/100 km - 128 g/km

2475 x 925 x 1340 mm 925 x 1430 mm

736 mm 745 mm

1694 mm 1,695 mm

365 kg 379 kg

320 mm dobbel skive / 316 mm enkel skive 320 x 4,5 mm dobbel skive / 316 x 11 mm ventilert skive

130/70R 18 / 200/55R 16 130/70R 18 / 200/55R 16

Doble lenkearmer og enkeldemper Doble lenkearmer og enkeldemper 

Pro-Link Pro-Link

Matt Bullet Silver Candy Ardent Red Darkness Black Metallic Candy Ardent Red/ 
Darkness Black

8180



For mc-førere som ønsker 
ultimate egenskaper ved høy 
fart, presisjon og sikkerhet, 
uansett forhold. 
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SUPERSPORT

MED HELE 
VERDEN

SOM BANE
Dette er maskiner som er laget for å presse grenser. 

De gjør knokene dine hvite og får hårene til å reise seg 

på hele kroppen. De holder deg festet til asfalten 

med et nådeløst grep og gir deg full kontroll. 

Det er hva det betyr å sitte på en CBR.

Livet er et race. Hele verden er din bane.

INNHOLD

86 CBR1000RR SP 92 CBR500R

88 CBR1000RR 94 SPESIFIKASJONER

90 CBR650F 97 FIREBLADES KJØREMODUSER
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A
KLASSE

ÖHLINS
Elektronisk oppheng

195 kg

Kjøreklar vekt

191,8 hk 
13 000 o/min

Maks. ytelse

INNOVASJON
MED SJEL

CBR1000RR Fireblade SP er en vinner blant sportssykler, for både banekjøring og vei. 
Modellen tar konseptet Total Kontroll til et nytt nivå. Kraft-til-vekt-forholdet er forbedret med 14 

prosent og den nye modellen er 15 kilo lettere og 8 hk sterkere – og proppfull av nye elektroniske 
finesser og forbedringer. Kjøreegenskapene er på topp. Hurtigheten og prestasjonene er til å ta 
og føle på.  Fireblade er Hondas spydspiss i sportssykkelsegmentet og var lenge den ultimate 

supersykkelen for hardcore-entusiaster. Nå har den kvesset klørne ytterligere. Ingen motorsykkel 
forbinder fører, maskin og vei bedre enn en sportssykkel. Den øyeblikkelige akselerasjonen, 

chassiset som føles som en forlengelse av ditt eget skjelett, kreftene, håndteringen – og jo større 
sykkelen er, jo mer intens blir opplevelsen. 

Her har du sykkelen som både er utviklet for banekjøring og konkurranser og samtidig er godkjent 
for kjøring på vei. Den er også utstyrt med semi-aktivt Öhlins Electronic Control oppheng, i tillegg til 

Honda Selectable Torque Control, Selectable Engine Brake, ny ABS, Quickshifter, nedgiringsassistent, 
Riding Mode Select System og Power Selector. Føreren kan velge mellom tre aktive moduser og 
tre manuelle moduser for å tilpasse og fininnstille kjøringen etter vær- og føreforhold. Det nye 

elektroniske kontrollsystemet inneholder et hav av nyttige funksjoner, og de nye ABS-bremsene gir 
føreren ekstra sikkerhet. Den kompakte bensintanken i titan er lettere og plassert høyt oppe, noe 

som forbedrer motorsykkelens stabilitet. Alle lys er LED og sykkelen fås i trikolor-farger 
med en base i rødt – som en hyllest til Hondas sterke racinghistorie.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

HØYDEPUNKTER

+ Kraft-til-vekt-forholdet er forbedret med 
 14 prosent 

+ 15 kilo lettere og 8 hk sterkere

+ Öhlins S-EC oppheng foran og bak, 43 mm 
 NIX30 gaffel og TTX36 støtdempere 

+ Proppfull av nye elektroniske finesser

+ ABS-versjon med sofistikert  
 bremsepakke i toppklasse

+ LED-lys  

+ Honda Selectable Torque Control,  
 Selectable Engine Brake

+ Quickshifter, nedgiringsassistent, 

+ Riding Mode Select System og 
 Power Selector. 

+ 196 kg kjøreklar vekt

+ Brembo HSTC(R)

+ Bensintank i Titan

8786



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CBR1000RR FIREBLADE SP

NØKKELFUNKSJONER

PGM DSFI HECS3 EC-ABS RMSS

EURO 4 HESD ÖECS HSTC

8786



TOTAL 
KONTROLL 2.0

Fireblade er blitt slankere og mer effektiv. Ytelse, vekt og teknologi står sentralt. 
Fireblade gir full gass med sitt nådeløse fokus på manøvrerbarhet og smidighet.

Vekt/effekt-forholdet er forbedret med 14 prosent fra forgjengeren. I fjor ble 90 prosent 
av hovedkomponentene skiftet ut, noe som reduserte Fireblades vekt med

hele 15 kilo. I dag er Fireblade, med en kjøreklar vekt på 196 kilo, markedets letteste i sin
klasse. Men kronen på verket er det nye elektroniske kontrollsystemet, som har en egen

evne til å bringe fram det beste i alle førere.
Fireblade er total fornyelse og total kontroll, og kommer også 

i oppgradert Fireblade SP. 

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

A
KLASSE

Flere 
kjøremoduser

196 kg

Kjøreklar vekt

HØYDEPUNKTER

+ Mer stabil ramme og stivere svingarm

+ Eksossystem i titan

+ 4-stemplede bremsekalipere fra Tokico

+ Fullt justerbar Showas Big Piston  
 støtdemping

+ IMU-enhet som styrer et smart, flertrinns  
 antispinnsystem (HSTC) med justerbar  
 motorbrems

+ Nytt ABS-system

+ Flere valgfrie kjøremoduser - 
 Ride Mode Select System (RMSS)

+ Ride-by-Wire-gassoverføring

+ LED-lys

+ 196 kg kjøreklar vekt

+ Wheelie Control, tre nivåer + off

191,8 hk 
13 000 o/min

Maks. ytelse

8988



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CBR1000RR FIREBLADE

NØKKELFUNKSJONER

PGM DSFI HECS3 EC-ABS RMSS

EURO 4 HESD BPF HSTC

8988



A
KLASSE

KJENN KICKET
CBR650F er en sportslig mellomvekter som gir full valuta og mye MC for hver krone du 

investerer. Den er en trygg, tøff og moderne motorsykkel som gir engasjerende opplevelser 
hver gang du besøker landeveien. Kombinasjonen sterk motor og lav vekt gjør sykkelen 

lettkjørt, kjapp, anvendelig og drivstøfføkonomisk.

Med CBR650F har Honda laget en stilren og attraktiv firesylindret mellomvekter. Den er 
designet for å se bra ut. Kåpen har rene og effektive linjer som kun er avbrutt for å vise fram 

det lekre 4-1 eksosanlegget. Motoren er plassert relativt langt framme i chassiset for å gi 
optimal vektbalanse. CBR650F kombinerer massesentralisering med lavt tyngdepunkt og 

smekkert chassis for å gi optimale kjøreegenskaper. 

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

64 Nm 
8,000 o/min

Max Torque

HØYDEPUNKTER

+ Oppdaterte Nissin bremsekalippere foran

+ Showa Dual Bending Valve forgaffel

+ LED-lykter foran og bak

+ Større toppeffekt og åpnere avgassystem
 for høyere rødlinje

+ 213 kilo kjøreklar vekt

+ Stor bensintank (17,3 l)

+ Nytt og frekkere design

+ Raskere akselerasjon gjennom mellomregisteret

4-sylindret
motor

91,1 hk 
11 000 o/min

Maks. ytelse

9190



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS EURO 4

SDBV LED-LYS

CBR650F

9190



A2
KLASSE

LEKKERT DESIGN
Denne sporty modellen er både for den som nettopp har tatt lappen, og for mer erfarne  

MC-kjørere som vil ha en moderne, frekk og lett sportsmaskin.

Det nye designet har synlige likhetstrekk med storebror CBR1000RR, Hondas flaggskip i 
Supersport-klassen. Det finnes også mange nye og spennende detaljer. Lyddemperen for 
eksempel, kommer nå i en form som gir en kvassere og mer sporty lyd som matcher det 
nye og elegante designet. CBR500R har en turtallsvillig tosylindret parallellmotor som er 

engasjerende å kjøre, samtidig som den er svært bensingjerrig.

785 mm

Sittehøyde

Forspenning
Justert bakfjæring

HØYDEPUNKTER

+ Større tank med en ny type lokk hentet   
 fra racing-syklene, gjør det enklere å fylle tanken.

+ Gaflene er utstyrt med en ny type  
 justering av forspenningen

+ Helkåpe i aggressiv styling med doble 
 LED-lys i nytt design og forbedret    
 vindavvisning.

+ Justerbart bremsegrep som kan behovtilpasses

+ Tosylindret DOHC-motor med bensininnsprøytning 
 gir 48 Hk (35 kw) og kan kjøres både førerkort i
 både klasse A og A2

+ 41 mm framgaffel, Pro-Link Monoshock-
 bakdemper, 17-tommers aluminiumsfelger,
 kraftige ABS-bremser som standard

47,6 hk 
8500 o/min

Maks. ytelse

9392



Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CBR500R

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

EURO 4 LED-LYS

9392



CBR1000RR FIREBLADE SP CBR1000RR
Motor
Motor Væskekjølt, L4, DOHC Væskekjølt, L4, DOHC

Slagvolum 999 cm3 999 cm3

Maks. ytelse 191,8 hk 13 000 o/min 191,8 hk 13 000 o/min

Maks. dreiemoment 114 Nm 11 000 o/min 114 Nm 11000 o/min

Drivstofforbruk/utslipp CO2 5,7 l/100 km - 132 g/km 5,7 l/100 km - 132 g/km

Chassis, dimensjoner og vekt
Lengde x bredde x høyde 2065 x 720 x 1125 mm 2065 x 720 x 1125 mm

Sittehøyde 820 mm 820 mm

Akselavstand 1405 mm 1405 mm

Kjøreklar vekt 196 kg 195 kg

Hjul, Suspension and Brakes
Bremser (foran/bak) 320 mm, dobbel skive / 220 mm, enkel skive 320 mm, dobbel skive / 220 mm, enkel skive

Dekk (foran/bak) 120/70ZR17 58W / 190/50ZR17 73W 120/70ZR17 58W / 190/50ZR17 73W

Forhjulsoppheng
Teleskopisk opp-ned-gaffel, NIX30 Smart-EC (ÖHLINS), forgaffel 
med justeringer av forspenning, kompresjon og tilbakefjæring, 
120 mm slaglengde

Teleskopisk opp-ned-gaffel, Big Piston forgaffel med justeringer 
av forspenning, kompresjon og tilbakefjæring, 120 mm slaglengde

Bakhjulsoppheng
Pro-Link med gassladet TTX36 Smart-EC (Öhlins) demper med 
justering av forspenning, komprimering og  tilbakefjæring, 60 mm 
slaglengde

Pro-Link med gassladet HMAS demper, 10-trinns forspenning og 
trinnløs justering av tilbakefjæring, 138,2 mm slaglengde

Grand Prix Red Grand Prix Red Matt Ballistic Black Metallic

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

9594



CBR650F CBR500R

Væskekjølt 4-sylinders, 4-takts DOHC med 4 ventiler Væskekjølt, parallel twin

649 cm3 471 cm3

91,1 hk 11 000 o/min 47,6 hk 8500 o/min

64 Nm  8000 o/min 43 Nm 7000 o/min

4,7 l/100 km - 109 g/km 3,5 l/100 km - 80 g/km

2110 x 755 x 1145 mm 2080 x 750 x 1145 mm

810 mm 785 mm

1450 mm 1410 mm

213 kg 194 kg

320 mm, dobbel skive / 240 mm, enkel skive Bølgeformet skive, 320 mm og 240 mm

120 / 70 - ZR17 M/C (58W) / 180 / 55 - ZR17 M/C (73W) 120/70ZR-17M/C / 160/60ZR-17M/C

41 mm SDBV teleskopgaffel Standard 41 mm teleskopgaffel, justerbar forspenning

Monoshock demper med justerbar forspenning Pro-Link mono med 9-trinns justering av forspenning, 
svingarm av firkantrør i stål   

Grand Prix Red Sword Silver Metallic Grand Prix Red Pearl Metalloid White

Pearl Metalloid White Matt Gunpowder Black 
Metallic

Graphite Black
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BARE DET BESTE 
ER GODT NOK FOR 

DIN HONDA
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FIREBLADES KJØREMODUSER

Fireblade er lettere, raskere og mer teknologisk avansert enn noen annet Honda har konstruert tidligere.
Denne sykkelen har et optimert forhold mellom vekt og ytelse; den er et perfekt valg for motorsyklister som digger banekjøring. 

Vil du kappkjøre, er SP-modellen sykkelen for deg. Vi har kalt Fireblades kjøremoduser FAST, FUN og SAFE. (FAST er til banebruk, FUN 
er for svingete veier og SAFE er for bykjøring). Du velger enkelt kjøremodus ved å skyve på en bryter på girspaken på venstre håndtak.

Dette systemet styrer de tre viktigste funksjonene for Fireblades ytelse.

Motorens kraft (P) kan justeres fra 1 (SPORT) til 5 (COMFORT).
HSTC (T) kan justeres fra 0 (AV) til 9 (høy kontroll), mens motorbremsingen (EB, som står for 

«Engine Breaking») kan justeres fra 1 (høy) til 3 (lav).

Fireblade SP er en av de første Honda motorsyklene som får Öhlins 
S-EC oppheng både foran og bak, med en 43 mm NIX 30 gaffel og 
TTX36 støtdemper. Avhengig av hvilken opphengsmodus føreren  

velger, leverer dette systemet optimal feedback ved vanlig kjøring og 
ved hard akselerasjon, bremsing og svinging.

Det er to brukermoduser som til sammen utgjør fem kjøremoduser.
Når du velger en modus, kan du programmere sykkelens modus 1, 

2 og 3 uavhengig for å tilpasse dem til førerens kjørestil og vekt og 
banens utforming og forholdene på banen.

Om du vil, kan du også deaktivere enkelte innstillinger.

X     ÖHLINS DEMPING BRUKERMODUSER

FAST FUN
Leverer det ideelle oppsettet for bykjøring ved å 

analysere uttaket fra fjerdegiret til toppgiret.
Høyt HSTC-uttak både sikrer bedre veigrep og 
stabilitet og øker motorbremsingen, samtidig 
som den justerer den laveste innstillingen av 

opphengsdempingen.

Leverer lineær og myk gassrespons, lav 
HSTC og motorbremskontroll. I denne 
modusen justeres en høy dempekraft i 

opphenget og sikrer deg en perfekt dag 
ute på banen.

(P) 1, (T) 2, (EB) 3 (P) 2, (T) 5, (EB) 3 (P) 5, (T) 8, (EB) 1

Full frihet på svingete veier. Denne 
modusen kontrollerer kraftuttaket gjennom 

de første tre girene med medium HSTC, 
oppheng, motorbremsing og justering av 

dempekraften.

SAFE
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SCOOTER

INNHOLD

100 SH300i 106 SH MODE 125

102 FORZA 125 108 PCX125

104 SH125i 110 SPESIFIKASJONER

FINN DIN
FRIHET

Hondas scootere er innovative maskiner designet

for å passe deg, din livsstil og ditt budsjett. 

Lev livet praktisk, stilig og fritt!
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A2
KLASSE

EN MODERNE
KLASSIKER

SH300i ble skapt for å tilfredsstille pendlere, og siden lanseringen i 2007 har 
SH300i regjert over gatene i Europas storbyer. Hondas ingeniører har klart kunststykket å 

fornye denne allerede optimaliserte mellomklasse-scooteren med jevne mellomrom. 
SH300i kan ta pusten av de fleste med sine mange tekniske finesser og det spesielle SH-

designet. Linjene er mye mer dynamiske og muskuløse, fargeinnslagene er flere, felgene er rå 
og på sidene er modellnavnet til og med innfelt i 3D.

Sentralt i designet står kombinasjonen av en motor med et slagvolum på 300 cm3, 
som har krefter til uanstrengt å takle motorveier og lange distanser, og den fantastiske 

smidigheten til en slank scooter.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

25,2 hk 
7500 o/min

Maks. ytelse

33.3 km/l

Drivstofforbruk

1
Oppbevaring or 
helhjelm

HØYDEPUNKTER

+ Stålramme med 16 mm lengre hjulavstand

+ Oppbevaringsrom på hele 19 liter under setet

+ LED-lys og SmartKey-system; slå på
 tenningen, åpne bensinlokket og setet – 
 mens du har nøkkelen i lommen!

+ Tokanals ABS

+ Oppreist kjørestilling og bredt styre gir full kontroll

+ Nytt stålrørchassis samt hevet geometri 
 for kjappe og lette kjøreegenskaper

+ 6-eikers hjul i støpt aluminium

+ Luftkjølt, ensylindret firetakter med balanseaksel   
 for god effekt og lite vibrasjon

+ Toppboks i samme farge som scooteren følger    
 med som standard og gir hele 35 liter oppbevaring
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

SH300i

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS HISS

EURO 4 SMART KEY LED-LYS
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A1
KLASSE

FÅ MER UT
AV HVER DAG

NSS125 Forza er en potent scooter med et slagvolum på 125 cm3
som kan skilte med alle de rette ingrediensene. Den er allsidig, har klasseledende 

kjøreegenskaper med fireventilmotor og lettvektchassis – begge deler designet for å gi den 
perfekte balansen mellom solide motorveiytelser og urban lettvinthet. NSS125 Forza har 

en begeistrende profil med moderne linjer og oppgraderte LED-lys. Den er praktisk – med 
komfortabel plass til to, justerbar vindskjerm og massiv lagringsplass (48 liter) under setet. I 
tillegg kommer den med ABS og lavfriksjonsmotor med start- og stoppteknologi for redusert 

bensinforbruk.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

Oppbevaring for 
2 helhjelmer

MICHELIN™
City Grip-dekk

HØYDEPUNKTER

+ Ergonomisk utforming for optimal    
 kjørekomfort

+ Lavt bensinforbruk: 0,23 l/mil

+ ABS-bremser som standard

+ 12 V-uttak

+ LED-lys foran og bak

+ Stort rom under setet på 48 liter

15,0 hk 
8750  o/min

Maks. ytelse
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

FORZA 125

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS IDLE STOP 
SYSTEM

2x

HELMET 
STORAGE

V-MATIC SMART KEY LED-LYS
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SKILL DEG UT
I BYBILDET

Skill deg ut og vær mobil med stil. SH125i er oppgradert og gjennomstylet. Den væskekjølte 
motoren er blitt sterkere, har fått et forbedret dreiemoment og blitt enda mer drivstoffeffektiv. 

Hanskerommet er blitt større og har et nyttig 12V-uttak. SH125i er nå utstyrt med både LED-lys, 
toppboks, Smart Key og ABS-bremser som standard. Stil og design er iøynefallende. 

Vil du skille deg litt ut, velger du denne scooteren.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

16"
Hjul

Oppbevaring for 
helhjelm

47,4 km/l 
(SH125i)

Drivstofforbruk

HØYDEPUNKTER

+ LED-lys

+ Smart Key-system; slå på tenningen, åpne 
 bensinlokket og setet – mens du har nøkkelen 
 i lommen!

+ Større hanskerom, med 12V-uttak

+ Toppboks i samme farge som scooteren følger 
 med som standard, og gir hele 29 liter oppbevaring

+ ABS-bremser for god kontroll

+ Drivstoffeffektiv

+ 16-tommers hjul foran og bak gir 
 stabilitet og kjøreglede

A1
KLASSE
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

SH125i

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 ABS IDLE STOP 
SYSTEM

EURO 4 V-MATIC SMART KEY LED-LYS
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LEV LIVET
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.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

11,26 hk 
8500  o/min

Maks. ytelse

765 mm

Sittehøyde

50 km/l

Drivstofforbruk

A1
KLASSE

HØYDEPUNKTER

+ Frontlykt i klassisk SH-design

+ Lav sittehøyde - 765 mm

+ Bagasjerom under setet som rommer en helhjelm

+ Tomgangsstopp som standard

+ Hondas kombinerte bremsesystem (CBS)

+ Drivstoffeffektiv
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

SH MODE 125

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI EURO 4 CBS IDLE STOP 
SYSTEM
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A1
KLASSE

BRINGER BYEN
NÆRMERE

Honda PCX125 er en teknisk avansert scooter med markedets mest miljøvennlige 
motor: væskekjølt og ensylindret. I tillegg er motoren utstyrt med start- og stoppteknologi, 

som gjør at den slås av automatisk når det er stans i trafikken, og starter automatisk 
opp igjen når du vrir på gassen.

PCX125 kjører hele fem mil per liter bensin – den er både miljøvennlig og 
drivstoffgjerrig. Utfordringer i bytrafikken løses enkelt med det superresponsive 

hjulopphenget og Hondas pålitelige CBS-bremsesystem. Samtidig har dekkene svært lav 
rullemotstand, svært lav rullemotstand og sikkert veigrep.

PCX125 er designet for å ta seg godt ut og holde hjulene i gang i mange år – 
og gir deg alt du trenger for et liv på farten.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

Oppbevaringsrom 
for helhjelm

47,4 km/l

Drivstofforbruk

MICHELIN™
City Grip-dekk

HØYDEPUNKTER

+ Væskekjølt motor med bensininnsprøytning

+ 0 til 50 på bare 5,4 sekunder, forbruk på 
 kun 0,22 l/mil

+ Innovativ ”Idle Stop Switch” som stopper 
 motoren når du står stille, og som starter 
 når du vrir på gassen

+ Børsteløs ACG-startmotor som også fungerer   
 som dynamo når du kjører

+ LED-lys foran og bak
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI HECS3 CBS EURO 4

LED-LYS IDLE STOP 
SYSTEM

PCX125
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FORZA 125 SH300i
Motor
Motor Væskekjølt 4-takts, enkel SOHC med 4 sylindre   Væskekjølt 4-takts, enkel SOHC

Slagvolum 124,9 cm3 279 cm3

Maks. ytelse 15,0 hk 8750 o/min 25,2 hk 7500 o/min 

Maks. dreiemoment 12,5 Nm 8250 o/min 25,5 Nm 5000 o/min

Drivstofforbruk/utslipp CO2 2,3 l/ 100 km / 52 g/km 3,0 l/ 100 km / 70 g/km

Chassis, dimensjoner og vekt
Lengde x bredde x høyde 2135 x 750 x 1455 mm 2130 x 730 x 1195 mm

Sittehøyde 780 mm 805 mm 

Akselavstand 1490 mm 1440 mm

Kjøreklar vekt 159 kg 169 kg

Hjul, oppheng og bremser

Bremser (foran/bak) 2-kanals ABS-system 2-kanals ABS-system

Dekk (foran/bak) 120/70-15 / 140/70-14 110/70-16 / 130/70-16 (61S)

Forhjulsoppheng 33 mm gaffel, 100 mm vandring 35 mm teleskopgaffel

Bakhjulsoppheng Doble støtdempere med aluminiumssvingarm, vandring 80 mm   Dobbel støtdemper, svingarm

Lucent Silver Metallic 
Matt Pearl Pacific Blue

Matt Cynos Grey Metallic / Black Lucent Silver Metallic Pearl Nightstar Black

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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SH125i PCX125 SH MODE 125

Væskekjølt 4-takts, enkel SOHC Væskekjølt 4-takts, enkel SOHC Væskekjølt 4-takts, enkel SOHC

125 cm³ 125 cm3 125 cm3

12,2 hK 8500 o/min 11,6 hk 8500 o/min 11,2 hk 8500 o/min (95/1/EC)

11,6 Nm 7650 o/min 11,6 Nm 5500 o/min 12 Nm 5000 o/min (95/1/EC)

2, 3 l/ 100 km / 52 g/km 2,1 l/ 100 km / 48 g/km 2,1 l/ 100 km / 48 g/km

2030 x 740 x 1155 mm 1930 x 740 x 1100 mm 1930 x 665 x 1105 mm

799 mm 760 mm 765 mm

1340 mm 1315 mm 1305 mm

137 kg 130 kg 117 kg

2-kanals ABS-system 220 mm skive med kombinert 3-stemplet kaliper/130 mm trommel Kombinert brems med 220 mm skive / 130 mm trommel

100/80-16 tommer / 120/80-16 tommer 90/90-14M/C / 100/90-14M/C 80/90-16M/C 43P / 100/90-14M/C 57P

Teleskopgaffel 31 mm telescopic for 100 mm slaglengde Teleskopgaffel

Dobbel støtdemper, svingarm Dobbeltoppheng, aluminiumssvingarm, 75 mm slaglengde   Dobbel støtdemper, svingarm

Pearl Nightstar Black Lucent Silver Metallic Pearl Siena Red Pearl Nightstar Black Matt Techno Silver Metallic Poseidon Black Metallic

Moondust Silver Metallic
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MOTOCROSS

OPPNÅ DET
UMULIGE

I Honda tror vi ikke på grenser. Det gjør ikke kundene

våre heller. Nettopp derfor har vi utviklet CRF-syklene slik 

at de er i stand til å takle de tøffeste og mest utfordrende 

banene i verden. Presisjon konstruert med enestående 

pålitelighet gjør at du kan tilbringe mindre 

tid på verkstedet og mer tid i søla ute på banen. 

Hver eneste sykkel er stinn av banebrytende funksjoner 

og testet, løpsvinnende teknologi. Kombiner alt dette med 

overlegne, lynraske reaksjoner og lettvekt, og syklene vil 

sørge for at du alltid ligger ett skritt foran konkurrentene – 

uansett om du er en erfaren proff eller befinner 

deg i startgropa.

INNHOLD

114 OPPDATERT CRF450R 124 CRF110F

116 OPPDATERT CRF450RX 124 CRF50F

118 NY CRF250R 126 SPESIFIKASJONER

120 OPPDATERT CRF150R

122 CRF125F
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FØRST UT AV
STARTGROPA

Hondas toppmodell er en oppgradert og redesignet råtass for deg som vil ha det aller 
beste. Her har Hondas ingeniører klart å utvikle en maskin med eksepsjonell motorytelse 

og trekkraft – og bedre akselerasjon sammenlignet med forgjengeren. 

Nye CRF450R har en splitter ny aluminiumsramme med redesignet chassisgeometri, 
lavere tyngdepunkt, ny clutch, nye gir og 49 mm Showa framdemper med 

stålfjær fra Hondas race kit. I 2018 har den fått elektrisk starter.

Dette er sannsynligvis den råeste og mest solide motocrosseren Honda noensinne har 
levert. Teknologien er allerede testet i det japanske mesterskapet, med oppsiktsvekkende 

gode resultater.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

49 mm

Showa USD 
gaffel

3
Kjøremodus

ELEKTRISK
START
med litiumbatteri

HØYDEPUNKTER

+ PGM FI 

+ Showa USD gaffel

+ Aluminiumsramme

+ EMSB

+ Bølgeformede skivebremser i front

+ Pro-Link oppheng bak

+ Elektrisk start
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CRF450R

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI SHOWA USD
FORK

ALUMINIUM
FRAME

EMSB

WAVY DISCS HONDA’S PRO-LINK
REAR SUSPENSION

ELECTRIC  
START
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TAKLER ALLE
UTFORDRINGER

CRF450RX overbevisende, spektakulær, rask og kompromissløs. Den har både det rene 
motocross DNA-et som takler alt slags Enduro-terreng, og kompetansen til lekende lett å 

håndtere både flate racerbaner, utfordrende hindre og smale, krevende partier. Sykkelen er 
basert på 2017-modellen av CRF450R. I 2018 har den fått elektrisk starter.

CRF450RX kan skilte med mer motoreffekt, lettere titantank, lettvekts aluminiumsfelger, 
Enduro-oppheng, PGM-FI tenningskart og EMSB-funksjoner (Motor Mode Select Button), og i 

tillegg 18-tommers bakhjul, sidestøtte og elektrisk start som standard.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

49 mm

Showa USD 
gaffel

8,5 Liter

Bensintank

HØYDEPUNKTER

+ PGM FI 

+ Showa USD gaffel

+ Aluminiumsramme

+ EMSB

+ Bølgeformede skivebremser i front

+ Pro-Link oppheng bak

+ Elektrisk start

ELEKTRISK
START
med litiumbatteri
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CRF450RX

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI SHOWA USD
FORK

ALUMINIUM
FRAME

EMSB

WAVY DISCS HONDA’S PRO-LINK
REAR SUSPENSION

ELECTRIC  
START
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REDUSER
RUNDETIDENE

Honda CRF250R er en potent vinnertype og har mye av det samme som storebror CRF450R – blant 
annet en Engine Mode-velger med tre innstillinger du kan velge avhengig av kjørestil og underlag.

2018-modellen har en helt ny DOHC-motor med økt effekt over et bredere spekter og høyere 
rødlinje. CRF250R har også fått elektrisk starter. Sykkelen har 49 mm Showa USD dempere, moderne 

lyddempere og 260 mm bremseskive foran. Det vektsentrerte chassiset matcher oppgraderingene 
på motor og demping perfekt – og gir deg full kontroll både på bakken og i lufta.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

DOHC
Motor

49 mm

Showa USD 
gaffel

HØYDEPUNKTER

+ PGM FI 

+ 1000 omdreininger høyere rødlinje

+ Showa USD gaffel

+ Aluminiumsramme

+ EMSB

+ Bølgeformede skivebremser i front

+ Pro-Link oppheng bak

+ Elektrisk start

ELEKTRISK
START
med litiumbatteri
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CRF250R

NØKKELFUNKSJONER

PGM FI SHOWA USD
FORK

HONDA’S PRO-LINK
REAR SUSPENSION

EMSB

WAVY DISCS
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STEINTØFF
JUNIOR

CRF150R er ikke størst, men temperamentsfull som få. Dette er den ultimate 
crossmaskinen i sitt segment. Sykkelen kommer i to utgaver: Mens CRF150R er designet for små
førere, er CRF150RB den samme sykkelen i stort format. Begge variantene er like potente som

Hondas større unike crossere, og er bygget med samme innbitte fokus på å levere en crossykkel
som har egenskaper og finesser du trenger for å vinne.

Dette er syklene som gir deg solid overskudd av krefter og overlegen respons for full
dominans – både i treningsløypa og i konkurranser. 

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

84,4 kg

Kjøreklar vekt

37 mm

Showa USD 
gaffel

19 tommer

Forhjul

HØYDEPUNKTER

+ 149 cm3 forgasser-motor 

+ 37 mm Showa USD gaffel

+ Pro-Link oppheng

+ Sterk stålramme

+ Lav kjøreklar vekt
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CRF150R

121

NØKKELFUNKSJONER

HONDA’S PRO-LINK
REAR SUSPENSION

SHOWA USD
FORK

121120



PROFF KRAFT I 
LITE FORMAT

CRF125F er den perfekte sykkelen for deg som er klar til å ta det første steget inn i motocross, 
eller har vokst fra en av de mindre modellene. 

Den luftkjølte motoren på 125 kubikk er designet med et sterkt moment i bunn av registeret 
for bedre kontroll, en manuell girkasse med fire gir og clutch, et bunnsolid chassis og et 

utseende basert på storebror CRF450R.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

88 kg

Kjøreklar vekt

735 mm

Sittehøyde

17 tommer

Forhjul

HØYDEPUNKTER

+ 17 tommer framhjul gir god retningsstabilitet

+ Justerbar bremsehendel

+ Brede fotstøtter og bremsepedal

+ Elektrisk- og kick-start
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Se symbolforklaringer bakerst i katalogen.

CRF125F

NØKKELFUNKSJONER

HONDA’S PRO-LINK
REAR SUSPENSION

SHOWA USD
FORK
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MASSE MORO – HELE TIDA!
CRF110F er en crosser som anbefales til yngre kjørere, mellom 120–145 cm og 30–50 kg. Modellen er utstyrt 

med en myk og rykkfri firetakter som gjør den lett å håndtere. Med automatisk kløtsj og lav setehøyde er 
den perfekt å lære seg grunnleggende cross-ferdigheter med. Den er ideell som opplæringssykkel, og gir 

yngre førere erfaring til å takle de større Enduro- og MX-syklene.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

74 kg

Kjøreklar vekt

667 mm

Sittehøyde

7,3 hk 
7 500 omdr.

Maks. motoreffekt
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CRF110F OG CRF50F

EVENTYRET STARTER HER
CRF50 er den yngre generasjonens favoritt, den første ekte motorsykkelen på veien mot en karriere på de større 

maskinene. Den er lettkjørt med myk og jevn 3-trinns girkasse med automatisk kløtsj. Hondas CRF-serie er profesjonelle 
crossykler for barn, bygget under de samme strenge krav til funksjon og kvalitet som Hondas store motocrossere. 
CRF50F er en perfekt introduksjon til cross for barn fra 5 år og eldre. Den er enkel å starte, enkel å bruke og alltid 

morsom å kjøre. Og den lærer barnet å holde fart og balanse på en motorisert tohjuling.

FINN UT MER PÅ HONDAMC.NO

3,0 hk

Maks. motoreffekt

50 kg

Kjøreklar vekt

548 mm

Sittehøyde
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CRF450R CRF450RX
Motor
Motor Væskekjølt 4-takts, 1-sylindret Unicam® Væskekjølt 4-takts, 1-sylindret Unicam®

Slagvolum 449,7 cm3 449,7 cm3

Kompresjonsrate 13,5 : 1 13,5 : 1

Boring x slaglengde (mm) 96,0 x 62,1 96,0 x 62,1

Starter Elektrisk Elektrisk

Hjul og oppheng
Bremser foran 260 mm hydraulisk, Bølgeformede skive 260 mm hydraulisk, Bølgeformede skive

Bremser bak 240 mm hydraulisk, Bølgeformede skive 240 mm hydraulisk, Bølgeformede skive

Forhjulsoppheng Showa 49 mm coil-fjærgaffel (305 mm slaglengde)   Showa 49 mm coil-fjærgaffel (305 mm slaglengde)   

Bakhjulsoppheng Showa monoshock med Hondas Pro-Link-dempersystem 
(133 mm slaglengde, 314 mm akselvandring)

Showa monoshock med Hondas Pro-Link-dempersystem 
(133 mm slaglengde, 312,5 mm akselvandring)

Dekk foran 80/100-21 Dunlop MX3SF 90/90-21 Dunlop GeoMax AT81

Dekk bak 120/80-19 Dunlop MX3S 120/90-18 Dunlop GeoMax AT81

Dimensjoner og vekt
Castervinkel 27° 22' 27° 26'

Dimensjoner (l×b×h) (mm) 2183 x 827 x 1274 2175 x 827 x 1274

Rammetype Dobbeltrør i aluminium Dobbeltrør i aluminium

Bensintank kapasitet (liter) 6,3 8,5

Bakkeklaring (mm) 328 328

Kjøreklar vekt (kg) 110,6 118

Sittehøyde (mm) 960 959

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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CRF250R CRF150R

Væskekjølt 4-takts, enkel DOHC Væskekjølt 4-takts, enkel DOHC

249,4 cm3 149,7 cm3

13,9 : 1 11,7 : 1

79 x 50,9 66 x 43,8

Elektrisk Kick-start

260 mm hydraulisk, Bølgeformede skive 220 mm x 3 mm hydraulisk skive

240 mm hydraulisk, Bølgeformede skive 190 mm x 3.5 mm hydraulisk skive

Showa 49 mm coil-fjærgaffel 37 mm Showa opp-ned-teleskopgaffel   

Showa monoshock med Hondas Pro-Link-dempersystem  
(317,6 mm slaglengde, 133 mm akselvandring)

Pro-Link med enkel Showa-demper, justerbar kompresjon og 
tilbakedemping; 282 mm akselvandring

80/100-21 Dunlop MX3S 70/100-19 42M

100/90-19 Dunlop MX3S 90/100-16 52M

27° 50' 27° 

2183 x 827 x 1274 1900 x 770 x 1171

Dobbeltrør i aluminium Semi-dobbelt stålrør

6,3 4,3

327 336

108 84,4

957 866
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CRF125F CRF110F
Motor
Motor Luftkjølt, enkel 4-takts 1-sylindret, 4-takts

Slagvolum 124.9 cm3 109 cm3

Kompresjonsrate 9,5:1 9,0:1

Boring x slaglengde (mm) 52,4 x 57,9 50 x 55,6

Starter El-start / Kick-start El-start / Kick-start

Hjul og oppheng
Bremser foran 220 mm skive 95 mm trommel

Bremser bak 95 mm trommel 95 mm trommel

Forhjulsoppheng 31 mm teleskopgaffel 31 mm fork, 100 mm slaglengde

Bakhjulsoppheng Enkel støtdemper, Pro-Link Monoshock, 59 mm slaglengde

Dekk foran 70/100-17M/C 40M 70/100-14

Dekk bak 90/100-14M/C 49M 80/100-12

Dimensjoner og vekt
Castervinkel 30° 24°

Dimensjoner (l×b×h) (mm) 1770 x 740 x 1010 1560 x 686 x 912

Rammetype Diamant, stål Stålrør

Bensintank kapasitet (liter) 4,3 5 (inkludert reservetank på 1 liter)

Bakkeklaring (mm) 219 175

Kjøreklar vekt (kg) 88 74

Sittehøyde (mm) 735 667

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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CRF50F

Luftkjølt 4-takts, enkel SOHC med 2 sylindere

49 cm3

10:1

39 x 41,4

Kick-start

80 mm trommel

80 mm trommel

21,7 mm opp-ned-teleskopgaffel, 87 mm akselvandring 

Monoshock med ensidig svingarm, 70 mm akselvandring

2.50 10 (33)

2.50 10 (33)

25°

1302 x 581 x 774

Mono-Backbone; stålrør

2,6 liter (inkludert reservetank)

146

50

548
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SYMBOLFORKLARINGER
Honda har utviklet innovativ teknologi designet for å gi deg fordeler:

Programmed Fuel Injection:   
Computerstyrt bensininnsprøytning.

Electronically Controlled Combined ABS: 
Verdens første elektronisk kontrollerte bremsesystem for 
supersport sykler. Systemet er laget slik at elektronikken 
automatisk fordeler og optimaliserer bremsekraft mellom 
fram- og bakhjul uten at hjulene låses.

Combined Antilock Brake System: Optimaliserer 
balansen mellom for- og bakbrems, og motvirker at 
dekkene mister grepet i varierende underlag.

Honda Multi-Action System: Cartridge-gaffel og 
bakdemper sikrer en trygg balanse mellom myk demping 
og presise kjøreegenskaper. 

Programmed Dual Sequential Fuel Injection: 
Innsprøytning med to komplette sett dyser for maksimal 
prestasjon gjennom hele turtallsregisteret.

Dual Clutch Transmission: Kombinerer kjøre-
gleden i en manuell girkasse med automatkassens 
bekvemmelighet, gir bedre komfort og sportsligere 
ytelse.

Traction Control System: System som automatisk 
hindrer hjulspinn ved dårlig veigrep.

Honda Selectable Torque Control: 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. 

TCS

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

Riding Mode Select System: 
3 valgbare nivåer av traction kontroll, motorkraft og 
motorbrems.

Honda Electronic Steering Damper:
Minimaliserer brå styrebeveglser ved høye hastigheter for 
forbedret håndtering og komfort.

V4-Variable valve Timing And Electronic lift Control: 
Hondas unike system som veksler mellom to og fire 
ventiler per sylinder, og dermed maksimerer effekten 
over hele registeret samtidig som drivstoff-forbruket og 
utslippene minimeres.

Honda Ignition Security System: 
Elektronisk startsperre med gjenkjennelse av originalnøkkel. 

Pro-Link Rear Suspension:
Triangulært Monoshock demperoppheng. 
Dempereffekten øker progressivt i forhold til 
svingarmens bevegelse.

EURO-4:
Tilfredsstiller EURO-4 utslippskrav.
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Antilock Brake System: Måler hastighetsforskjell 
mellom hjulene og tilpasser bremseeffekten slik 
at hjulene ikke låses.

PGM FI HECS3 HSTC PLRS ABS HISS EURO 4 LED LYSHMAS DUAL CLUTCH
TRANSMISSION

SBDV
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V4-VTEC

Showa Dual Bending Valve: 
Showa gaffelbein med dobbeltvirkende ventiler for 
proporsjonal returdemping og hardere kompresjon.
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SBDV
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V-matic Transmission:
V-remdrevet girutveksling med avansert tre-stegs 
operasjon, gir sømløs giring gjennom et bredt 
spekter av hastigheter med et enkelt håndgrep.

Idle Stop System: 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.PGM FI HECS3 HSTC PLRS ABS HISS EURO 4 LED LYSHMAS DUAL CLUTCH

TRANSMISSION
SBDV

SYSTEM TRANSMISSION

Big Piston Fork: Denne gaffelen sørger for mer 
følsom demping og bedre kontroll i de fleste 
situasjoner. 

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

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

SMART KEY
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GJØR 
DRØMMER
VIRKELIGE

Soichiro Honda sa: «Vi har kun én fremtid, og 
den formes av drømmene våre – hvis vi har 

mot til å utfordre konvensjonene.»

Det var Hondas filosofi om å drømme om en 
bedre verden for oss mennesker, som gav 

oss oppfinnelser som ASIMO, HondaJet, NSX 
og legendariske Africa Twin. Drømmer kan ha 
en iboende kraft som får deg til å oppnå mer, 
til å oppdage nye ideer, nye teknologier og 

finne nye måter å løse problemer på.

Det krever selvstendig tenkning, dristighet 
og fantasi å følge ideene sine. Det krever 

også besluttsomhet, utholdenhet og 
innovasjonsevne for å aldri å la drømmen 

dø og å omforme drømmer til produkter for 
mennesker over hele verden.
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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 brosjy-
ren. 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 egen-
skap 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.

Honda Motorsykler
Importør i Norge: AS KELLOX
hondamc.no

Din Honda-forhandler:




