NAKED

CB500F
Διασκέδαση χωρίς όρια

Candy Caribbean Blue Sea

Force Silver Metallic

Η CB500F είναι και δείχνει απόλυτα διασκεδαστική, πριν ακόμη καθίσετε στη σέλα της. Από την επιθετική μάσκα
και τα λευκά λαμπερά φώτα LED μέχρι και την ουρά, αυτή η μυώδης και δυναμικά σχεδιασμένη γυμνή μοτοσυκλέτα έχει πολλά περισσότερα από τον κινητήρα, για να επιδείξει. Τα χρώματα, οι αγωνιστικές λωρίδες και τα αγωνιστικού στυλ καπάκια του κινητήρα ενισχύουν την επιθετική εμφάνιση της CB500F και προκαλούν τον αναβάτη σε
απολαυστικά παιχνίδια ισχύος. Όπως και οι υπόλοιπες CB500, διαθέτει τον 2-κύλινδρο κινητήρα με την δυνατή
ροπή από χαμηλά μέχρι την κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου. Η οδήγηση στον ανοικτό δρόμο και τις στροφές
είναι μια εμπειρία που δεν χορταίνεις να τη ζεις. Κατά την επιτάχυνση και καθώς ανεβάζεις ταχύτητες στο κιβώτιο
των 6 σχέσεων, σε συνδυασμό με τον υπέροχο ήχο που αναβλύζει από την εξάτμιση, η απόλαυση περνά σε νέα
επίπεδα. Δυναμική και εθιστική, η CB500F θα φέρει ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό σου.
Το νέο πιρούνι διαθέτει ανοδιωμένα καπάκια και ρυθμίζεται ως προς την προφόρτιση ελατηρίου για να μπορεί ο
αναβάτης να την προσαρμόσει στο δικό του στυλ οδήγησης. Η πίσω ανάρτηση Honda Pro-Link® διαθέτει επίσης
ρύθμιση προφόρτισης, ώστε να είναι εύκολες οι ρυθμίσεις, ανάλογα με το βάρος του αναβάτη και του συνεπιβάτη, καθώς και των αποσκευών. Οι χειρολαβές του συνεπιβάτη είναι μικρές -σχεδόν αόρατες- και δεν επηρεάζουν
καθόλου το κοφτερό γυμνό στυλ της μοτοσυκλέτας. Η σέλα είναι κατασκευασμένη από νέο υλικό, το οποίο προσφέρει μεγάλη άνεση στον οδηγό και τον συνεπιβάτη. Η εξάτμιση είναι ελαφριά, κοντή, δυναμικά σχεδιασμένη
και παρέχει μοναδικό ήχο που ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα της CB500F. Ψάχνετε για διασκέδαση χωρίς
όρια; Τώρα ξέρετε που θα τη βρείτε.
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Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 2-κύλινδρος
Κυβισμός: 471 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 47,6hp (35 Kw) / 8.500 σ.α.λ.
Μέγιστη Ροπή: 43 Nm / 7.000 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 191 κιλά
Χωρητικότητα καυσίμου: 16.7 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 29.4 χλμ/λτ
Ύψος Σέλας: 785 χιλ.
Απόσταση από το έδαφος: 160 χιλ.
Διαστάσεις
(ΜxΠxΥ): 2.080 x 790 x 1.060 χιλ.

