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CRF150RB är en utmärkt plattform för tävling och träning för
uppgradering till de större klasserna.
Produktbeskrivning

CRF150RB är utrustad med en vätskekyld crossmotor som har vrid
och styrka fullt jämförbar med de större maskinernas omräknat i den
skala CRF150RB går under.
Fjädring i världsklass redan som standard.
En utmärkt plattform för tävling och träning för uppgradering till de
större klasserna.

Torrvikt

-

Chassi

Lätt och välbalanserad stålrörsram.
Demonterbar bakre ramdel underlättar service.
37 mm Showa gaffel med justerbar kompression och returdämpning.
Svingarm i aluminium uppbyggd i boxsektioner för bästa hållbarhet
och lägsta vikt.
Pro-Link enkeldämpare bak av Showa fabrikat med fulla
justeringsmöjligheter.
Skivbromsar både fram och bak. Samtliga plastkåpor i Hondas läckra
Race-design.
Högt uppdragen dyna på tanken medger en aktiv och aggressiv
körstil.
Antiglidbehandlad yta på dynan.
Stor luftburk med tvåstegs luftfilter.
Bromsgreppet justerbart och huvudcylindern av samma typ som
CR125R/CR250R.
Bromsarna bak av HRC-fabrikstyp.
Rostfri kopplingswire ger lång livslängd.
Motor

Vätskekyld fyrtaktsmotor på 149 cc med 4 ventiler.
Lätt motor som väger endast 19,8 kg.
Kompakt kamaxelarrangemang med enkel överliggande kam och
direktverkande ventiler.
NiCaSil-behandlat cylinderlopp.
Kuggdriven balansaxel reducerar motorvibrationerna och driver
vattenpumpen.
Automatiskt dekompressionssystem och styrmonterat reglage för
varmstart, underlättar kickstart i alla lägen, med kall som varm motor.
32 mm Keihin förgasare med TPS, rottelpositionssensor som ger en
jämn gasrespons över hela varvtalsregistret.
Dubbelsumps smörjsystem, där olja till vevaxel, kolv och ventiler är
separerad från koppling och transmission.
Femväxlad tätstegad låda.
Rostfritt avgasrör med aluminiumljuddämpare.
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Anteckningar

H ond a M C /A TV M ärkesförsäkring - Honda har i samarbete
med Svedea tagit fram en riktigt bra försäkring för dig som kör
Honda. Vårt gemensamma mål är att du ska få ett så tryggt och
bekymmersfritt Hondaägande som möjligt och snabb hjälp om
olyckan skulle vara framme. Du kan teckna försäkringen när du
köper en ny eller begagnad Honda hos en auktoriserad Hondaåterförsäljare.
H ond a M C /A TV Finansiering – Tillsammans med Swedbank
hjälper vi dig att förverkliga drömmen om en ny motorcykel. Det
spelar ingen roll om motorcykeln är ny eller begagnad – den
räcker som säkerhet för lånet. Tala med din Honda-återförsäljare
om hur du bäst lägger upp din finansiering.

Hondas unika 5 års garanti gäller alla landsvägsmaskiner, och
fyrhjuliga terrängfordon som går under benämningen
arbetsfordon. Tävlings- och lekfordonen är undantagna. Garantin
får du bara genom Hondas auktoriserade återförsäljare.
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