CRF250R
CRF250R

OFFROAD en MX2 cross för både amatör och proffs. Showa
luftgaffel för att utnyttja chassit fullt ut.
Produktbeskrivning

Det finns ingen klass med hårdare konkurrens än MX2, där man
verkligen får ha vassa armbågar både som amatör och på
professionell nivå för att slå sig fram. Hondas CRF250R har länge
varit väldigt potent med sitt stabila finslipade chassi och motor som
reagerar blixtsnabbt när man vrider på gasrullen. CRF250R har
samma aluminiumram med masscentralisering som CRF450R, vilket
gör maskinen enkel att hantera såväl på marken som i luften.
CRF250R har 49mm Showa luftgaffel för att utnyttja chassits
förmåga fullt ut. Den har också samma knapp för val av motorläge
(EMSB) som CRF450R där föraren själv väljer typ av motorkaraktär
han/hon vill använda beroende på körstil och
underlag. Tyngdpunkten på CRF250R kretsar kring det helt
omarbetade topplocket, kolven och vevstaken. Och resultatet ger mer
toppeffekt och starkare vrid i botten utan att tappa i mellanregistret.
Vridmomentet på lågvarv har förbättras samt på topp. Avgasröret har
nu en extra kammare och de två bakre ljuddämparna är omgjorda på
insidan. Ny luftburk för att förbättra luftflödet.
Showa SFF-TAC-Air gaffeln har fått en mängd interna förändringar
som 5mm förlängning av de översta rören med förbättrad
fjädringsrespons och justeringsmöjlighet. Den bakre stötdämparens
inställningar har också justeras för att passa tillsammans och få den
rätta balansen. CRF250R har även en minskning av kedjans
rulldiameter och förbättrad rensningsförmåga för fotpinnarna.
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4-T,V-KYLD
1-CYL
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UNICAM
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76,8 mm
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13.5 : 1
28 kW/11000 v - 38.01 hkr
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100/90-19
6.3
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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.

www.hondamc.com

