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Hondas CRF110F vänder sig till åldersgruppen 8-11 år som är 120 –
145 centimeter långa och väger 30-50kg. Främst avsedd för
fritidskörning men ger också en värdefull språngbräda till de riktiga
tävlingsmotorcyklarna på 150 kubik och uppåt.
Produktbeskrivning

Hondas CRF110F vänder sig till åldersgruppen 8-11 år som är 120 –
145 centimeter långa och väger 30-50kg.
Främst avsedd för fritidskörning men ger också en värdefull
språngbräda till de riktiga tävlingsmotorcyklarna på 150 kubik och
uppåt.
Nya CRF110F har en motor som ger mer effekt och vridmoment jämfört
med föregångaren på 70 kubik.
Den har även el-start och en helt ny stålram som också bidrar till en
”stor bike”-känsla och prestanda.
Med inspiration från CRF450R har denna 110 kubikare ett tufft och
kraftfullt utseende.
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Chassi

För att på bästa sätt utnyttja CRF110F:s extra effekt och vridmoment
krävdes ett helt nytt chassi. Den nya stålramen tillsammans med
svingen ger en fin balans mellan vridstyvhet och viss flexibilitet, vilket
gör att föraren kan utnyttja motorns kapacitet fullt ut. Ramen innehåller
också säkerhetsdetaljer som värmesköld och bärhandtag för enkel
transport.
Fjädringen har uppgraderats för bättre grepp och stabilitet.
Teleskopgaffelbenen fram mäter 31mm i diameter, 4mm grövre än
CRF70F. Trumbromsar fram och bak ger utmärkt bromskraft. 14 tums
framhjul och 12 tum bak.
En helt ny design med CRF450R: s ”triangel utseende” ger CRF110F ett
skarpt och modern utseende. Wide-set fotpinnar förbättrar hanteringen
och en omgjord kick-start är lättare att använda när inte el-starten
används. Sitthöjd är 660 mm, 5 mm högre än CRF70F – men den
lägsta i klassen. Axelavståndet är 1070mm. Bränsletanken rymmer 4,9
liter och tjänstevikten på CRF110F är 72.2kg.
Motor

Den nya 109cc motorn är luftkyld, 2-ventiler och enkel överliggande
kamaxel. Borrning och slaglängd på 50×55,6 mm (jfr med CRF70F 47x
41,4 mm). Effekten har höjts från 3.6 kW till 5.35 kW och vridmomentet
ökat från 0.51kpm till 0.90kpm. Resultatet är kraftigt förbättrade
prestanda i hela effektregistret.
Nya CRF110F har ett automatiskt dubbelkopplingssystem med två typer
av oberoende koppling – en för att starta, den andra för att skifta växlar.
Det gör att växlingen går lättare och smidigare än ett konventionellt
system. Transmissionen har nu även fyra växlar. Motorns startknapp
sitter på höger sida av styret och stoppknappen till vänster.
En 1,2 liters luftburk (den CRF70F använde var på endast 0,25 liter)
tillhandahåller mycket större luftflöde anpassat till vad den större motorn
kräver. Ljuddämparen är täckt av en plåtsköld, delvis av estetiska skäl,
men även för bättre värmeskydd. Digital tändning ger motorn optimala
värden.
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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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