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MRT260

En standardmodell med benämning Cota 4RT260 och en Race Replica som är mer exklusivt utrustad, finns nu
tillgängliga på den svenska marknaden.
Produktbeskrivning

En standardmodell med benämning Cota 4RT260 och en Race Replica som är mer exklusivt utrustad, finns nu
tillgängliga på den svenska marknaden.
Båda versionerna tillverkas i Montesa Hondas anläggning i Santa Perpetua de Mogoda i Barcelona, Spanien. De
utvecklas i samarbete med Repsol Montesa Teamet och är utrustade med avancerade 4-takts motorer med elektronisk
insprutning. Till 2014 har motorerna en större cylinderdiameter och mäter nu 260cc.
Montesa Honda har utvecklat en helt ny Cota som har sin främsta igenkänning i sin tillförlitlighet och lätta
aluminiumram. Nu har den dessutom en ökad prestanda och förbättrad gasrespons.

Utvecklad av Repsol MOntesa Honda Teamet.
Den nya högteknologiska 260cc motorn har bättre prestanda och gasrespons.
Mindre motorbroms ger bättre kontroll för föraren.
Ny mappning av insprutningen förbättrar motorns dragkraft.

Nya bromsar som är effektivare och mer exakta.
M otor
Högkvalitativa fjädringskomponenter.
Ny modernare design.
Cota 4RT260 tillbaka med sin klassiska röda Montesa-lack.
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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

