Výrobci si vyhrazují právo změnit specifikace, včetně barev, bez před
chozího oznámení, a to tehdy a takovým způsobem, jak uznají za vhodné.
To se může týkat drobných i zásadních změn. Nicméně věnujeme
maximální úsilí tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly
zachovány. Veškeré detaily, které se týkají specifikace jakéhokoli vý
robk u, konzultujte se svým dealerem. Veškerý prodej se realizuje
prostřednictvím distributora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami
standardních podmínek prodeje a záruky poskytnutých distributorem
nebo dealerem, jejichž kopii lze obdržet na vyžádání. Přestože se vyvíjí
maximální snaha o zachování přesnosti specifikací, brožury se připravují
a tisknou několik měsíců před distribucí, následkem čehož nemohou vždy
okamžitě reflektovat změny ve specifikacích nebo v některých ojedinělých
případech nepřítomnost určitého prvku výbavy. Zákazníci jsou vždy
vyzýváni k diskutování konkrétních podrobností s dodávajícím dealerem,
zejména když je výběr závislý na některém z inzerovaných prvků. Vezměte
prosím na vědomí, že uvedené údaje o spotřebě paliva jsou výsledky
získané společností Honda za standardních testovacích podmínek
předepsaných WMTC. Testy se provádí na zvlněné silnici za použití
standardní verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli doplňkového
příslušenství. Aktuální spotřeba paliva se může lišit v závislosti na způsobu
jízdy, údržbě motocyklu, počasí, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách,
namontovaném příslušenství, nákladu, hmotnosti jezdce a spolujezdce
a dalších faktorech.
JEZDĚTE OPATRNĚ! Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku. Seznamte
se se svým strojem a jeho schopnostmi. Soustředění pomáhá předvídat.
Sledujte chování ostatních účastníků provozu. Brzděte s dostatečným
předstihem. Používejte kvalitní ochranné oblečení, jezděte, jen když jste fit
a NIKDY po požití alkoholu. Slušné chování na silnici a slušnost jsou známky
zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku, že
všechna hledí v přilbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští
méně než 50 % světla, se nesmí legálně používat v silničním provozu.
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ZNOVUZROZENÁ
Představujeme zcela nový model Honda CB1100. Motocykl
stvořený pro současný svět, který je ztělesněním doby
klasických motocyklů. Nejmodernější technologie staví
na více než padesátileté zkušenosti se čtyřtaktními čtyř
válci, a stroj dokonale spojuje funkčnost s nadčasovým
designem – od kultivovaného výkonného motoru až po
autentický chromovaný styl. Konečně je tu motocykl, který
jste vždycky chtěli mít v garáži.
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VÝKON
Ať máte namířeno do centra, nebo naopak daleko za
město, vzduchem chlazený řadový čtyřválec 1 140 ccm
DOHC vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváři. Zásobovaný
elektronickým vstřikováním PGM-FI produkuje takový
zátah v nízkých a středních otáčkách a dynamický průběh
výkonu, že si rychle vytvoříte závislost.
Pokud jde o ovladatelnost, podvozek CB1100 nabízí veš
kerou jistotu, jakou potřebujete cítit po většinu času strá
veného za řídítky. Dvojitý kolébkový rám z ocelových
trubek svírá motor a společně vytváří skálopevnou stabilitu.
Dva zadní tlumiče Showa v kombinaci s předními 41 mm
teleskopickými vidlicemi se starají o dokonalou zpětnou
vazbu, zatímco lehká 18palcová kola přispívají k obratnému
řízení a prvotřídním jízdním vlastnostem.
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JÍZDA
Honda CB1100 byla navržena tak, aby nabídla absolutní
komfort a praktičnost na každé vaší cestě. Je to skutečný
all-rounder s dlouhým, polstrovaným sedlem a vzpřímenou
jízdní pozicí, se kterým za celý víkend nepoznáte únavu.
Nízké těžiště napomáhá ke snadné ovladatelnosti v nízkých
i vysokých rychlostech, zatímco široká řídítka přispívají
k intuitivnímu řízení.
Praktičnost CB1100 vystihuje jeho široký akční radius
a všestrannost motocyklu, ze kterého se mění pohled na svět.
Protože opravdová filozofie klasických motocyklů spočívá
v tom, že občas se prostě jenom chcete projet. Bez důvodu,
bez plánu, bez cíle. Jenom projet.
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DESIGN
Klasický vzhled CB1100 na první pohled chytne za srdce, ale
jeho detaily vám úplně vezmou dech. Středem pozornosti
jsou elegantní linie palivové nádrže; její nádherně tvarované
prohlubně dodávají stroji skutečný charakter a hrdě rámují
klasické logo Honda red wing. Třpytivě chromovaný blat
ník pak přitáhne pohled k velkému kulatému světlometu
a dvojici budíků s tachometrem a otáčkoměrem.
A pak je tady ten motor. Chladicí žebra mají tloušťku jenom
2 mm; aby mohla být tak tenká, museli jsme vyvinout novou
technologii výroby. Jsou elegantní a účinná, nesporně atrak
tivní, ale navíc vydávají to nezaměnitelné cinkání chladnoucího
motoru – další detail, který se už jen tak neslyší. Chromované
svody výfuku 4-2-1, vyvedené na pravou stranu, nasměrují
pozornost až k zadnímu retro světlu.
Taková je Honda CB1100.
Motorka, která vás dostane do pohybu.
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Motor: řadový čtyřválec, vzduchem a olejem chlazený, DOHC
Zdvihový objem: 1 140 ccm
Kompresní poměr: 9,5:1
Max. výkon: 66 kW @ 7 500 ot. za min (95/1/EC)
Max. točivý moment: 93 Nm @ 5 000 ot. za min (95/1/EC)
Startér: elektrický
Příprava paliva: elektronické vstřikování PGMFI
Vrtání × zdvih: 73,5 × 67,2 mm
Spojka: vícelamelová v olejové lázni
Sekundární převod: řetěz
Převodovka: 5 rychlostí
Rám: dvojitý kolébkový z ocelových trubek
Pohotovostní hmotnost: 248 kg s ABS

Objem palivové nádrže: 14,6 litru (včetně rezervy 3,5 litru)
Délka × šířka × výška: 2 195 × 835 × 1 130 mmm
Rozvor: 1 490 mm
Výška sedla: 795 mm
Přední kolo: ráfek z hliníkové slitiny
Zadní kolo: ráfek z hliníkové slitiny
Přední pneu: 110/8018
Zadní pneu: 140/7018
Přední brzda: dvojitá kotoučová
Zadní brzda: kotoučová
Přední odpružení: 41 mm konvenční vidlice
Zadní odpružení: dva tlumiče s nastavitelným
předpětím pružiny

Líbí se vám Honda CB1100 na obrázcích? Počkejte, až ji uvidíte v akci…
Jestli si chcete
její dočasné
video, oskenujte
kód nebo
navštivte hondamc2013.com.
Všechnyprohlédnout
specifikace jsou
a podléhajíQR
změnám
bez předchozího
oznámení.
Vyobrazené příslušenství podléhá změnám a může se lišit v závislosti na
regionu. Uvedená technická data jsou obecná (platná pro typ ED).
Lokální informace získáte u Vašeho dealera Honda.
www.hondaaccess.com

