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Každý den je cestou. Otevřete oči a  zažijte vzrušení s  novou 
Hondou CB650R. Její kompaktní, svalnatá stavba navazuje na 
působivý retro-minimalismus modelu CB1000R. Nový člen rodiny 
Neo Sports Café, který kombinuje typický styl surového sportov-
ního streetfighteru a obnaženého café raceru, je připraven vám 
zprostředkovat nezapomenutelný zážitek.

OD NUDY 
K NADŠENÍ
NA PRVNÍ
POHLED

MÉNĚ 
JE VÍCE
MINIMUM ZBYTEČNOSTÍ,
MAXIMUM MOTOCYKLU.

Nová Honda CB650R se štíhlými aero-
dynamickými tvary přesně sedí k  vaše-
mu městskému stylu. Ultra kompaktní 
svalnatá stavba navazuje na retro mini-
malismus modelu CB1000R Neo Sports 
Café, ale stroj je o 5 kg lehčí. Kombinaci 
zakřivených linií a ostrých hran korunuje 
osobitý LED přední světlomet. S  mode-
lem CB650R méně znamená více.

Motocykl na obrázku je vybaven příslušenstvím.



8. ČTYŘVÁLCOVÝ MOTOR
Řadový čtyřválec modelu CB650R s rozvodem 
DOHC a  16 ventily má výkon 70 kW a  silný 
zátah 64 Nm ve středních otáčkách. Omezovač 
zasahuje ve 12 000 ot. za min. a  volitelná 
kontrola trakce HSTC udržuje přilnavost  
zadního kola. Zapalování se přesunulo na 
přední část nádrže, což dodává motocyklu při 
pohledu zepředu minimalistický styl.

7. SIGNÁL PŘI NOUZOVÉM BRZDĚNÍ
Systém Emergency Stop Signal vás pomáhá 
udržet v bezpečí když potřebujete jít nečekaně 
a  prudce na brzdy. Technika rozpozná náhlé 
brzdění a automaticky aktivuje přední a zadní 
výstražná světla, která blikáním upozorní 
ostatní řidiče ve vaší blízkosti.

2. ZÁTAH POD KONTROLOU
Nová Honda CB650R nabízí doko-
nalou přilnavost při vašich pouličních 
závodech. Trakce zadního kola je 
hlídána volitelnou kontrolou točivé-
ho momentu (HSTC). Když senzory 
zaznamenají rozdíl mezi rychlostí otá-
čení předního a zadního kola, systém 
plynule sníží zátah zadního kola a vrátí 
mu přilnavost.

1. PALUBNÍ PŘÍSTROJE
Nová Honda CB650R je vybavena 
přehlednou digitální LCD přístrojo-
vou deskou. Na displeji se mimo jiné 
zobrazuje zařazený rychlostní stupeň,  
teplota chladící kapaliny, nejvyšší do-
sažené otáčky motoru, a  indikátor 
řazení spojený s  otáčkoměrem, kte-
rý jezdce informuje když je čas řadit 
směrem nahoru. Zúžená řídítka mo-
delu CB650R nabízí snadné ovládání 
páček a rychlé reakce při řízení. Staň-
te se králem městské džungle. Ukažte 
světu, co dokážete.

3. SNADNÁ PŘESTAVBA NA 35 kW 
U dealerů Honda je k dispozici sada na snadné 
omezení výkonu motoru na 35 kW, se kterou 
mohou model CB650R řídit držitelé oprávnění 
A2. Přestavba na plný výkon po získání řidičá-
ku skupiny A je stejně snadná.

4. USD VIDLICE SHOWA SFF 
Nastavitelná převrácená 41mm vidlice Showa 
SFF s  oddělenými funkcemi nabízí pružnou 
reakci tlumení a  vynikající přilnavost přední 
pneumatiky. Doplňuje vyladěnou tuhost rámu 
a hmotnost sníženou o 5 kg.

5. DESIGN VÝFUKU
Čtyři výfukové svody, které se pod motorem 
spojují do jedné trubky, připomínají historii 
značky Honda. Zadní část výfukové koncovky 
byla přepracována tak, aby přenášela vzrušu-
jící řev motoru se stoupajícími otáčkami přímo 
k  jezdci. Výkon tak můžete vnímat ze všech 
stran a  zažít pocit, jaký umí vyprodukovat je-
nom řadový čtyřválec.

6. HLINÍKOVÉ RÁFKY
Honda CB650R je vybavena prémiovými 
hliníkovými ráfky s  pěti paprsky ve tvaru Y. 
Jejich inovační design zvyšuje tuhost a zároveň 
snižuje tloušťku, takže poskytuje maximální 
pevnost při minimální hmotnosti.

NÁVYKOVÁ
TECHNIKA
PRO KAŽDODENNÍ 
RADOST.

Řadový čtyřválec DOHC se 16 ventily v modelu CB650R 
Neo Sports Café je stavěný na tvrdou práci. Jeho vý-
konová špička šplhá k hodnotě 70 kW (a snadno ji lze 
snížit na 35kW pro držitele řidičského oprávnění sku-
piny A2), točivý moment má maximum 64 Nm a ome-
zovač zasahuje ve 12 000 otáčkách. Krátce odstupňo-
vaná převodovka a  plynulý zátah ve středním pásmu 
zaručují svižnou akceleraci při rozjezdech ze semafo-
rů a  při řazení nahoru – následovanou strašidelným 
jekotem, když otáčky stoupají nahoru. Je to návyko-
vé. Antihoppingová spojka usnadňuje řazení a  zvládá 
i  tvrdé podřazování, zatímco  volitelná kontrola trakce 
(HSTC) zabraňuje proklouznutí zadního kola. Je to kon-
struktérské veledílo pro všední den. Užijte si ho.



PLNĚ 
VYBAVENA

VŠECHNO CO POTŘEBUJETE, NIC NAVÍC.

Prémiový motocykl si zaslouží prémiovou výbavu. Proto model CB650R Neo
Sports Café dostal zúžená hliníková řídítka pro absolutní svobodu a ovlada-
telnost. Kompletní LED osvětlení mu dodává svěží moderní vzhled a charak-
teristický kulatý přední světlomet vrhá vpřed průrazný modře zabarvený ku-
žel světla. Přístrojový panel s digitálním LCD displejem je osazen ukazatelem 
zařazené rychlosti a indikátorem řazení.

9. KOMPLETNÍ LED OSVĚTLENÍ
Světelný systém nové CB650R je optimál-
ně navržený. Všechna světla jsou usazena  
prémiovými LED. Kulatý přední světlomet 
s černým rámečkem odráží styl CB1000R Neo 
Sports Café a vrhá na cestu intenzivní modře 
zabarvený kužel světla. Design zadního světla 
kopíruje minimalistický styl modelu CB1000R.

10. RADIÁLNĚ UCHYCENÉ TŘMENY
Městská džungle může být nepředvídatelná. 
Proto potřebujete motocykl, který vám dá ply-
nulou a optimální kontrolu za každého počasí. 
Dva radiálně uchycené čtyřpístkové třmeny 
svírají 310mm plovoucí kotouče a  vzadu je 
podporuje jednopístkový třmen na 240mm 
kotouči. Dvoukanálové ABS udržuje plynulou 
kontrolu za sucha i na mokru. Ovládněte silnici, 
za deště nebo slunečného dne.

11. VYVÁŽENÝ PODVOZEK
Nová Honda CB650R je celá o  rovnováze.  
Eliptické nosníky rámu dodávají podvozku op-
timální tuhost a  perfektní zpětnou vazbou od 
předního i  zadního kola. Prohnutá hliníková 
kyvná vidlice má pevnou konstrukci i pohled-
ný design. Pneumatiky o rozměrech 120/70-17 
a 180/55-17 dávají motocyklu přilnavost super-
biku. Jezděte stylově.

12. DVOJITÉ SÁNÍ
Honda CB650R je vybavena dvěma sacími 
tunely, které vedou čerstvý vzduch přímou 
cestou k airboxu. Tím se zlepšuje účinnost sání 
a optimalizuje průběh točivého momentu.

13. ANTIHOPPINGOVÁ SPOJKA

SPECIFIKACE

CB650R
MOTOR

KOLA, ODPRUŽENÍ A BRZDY

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

PODVOZEK

Typ motoru kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový čtyřválec 

DOHC, 16 ventilů

Zdvihový objem 649 cm3

Vrtání x zdvih 67 mm x 46 mm

Kompresní poměr 11,6

Příprava směsi elektronické vstřikování paliva PGM-FI

Max výkon 70 kW / 12 000 ot. za min (35 kW / 10 500 ot. za min)

Max točivý moment 64 Nm / 8 500 ot. za min (49 Nm / 4 500 ot. za min)

Spotřeba paliva 4,9 l/100 km

Emise CO2 112 g/km

Kapacita akumulátoru 12 V 8,6 Ah

Typ ABS dvoukanálové ABS

Přední brzda dvojitá kotoučová 310 mm x 4,5 mm  
se čtyřpístkovým třmenem

Zadní brzda kotoučová 240 mm x 5 mm  
s jednopístkovým třmenem

Přední ráfek paprskový z hliníkové slitiny

Zadní ráfek paprskový z hliníkové slitiny

Přední pneumatika 120/70ZR-17 M/C

Zadní pneumatika 180/55ZR-17 M/C

Přední odpružení převrácená teleskopická vidlice 41 mm

Zadní odpružení centrální tlumič s desetistupňovým nastavením 
předpětí, hliníková kyvná vidlice

Pohotovostní hmotnost 202 kg

Objem palivové nádrže 15,4 litru

D x Š x V 2 130 x 780 x 1 075 mm

Rozvor 1 450 mm

Výška sedla 810 mm   

Světlá výška 150 mm

Spojka vícelamelová v olejové lázni, antihoppingová

Sekundární převod řetěz

Převodovka šestistupňová

BARVY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ rámu ocelový

Úhel řízení 25,5°

Závlek předního kola 101 mm

CANDY CHROMOSPHERE
RED

GRAPHITE
BLACK

JEANS BLUE
METALLIC

VÍCE INFORMACÍ O ORIGINÁLNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE 
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO V  APLIKACI 
“HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCE”, KTEROU SI MŮŽETE 
ZDARMA STÁHNOUT NA GOOGLE PLAY A APP STORE.

Spojka s pomocnou funkcí ovládá šestistupňo-
vou převodovku a  její lehký chod usnadňuje 
řazení nahoru i dolů. Spojka zároveň zabraňuje 
zablokování zadního kola při rychlém podřazo-
vání a umožňuje plynulý, kontrolovaný nájezd 
do zatáčky.



Určité podrobnost i  v  této brožuře se nevztahuj í  k  žádnému konkrétnímu výrobku z  obchodní nabídky.  Výrobci  s i  vyhrazuj í  právo změnit
specif ikace, včetně barev,  s nebo bez předchozího oznámení,  a to tehdy a takovým způsobem, jak uznaj í  za vhodné. To se může týkat drobných
i  zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální  úsi l í  tomu, aby podrobnost i  uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré detai ly,  které
se týkaj í  specif ikace jakéhokol i  výrobku, konzultuj te se svým dealerem. Tato publ ikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolnost í  – nabídku
společnost i  jakémukol i  jednotl ivci .  Veškerý prodej se real izuje prostřednictvím distr ibutora nebo dealera v  souladu a  se všemi výhodami
standardních podmínek prodeje a záruky,  poskytnutých distr ibutorem nebo dealerem, jej ichž kopi i  lze obdržet na vyžádání.  Přestože se vyví j í
maximální  snaha o zachování přesnost i  specif ikací ,  brožury se př ipravuj í  a t isknou někol ik měsíců před distr ibucí  a následkem toho nemohou
vždy okamžitě ref lektovat ani  změny ve specif ikacích nebo v některých ojedinělých případech nepřítomnost urči tého prvku výbavy.  Zákazníci
jsou vždy vyzýváni  k diskutování  konkrétních podrobnost í  s  dodávaj íc ím dealerem, zejména když je výběr závis lý na některém z inzerovaných
prvků. Vezměte prosím na vědomí,  že uvedené údaje o spotřebě paliva jsou výsledky získanými společností Honda za standardních testovacích
podmínek předepsaných WMTC. Testy se provádí na zvlněné si lnic i  za použit í  standardní  verze vozidla pouze s  jezdcem a  bez jakéhokol i
doplňkového př ís lušenství .  Aktuální  spotřeba pal iva se může l iš i t  v  závis lost i  na způsobu j ízdy,  údržbě motocyklu,  počasí ,  stavu vozovky,  t laku 

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 f it  
a NIKDY po požit í  alkoholu. Slušné chování na si lnici a slušnost jsou známky zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku,  
že všechna hledí v při lbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % světla, se nesmí legálně používat v si lničním provozu.

Honda Motor Europe Limited – organizační složka Česká republika
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112, e-mail: motoinfo@honda.cz

www.honda.cz/motorcycles
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