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ÚSPĚCH HONDY V MOTO GP
A NOVINKY NA PŘÍŠTÍ ROK
Celou řadu nových modelů připravila Honda pro příští rok. Pokud uvažujete o novém motocyklu, najdete v motosalonu Honda - Moto Liberec novinky počínaje skútry přes cestovní a sportovní modely až po terénní speciály.

N

esmrtelná klasická legenda CB 1100 přichází například s novou šestistupňovou
převodovkou, jistě zajímavým strojem je nahý
Gold Wing, tedy Gold Wing F6C s šestiválcovým hliníkovým boxerem nebo příjemnou řadu
cesťáku řady NC 750. To je jen malá ochutnávka
motocyklů Honda modelového roku 2014.

CB650F

Další legenda hlásí návrat v podobě populárního univerzálu VFR800F. Kapotovaný čtyřválec s klasickým designem a výbornou kombinací zábavnosti a praktičnosti je dodnes
jednou z nejvyhledávanějších ojetin.
Základem je prověřený vidlicový čtyřválec
o objemu 782 ccm. Motor prošel modernizací
a nabízí nyní výkon 106 k (10 250 ot.) a točivý
moment 75 Nm (8 500 ot.). Honda slibuje
i úspornou spotřebu pod 5 l /100 km, což by
umožňovalo dojezd přes 400 km (objem nádrže 21,5 l).
Všechny novinky si budete moci postupně
prohlédnout v libereckém motosalonu Honda.

CTX 700
Pro vyznavače klasiky je také připraven
nový model SH 125, který ve své růžové metalíze uchvátí především slečny a dámy.
Asi největší novinkou je ale návrat Hondy
ke kubatuře 650 ccm ve čtyřech válcích. Nový
řadový čtyřválec má předchůdce v legendárním Fouru 650 v letech 1979-1985. Současná
novinka je ale už kapalinou chlazený motor
o objemu 649 ccm DOHC se čtyřmi ventily
na válec.

VFR 800F

Márquez členem tovární stáje Hondy v královské kubatuře MotoGP. Dvacetiletý závodník v prvním roce mezi elitou vlastní chybou
nedokončil jen jeden závod, což byla Velká
cena Itálie, kde havaroval. Druhý nebodovaný
závod byl v Austrálii, kde vinou chybné strategie týmu porušili daná pravidla a byl ze závodu diskvalifikován. V ostatních Grand Prix
pokaždé bodoval umístěním na stupních vítězů, což je obdivuhodná bilance. Marc Márquez
je ve svých 20 letech a 266 dnech nejmladším
mistrem světa královské kubatury - na motocyklu Honda.
(mc)

Mistr světa MotoGP
Na začátku letošní sezony to nevypadalo,
že by snad Marc Márquez dokázal ohrozit
hvězdy MotoGP. Jenže on to dokázal a ve
svých dvaceti letech vyhrál mistrovství světa,
čímž se stal vůbec nejmladším mistrem světa
královské kubatury. V roce 2013 je Marc

Hlavními devizami obou motocyklů
(CB650F a CBR650F - s kapotáží) však má být
spojení výkonu a univerzálnosti, které umožní
snadný pohyb po městě a přitom poskytne
dost zábavy i při výletech po okolí. Čtyřválec
slibuje výkon 87 koní při 11 000 ot.
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