
ON-OFF CRF 1000L Africa 
Twin Adventure Sports
Технически характеристики

Двигател 4-тактов, течно охлаждане, 8 клапана, двуцилиндров, паралелен 

Работен обем 998 cм3

Мощност 70 кВт при 7500 об/мин (95/1/EC)

Въртящ момент 99 Нм при 6000 об/мин (95/1/EC)

Резервоар за гориво 24.2 литра

Разход на гориво (според 
предписанията на WMTC) MT: 21.7 км/л (WMTC), DCT: 21.8 км/л (WMTC)

Съединител MT: Многодисков, приплъзващ, в маслена баня, с пружина, Опция: DCT

Скоростна кутия постоянно зацепена  6-степенна MT, 6-степенна DCT с on и off-road режими

Крайна предавка O-ring запечатана верига

Рама стоманена рамка с двойно рамо и високоякостна задна подрамка 

Габарити (ДxШxВ) 2340 x 930 x 1570 мм

Междуосие 1580 мм

Височина на седалката стандартна позиция: 900 мм / ниска позиция: 920 мм

Клиърънс 270 мм

Сухо тегло 243 кг (MT), 253 кг (DCT)

Спирачна система двуканален ABS с възможност за изключаване на ABS на задното колело

Предна 310 мм двоен хидравличен вълнообразен диск с алуминиева главина и 
радиално разположен 4- бутален спирачен апарат със синтерирани накладки

Задна 
256 мм хидравличен вълнообразен диск с еднобутален спирачен апарат със 
синтерирани накладки. DCT вариантът е оборудван с допълнителна паркинг 
спирачка с плъзгащ се еднобутален апарат 

Табло
рали стил на дисплея (LCD) тип негатив (светли символи на тъмен фон за по-
добра четивност), отчитайки: режими, скоростомер, изминато разстояние, гориво, 
предавка, ABS, HSTC, пробег, и часовник

Окачване и гуми

Окачване (предно) обърната вилка Showa 45 мм с хидравличен пълнител с регулируемо налягане на 
твърдост и рибаунд, 252 мм ход, 224 мм аксиален ход

Окачване (задно) моноблок алуминиева ключица Pro-Link с газов амортисьор, двойно хидравлично 
регулиране на налягането и на рибаунда, 240 мм ход на задното колело

Предна капла алуминиева, със спици 21M/C x MT2.15

Задна капла алуминиева, със спици 18M/C x MT4.00

Предна гума 90/90-21, с вътрешна гума

Задна гума 150/70-R18, с вътрешна гума

Гаранция 2 години

Цена в лева с ДДС

honda.bg

Бултрако АД – официален вносител за България.
София – Изток, Бултрако Моторс АД
бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980
София – Юг, Бултрако Моторс АД
бул. България 111, тел.: 02 8181 968

Пловдив, Бултрако Моторс АД 
бул. Пазарджишко шосе 82, тел.: 032 908 177
Варна, Eксперт Снаб ООД 
бул. Владислав Варненчик 279А, тел.: 0882 647 458
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