
Honda CBR1000RR-R FIREBLADE
CBR1000RR-R Fireblade

„CBR1000RR-R Fireblade“ ir „CBR1000RR-R Fireblade SP“ 
  
  28 metus „Honda Fireblade“ buvo idealaus valdymo, pusiausvyros ir
tikro važiavimo malonumo sinonimas. 2020 m. „Honda“ verčia naują
spalvingos „Fireblade“ istorijos puslapį pristatydama naują
„lenktynėms sutvertą“ modelį.
  
  2020 m. „CBR1000RR-R Fireblade“, kurio pagrindiniu įkvėpimo
šaltiniu tapo „RC213V MotoGP“ ir jo bendro naudojimo keliams
sukurta „RC213V-S“ versija, varomas šios serijos istorijoje
galingiausio „Honda“ keturių cilindrų vienaeilio variklio. 2020 m.
„CBR1000RR-R Fireblade“ variklio cilindro skersmuo ir stūmoklio
eiga nesiskiria nuo „RC213V-S“. Jo maksimali galia siekia 160 kW
esant 14 500 aps./min., o maksimalus sukimo momentas – 113 Nm
esant 12 500 aps./min. Šio motociklo svoris tėra 201 kg. 
  
  Bus siūloma ir „CBR1000RR-R SP“ versija. Šis motociklas
komplektuojamas su antrosios kartos pusiau aktyvia „Öhlins“
elektroninio valdymo pakaba (su 43 mm NPX šakėmis ir „Öhlins
TTX36 Smart-EC“ galiniu amortizatoriumi), naujais „Brembo
Stylema“ radialiniais keturių stūmoklių suportais priekyje ir tokiu pat
galiniu „Brembo“ suportu, koks naudojamas „RC213V-S“.



  
  Į abiejų versijų komplektaciją įtrauktas modernių aerodinamiškų
elementų paketas, kuris taip pat sukurtas imant pavyzdį iš HRC
daugkartinio čempionatų nugalėtojo „RC213V“. Jis puikiai papildo
naują „Bosch“ šešių ašių IMU bloką, kuris pakeičia ankstesnį penkių
ašių agregatą. To rezultatas – ypač tiksliai apskaičiuojamas kampinis
nuokrypis, skersinis posvyris ir išilginis svyravimas, todėl motociklas
pasižymi nepriekaištingu valdymu, dar geresne kontrole ir išskirtiniu
našumu.
  
  Laikydamasi savo masės centralizavimo koncepcijos,
„CBR1000RR-R Fireblade“ ir „CBR1000RR-R Fireblade SP“
modeliuose „Honda“ įrengė „Akrapovic“ pagamintą lengvą titaninį
išmetimo bakelį. Abiem modeliams siūlomi du spalvų variantai – HRC
įkvėpta „Grand Prix Red“ ir „Matte Pearl Black“.  

  





Spalvos

Mat Pearl Marion Black Grand Prix Red Mat Pearl Marion Black SP

Grand Prix Red SP



Techniniai duomenys
CBR1000RR-R FIREBLADE CBR1000RR-R FIREBLADE SP

Variklis
Tipas 4-taktis, 4 cilindrai eilėje, skysčiu aušinamas, 16-vožtuvų DOHC
Darbinis tūris (cm3) 999,9cm3
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga

81 x 48,5mm

Suspaudimo laipsnis 13:01
Galingumas KW/aps.per
min.

160kW/14,500min-1 (95/1/EC)

Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.

113Nm/12,500min-1 (95/1/EC)

Maitinimo sistema PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris Elektrinis Starteris 
Transmisija
Pavarų dėžė 6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas Grandinė
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm) 2100mm
Plotis (mm) 745mm
Aukštis (mm) 1140mm
Atstumas tarp ašių (mm) 1455mm
Sėdynės aukštis 830mm
Prošvaisa (mm) 115mm
Degalų bako talpa (l) 16,1L
CO2 emisija (g/km) 132
Degalų sąnaudos (l/100
km)

5,7

Padangos
Priekinė 120/70-ZR17M/C
Galinė 200/55-ZR17M/C 
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas

24°

Pakabos eiga 102mm 



CBR1000RR-R FIREBLADE CBR1000RR-R FIREBLADE SP
Svoris 201kg
Apsisukimo spindulys



Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.

Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.

Kaina*
EUR su PVM

21%
CBR1000RR-R
FIREBLADE

160kW/14,500min-1
(95/1/EC)

113Nm/12,500min-1
(95/1/EC)

22 083,00

CBR1000RR-R
FIREBLADE SP

160kW/14,500min-1
(95/1/EC)

113Nm/12,500min-1
(95/1/EC)

26 116,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.


