Honda NC750X ABS / DCT ABS
NC750X ABS / DCT ABS
„Honda“ pagrindinis reguliaraus važinėjimosi motociklas drąsiau
leidžiasi į nuotykius su nauju, „kietu“ įvaizdžiu, LED apšvietimu,
atnaujintu priekinės šakės amortizavimu, padidinta erdve daiktų
laikymui bei LCD prietaisais su galimybe pasirinkti spalvą.
Transmisija su dviguba sankaba turi 3 lygius „S“ režime, taip pat
atnaujintą programinę įrangą abiejuose – MT ir AT važiavimo
režimuose. Taupus 750 cc lygiagretus dviejų cilindrų variklis gavo
„EURO4“ atitikimą, o atnaujintas duslintuvas prideda žemo garso.
"
"Nuo tada, kai 2012-aisiais buvo pristatytas „NC700X“ modelis,
„NC750X“ mėgavosi nuolat augančiu populiarumu ir visada būdavo
tarp 10-ies geriausiai parduodamų motociklų Europoje.
Tam yra kelios priežastys: novatoriškas, didelio sukimo momento
dviejų cilindrų variklis, kuris siurbčioja degalus varydamas motociklą
į priekį esant žemų ir vidutinių apsukų intervalams, patogi, erdvi vieta
sėdėti, plačios rankenos, patogi sėdynė ir sėdėjimo padėtis, paklusni,
ilgoms kelionėms tinkanti pakaba ir išskirtinis avantiūriškas stilius –
visos detalės svarbios.
Daiktų laikymo skyriuje (kur įprastai būdavo degalų bakas) telpa visą

veidą uždengiantis šalmas ir unikali „Hondos“ DCT (Transmisija su
dviguba sankaba) – dėl šių savybių daugiau nei trečdalis klientų
renkasi „NC750X“.
Sujungus visas teigiamas savybes, „NC750X“ tampa puikiai
funkcionuojančiu motociklu. Visų rūšių važiavimui – reguliariem
važinėjimams, turistinėms kelionėms ar tiesiog maloniam
pasivažinėjimui – tai motociklas, kuris tiks įvairių poreikių klientams.
2016-iesiems, tiek forma, tiek funkcionalumas yra dar labiau
patobulinti, paremti „NC750X“ inovatyviu DNA ir leisdami
motociklui dar geriau veikti.

Spalvos

Mat Pearl Glare White

Sword Silver Metallic

Glint Wave Blue Metallic

Candy Arcadian Red

Mat Gunpowder Black
Metallic

Techniniai duomenys
Variklis
Tipas
Darbinis tūris (cm3)
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga
Suspaudimo laipsnis
Galingumas KW/aps.per
min.
Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.
Maitinimo sistema
Starteris
Transmisija
Pavarų dėžė
Pagrindinis perdavimas
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm)
Plotis (mm)
Aukštis (mm)
Atstumas tarp ašių (mm)
Sėdynės aukštis
Prošvaisa (mm)
Degalų bako talpa (l)
Padangos
Priekinė
Galinė
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas
Pakabos eiga
Svoris

NC750X ABS

NC750X DCT ABS

Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, 8 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
745cm3
77 x 80mm
10.7: 1
40,3kW/6,250min-1 (95/1/EC)
68Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Elektrinis
6 laipsnių

Grandinė

6 laipsnių automatinė

2230mm
845mm
1350mm
1535mm
830mm
165mm
14,1L
120/70-ZR17M/C (58W)
160/60-ZR17M/C (69W)
27°
220kg
28,9km/l

110mm

230kg
28,9 km/l

Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.
NC750X ABS
NC750X DCT
ABS

40,3kW/6,250min-1
(95/1/EC)
40,3kW/6,250min-1
(95/1/EC)

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.
68Nm/4,750min-1
(95/1/EC)
68Nm/4,750min-1
(95/1/EC)

Kaina*
EUR su PVM
21%
7 714,00
8 520,00

