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CBR500R Vzrušující pohled.

Nový design kapotáže – která je na bocích ořezaná, aby odhalila větší část motoru a jeho sportovní 
kryty – je lehčí a ostřejší než dřív. Sportovní proužky na ráfcích kol a nové atraktivní barvy jasně 
prozrazují charakter téhle motorky – je to pravý supersport, který se nemusí stydět ani vedle větších 
modelů jako jsou Fireblade nebo CBR600RR. Extrémně lehká a ovladatelná Honda CBR500R nejen 
vypadá jako prémiový supersport, ale také se tak řídí a chová na silnici. 

Motor je velmi pohodlný v nízkých a středních otáčkách; ideální pro jízdu v městském provozu, 
ale – stejně jako další modely řady 500 ccm – je dychtivý po rychlosti, jakmile vyjedete na otevřenou 
silnici.

Dvojice LED světlometů dodává přední masce odhodlaný pohled a zajišťuje dokonalou viditelnost 
na setmělé silnici. Dále jsou tu úzká postranní světla, která podtrhují agresivní a sportovní vzhled 
modelu CBR500R. Díky perfektně umístěným průduchům sání kapotáž nejen odráží vzduch pryč od 
jezdce, ale zároveň jej směřuje přímo do sací komory motoru a zlepšuje tak jeho výkon.

Nová přední vidlice s eloxovanými víčky má nastavitelné předpětí, takže si každou jízdu můžete 
přizpůsobit momentální náladě nebo svému stylu. Zadní tlumič v systému odpružení Pro-Link® 
má rovněž nastavitelné předpětí, takže i malé změny nastavení – pro sportovní svezení, přesun po 
městě nebo jízdu se spolujezdcem – jsou snadné.

Zadní světlo s LED je navrženo tak, aby bylo perfektně vidět když svítí, a zároveň se jeho čočka 
stala integrovanou částí podsedlové kapotáže, kdykoli je zhasnuté. Držadla pro spolujezdce jsou 
zapuštěná, aby nerušila sportovní linie motocyklu, a sedlo je vyrobeno z nového, pohodlnějšího 
materiálu. Lehká, krátká zdvižená koncovka výfuku dodává motocyklu sportovní zvuk.
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Rozměry (D × Š × V): 2 080 × 750 × 1 145 mm 
Výška sedla: 785 mm 
Objem palivové nádrže:  16,7 litru
Provozní hmotnost: 194 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor: Kapalinou chlazený řadový dvouválec 
Zdvihový objem: 471 ccm 
Max. výkon: 35 kW / 8 500 ot. za min. (95 / 1 / EC)
Max. kroutící moment: 43 Nm / 7 000 ot. za min. (95 / 1 / EC) 

A2
12.000 km

Millennium Red

Ross White 
(HRC Tricolour)

Matt Gunpowder Black Metallic
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