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Jeho výraz je ostřejší než kdy předtím, a díky novým ohromujícím barevným kombinacím v nabídce 
bude těžké z něj spustit oči. Všimnou si toho i všichni v okolí – což není špatné, když se pohybujete 
v městském provozu. Na otevřené silnici je to pak pohodlné sedlo, vzpřímená jízdní pozice a vylepšená 
ochrana proti větru, co zpříjemňuje cestování na dlouhé vzdálenosti. 
Nebude trvat dlouho, než oceníte jeho společnost. Budete ho chtít s sebou všude kam pojedete.
Hybnou silou motocyklu je řadový dvouválec o objemu 745 ccm s přesazenými ojničními čepy o 270° 
a dvěma vyvažovacími hřídeli. Ten produkuje spousty točivého momentu s lineárním průběhem 
a – díky nové stylové koncovce výfuku – má uspokojivý zvuk, připomínající tlukot srdce. NC750X je 
v nabídce s klasickou manuální převodovkou nebo s unikátní novou dvouspojkovou převodovkou DCT.

Nastartujte motor, a 14litrová nádrž vás nechá ujet až 400 km před další zastávkou na tankování. Brzdy 
s ABS ve standardní výbavě mají přesvědčivý účinek v každé jízdní situaci, a když už musíte zastavit, 
nízké sedlo usnadní dosáhnout oběma nohama na zem. Zvětšili jsme také úložný prostor na 22 litrů, 
takže se do něj vejde integrální přilba, laptop nebo lehká bunda a zámek.

Na víku úložného prostoru jsou praktické úchyty pro připevnění tankvaku, pokud potřebujete naložit 
další nezbytnosti. Nová vidlice Showa SDBV pomáhá zamezit ponořování předního kola při ostrém 
brzdění a vyznačuje se progresivní, plynulou reakcí. Zadní odpružení s nastavitelným předpětím si 
můžete přizpůsobit podle svojí váhy, jízdní pozice, nebo hmotnosti spolujezdce či zavazadel. Větší 
digitální LCD displej s inverzním zobrazením umožňuje výběr z několika různých úrovní intenzity 
podsvícení. U otáčkoměru máte nově možnost volby barvy jeho podsvícení.

NC750X Síla svobody.

HMAS HISSHECS3 PLRSPGM FI

Rozměry (D × Š × V): 2 230 × 845 × 1 350 mm
Výška sedla: 830 mm 
Objem palivové nádrže: 14,1 litru 
Provozní hmotnost: 220 kg / 230 kg*

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor: Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec SOHC 
s 8 ventily 
Zdvihový objem: 745 ccm
Max. výkon: 40 kW / 6 250 ot. za min. (95 / 1 / EC)
Max. kroutící moment: 68 Nm / 4 750 ot. za min. (95 / 1 / EC)

*verze s dvouspojkovou převodovkou DCT
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 Matt Gunpowder Black

Matt Pearl Glare White

Giant Wave Blue Metallic

Candy Arcadian Red

Sword Silver Metallic
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