HER GÜN AYRI
BİR EĞLENCE
Yola çık, gideceğin yere var, eve dön… Onun için hayat
bundan çok daha fazlası.
Özgürlüğüne düşkün olanlar için tasarlanan Yeni NC750X,
yola çıkman için gereken tüm konforu sunuyor. Daha keskin
tasarımı, kompakt gövdesi ve daha alçak olarak tasarlanan
selesiyle ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. Tam boy kask
için bulunan geniş depolama alanıyla diğer tüm motosikletlerden
ayrışıyor. LED aydınlatmalar ve yeniden tasarlanan koruyucu cam
granajı ona modern bir hava katarken sürüş güvenliğini de artırıyor.
Maceraperest yanı için güçlendirilen motoru, yüksek verimlilik
seviyesi ve eksantrik zamanlaması sayesinde 2kW ek güçle 43,1 kW
gücüne ulaşıyor. Yüksek devirlerdeki kışkırtıcı motor sesinin keyfini
daha fazla çıkarmak için fazladan 600 d/d daha çeviriyor. HSTC (Honda
Seçilebilir Tork Kontrolü) ve farklı sürüş modları (yağmur, spor, standart ve
kişiselleştirilebilir kullanıcı modu) çıkacağın her yola uyumlu olacak şekilde
sürüş dinamiklerini optimize ediyor.
Şehirli yanı için %20 daha yumuşak bir debriyaj koluna sahip manuel şanzımanı;
seri vites küçültmeleri ve sert fren manevralarında arka tekerleği kontrol eden
kaydırmalı bir kavrama ile yönetiliyor. Daha kısa oranlı 1, 2 ve 3. vitesler ile uzatılmış
4, 5 ve 6. vitesler sayesinde motosikletin durur halden ivmelenme performansı
artırılırken, yüksek hızlı uzun yol kullanımlarında ise daha fazla yakıt tasarrufu imkanı
sağlandı. Ayrıca hem Manuel (MT) hem de çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile
birlikte alınabilen yeni NC750X ile her kullanıcının zevkine hitap ediliyor.
Yeni NC750X’in özellikleri bunlarla da kalmıyor. Her yolda sana eşlik etmesi için
yeniden tasarlanan boru tipi çelik elmas iskelet ve diğer geliştirmeler sayesinde tam 6
kg daha hafif. Böylece hafifleyen gövdesi ve öne eğimli motorun sağladığı daha düşük
ağırlık, ek olarak öne eğimli motorun ve 800 mm’ye düşürülen oturma pozisyonunun
katkısıyla daha da düşen ağırlık merkezi kullanım kolaylığını arttırıyor ve ona kıvraklık
kazandırıyor. Arka Pro-Link tekli amortisöründe yer alan yay gerginlik ayarı bulunuyor.
Seni sevdiklerine güvenle ulaştırmak için güçlü bir fren sistemiyle donatılan yeni NC750X
modelinde, önde 320 mm çapında iki piston kaliperli diskler, arkada ise 240 mm çapında
disk sistemine yer veriliyor. Çift kanallı ABS ile desteklenen bu kombinasyon sayesinde
etkili bir fren performansı sağlanıyor.
Yeni NC750X’in tüm bu özellikleriyle sana sadece gideceğin yolu seçmek kalıyor.

MOTOR

745 cc

Çift Silindir

MAKSİMUM GÜÇ

ŞANZIMAN

43.1 kW

DCT

Çift Kavramalı Şanzıman

TEMEL ÖZELLİKLER
•
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43,1 KW MAKSİMUM GÜÇ

•
•
•
•
•

3-SEVİYELİ HONDA SEÇİLEBİLİR TORK KONTROLÜ (HSTC)

ÜÇ FARKLI SÜRÜŞ MODU VE BİR KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
SÜRÜŞ MODU
23 LT SAKLAMA ALANI
LCD EKRAN
İKİ KANAL ABS
ACİL DURUM FREN UYARISI (ESS)
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DONANIM

TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR
Motor Tipi
Enjeksiyon Sistemi
Şanzıman Tİpi
Vites Sayısı
Motor Hacmi (cc)
Maksimum Güç (kW @ RPM)
Maksimum Tork (Nm @ RPM)

Fonksiyonellik
Dahili Bagaj

Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, SOHC, Paralel Çift
Silindirli
PGM-FI
Otomatik Vites (DCT)
6 İleri
745
43,1 @6750
69 @ 4750

Manuel Ayarlanabilir Süspansiyon

Güvenlik
ABS
Acil Durum Fren Sinyalleri
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Kombine Fren Sistemi

ŞASİ, BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Dingil Mesafesi (mm)
Sele Yüksekliği (mm)
Yerden Yükseklik (mm)
Yakıt Kapasitesi (L)
Boş Ağırlık (Kg)

2210
846
1330
1535
800
145
14,1
224 (DCT) / 214

Multimedia
LCD Gösterge Paneli

Teknoloji
DCT Şanzıman (opsiyonel)
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Güç Modları

TEKERLEKLER, SÜSPANSİYON
VE FRENLER

LED Arka Far
LED Ön Far

Ön Süspansiyon

41 mm ters teleskopik çatal 120 mm hareket mesafesi

Arka Süspansiyon

Tek amörtisör yay birimi, Pro-Link salıncak, 120 mm
hareket mesafesi

Fren Sistemi

2 kanallı ABS

Ön Fren

320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk ve sinterli
metal pedler

Arka Fren

240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk

Ön Lastik

120/70 R17

Arka Lastik

160/60 R17

Kırmızı

Siyah

Beyaz

Mavi

Motor Freni Modları
Sürüş Modları
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