Honda zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych modeli, budowy
i wyposażenia. Dane oraz ilustracje w niniejszej publikacji mogą obejmować
również dodatkowe wyposażenie, które nie wchodzi w skład standardowego
wyposażenia pojazdu. Broszura ta jest publikowana jedynie w celu informacyjnym
dla zorientowania co do kompletacji motocykli i nie stanowi oferty handlowej.
Informacji na temat dostępności prezentowanych modeli prosimy zasięgać u
najbliższego dealera Hondy.

Honda w pełni popiera działania Unii Europejskiej zmierzające do obniżenia liczby ofiar wypadków drogowych
i pracuje nad wypełnieniem swoich zobowiązań związanych z Europejską Kartą Bezpieczeństwa Drogowego.
Pokaż klasę na drodze. Poznaj swój motocykl i jego możliwości. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Obserwuj zachowania innych
kierowców, koncentracja pomaga przewidzieć sytuacje na drodze. Ubieraj się w sprzęt najwyższej jakości i prowadź będąc w dobrej
formie, nigdy po alkoholu. Umiejętności i uprzejmość na drodze wyróżniają prawdziwego motocyklistę.

Honda Poland Sp. z o.o.
02-801 Warszawa, ul. Puławska 381
www.honda.pl
Nie wyrzucaj tej broszury.
Przekaż znajomemu lub
oddaj do recyklingu.

Początek nowej ery
Styl. Innowacja – Doskonałe połączenie piękna i
funkcjonalności. Wyrafinowany design i zaawansowana
technologia Hondy to cechy wpisane w charakter nowego
modelu VFR1200F. Wyjątkowa maszyna – jak żadna inna
– sprosta wymaganiom najwybredniejszych

użytkowników. Płynne linie, którymi nakreślono
aerodynamiczną sylwetkę i elegancki reflektor w kształcie
litery X, tworzą niespotykany dotąd obraz motocykla.
VFR1200F to doskonała sportowa maszyna na drogę.
Oto prawdziwa Honda.

Piękno jest niczym bez inteligencji – Jak tylko
zasiądziesz za kierownicą nowego VFR1200F
doświadczysz czegoś wyjątkowego. Odniesiesz wrażenie,
że motocykl został stworzony tylko dla Ciebie. Poczujesz
się częścią maszyny, w której rewolucyjną, ergonomiczną
stylistykę uzupełnia najnowocześniejsza technologia.

Dwuwarstwowa owiewka o unikalnym kształcie zadba o
efektywny przepływ powietrza wokół kierowcy, zwiększy
stabilność jazdy oraz utrzyma odpowiednią temperaturę
silnika. Otwórz przepustnicę i poczuj ogromną moc, którą
możesz precyzyjne kontrolować. Osiągnij harmonię z
motocyklem i ciesz się każdym przejechanym kilometrem.

Moc, która Cię poruszy – Silnik V4 Hondy poruszy Cię
do głębi. Oczaruje doskonale wyczuwalną mocą i
surowym, dźwiękiem typowym dla konstrukcji V4. W VFR
zastosowano zupełnie nową jednostkę napędową o
charakterystyce dostosowanej do warunków panujących
na publicznych drogach. Jej zachęcający pomruk na
biegu jałowym dzięki specjalnie zaprojektowanemu
wydechowi przeradza się w wyjątkowe brzmienie przy
maksymalnych obrotach. Nieograniczone pokłady
użytecznej mocy i momentu obrotowego z łatwością

wyrwą Cię z tłumu, a także pozwolą Ci z gracją
pokonać kręte górskie drogi. Nagły przypływ adrenaliny
czy relaksująca przejażdżka? Wybór należy do Ciebie.
Rewolucyjny układ cylindrów i konfiguracja UNICAM
umożliwiły stworzenie silnika szerszego z przodu i
węższego z tyłu, co z kolei pozwoliło na zaprojektowanie
węższego motocykla z wygodnym siedziskiem.
Doskonały rozkład masy zapewniający pewne
prowadzenie i odpowiedni komfort jazdy to dodatkowe
zalety silnika zastosowanego w modelu VFR.

Instynktowne, łatwe sterowanie – Projektanci nowego
VFR1200F pomyśleli o tym, by zapewnić Ci pełną kontrolę
nad zachowaniem motocykla. Maszyna reaguje, jakby
była przedłużeniem Twojego ciała i umożliwia precyzyjne,
łatwe prowadzenie. Dużą rolę odgrywa w tym przypadku
całkowicie nowy, bezobsługowy wał napędowy, o którym
każdy doświadczony motocyklista powie, że zachowuje
się jak tradycyjny łańcuch. Nowy, wyjątkowy system
„throttle-by-wire” jeszcze lepiej odczytuje polecenia

motocyklisty. Reakcje przepustnicy są błyskawiczne i
zdecydowane, co zapewnia doskonałe przyspieszenie,
znakomitą sterowność i niższe zużycie paliwa.
Ergonomicznie umieszczone przełączniki z intuicyjnie
rozplanowanym panelem wskaźników zostały
zaprojektowane pod kątem funkcjonalności i stylu.
Instynktowne i łatwe sterowanie: oto najlepsza
charakterystyka jazdy VFR1200F.

Emocjonująca wolność wyboru – Wybierz się VFR1200F
na krętą, górską drogę, przyprawiającą o szybsze bicie
serca, a szybko odkryjesz prawdziwą duszę rasowej,
sportowej maszyny. Jedź na długą, nieśpieszną
przejażdżkę z pasażerem, a poczujesz radość korzystania
z komfortowego motocykla o wspaniałych właściwościach

jezdnych. Wszechstronność VFR1200F wzbudzi
Twój podziw i da Ci wiele satysfakcji. Jazda nowym
motocyklem Hondy może także stać się Twoją obsesją
i wyzwolić emocje porównywalne jedynie z magią
pierwszej miłości.

„Ma” i „Tsuya” – Dwie japońskie wartości, które znajdują
odzwierciedlenie w całkowicie nowej Hondzie VFR1200F.
„Ma” opisuje przestrzeń wokół obiektu, która odkrywa
nową perspektywę: unikalne połączenie pomiędzy tym, co
widzialne i niewidzialne. Każda część VFR1200F wykonuje
dokładnie zaplanowaną funkcję i pracuje w doskonałej

harmonii z pozostałymi komponentami motocykla.
„Tsuya” opisuje blask obiektu: jego wizualny urok, to,
w jaki sposób przyciąga uwagę oraz jak linie, łuki i krańce
formy stylistycznej budzą się do życia. Ultranowoczesne
materiały, a także bezprecedensowe, lustrzane
wykończenie VFR1200F stanowią esencję „Tsuya”.

Odkryj oszałamiającą nową Hondę VFR1200F www.feelVFR.com

VFR1200F
Silnik: chłodzony cieczą 4-suwowy UNICAM 76° V4
Pojemność skokowa: 1237 cm³
Moc maksymalna: 172,7 KM / 10 000 min-1 (95/1/EC)
Maksymalny moment obrotowy: 129 Nm / 8 750 min-1 (95/1/EC)
Pojemność zbiornika paliwa: 18.5 litra
Wysokość siedziska: 815 mm
Masa własna: 267 kg
Kolory: Candy Prominence Red
Seal Silver Metallic Pearl Sunbeam White
Honda Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji.
Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe.

