Informacja prasowa NSC50R 2013

Honda NSC50R model 2013
Data publikacji: 2 października 2012
Nowy model: Nowy skuter o sportowym charakterze i pojemności 50 cm3, z

niezwykle wydajnym silnikiem czterosuwowym, systemem hamulcowym CBS
i wyjątkowym wyglądem. To unikalny styl i podejście do miejskiej jazdy.
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1. Wprowadzenie
Rywalizacja w klasie 50 cm3 jest w Europie niesamowicie zacięta. Skuter
musi mieć wszystko – atrakcyjną cenę, modną stylistykę, niskie koszty
utrzymania i odpowiednie, ale łatwe w użytkowaniu, osiągi. Ważne są także:
niezawodność, wytrzymałość i wyśmienita jakość wykonania.
Wiele młodych osób kupuje skutery kierując się sercem, stawiając na styl, a
dopiero potem myśląc o kosztach. Starsi decyzję podejmują z głową,
wybierając niezawodność i praktyczność (ale także, przywiązując wagę do
wyglądu!). Prawda jest jednak taka, że wiele skuterów o pojemności 50 cm3
łączy w sobie kilka tych cech, ale nie wszystkie.
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Tutaj właśnie zwycięża Honda NSC50R.
Łącząc słynną jakość wykonania Hondy, popartą sześcioma dekadami
doświadczenia, razem ze świeżą, wyznaczającą trendy, stylistyką, stworzono
model NSC50R. To skuter o przystępnej cenie, cechujący się świetnymi
osiągami, rewelacyjnym wyglądem i niezawodnością. Idealnie sprawdzający
się podczas dojazdów do szkoły, na uczelnię, czy do pracy.

2. Przegląd modelu
Swój niespotykany design, który przyciąga spojrzenia na ulicy NSC50R
zawdzięcza mieszance unikalnych kształtów, pod którymi kryje się chłodzony
powietrzem, przyjazny środowisku, czterosuwowy silnik o pojemności 49 cm3,
charakteryzujący się świetną kulturą pracy i niskim spalaniem. Potrafi
pokonać 50 kilometrów zadowalając się jednym litrem paliwa, co zapewnia
imponujący zasięg przy zbiorniku paliwa mieszczącym 5,5 litra, a zamykany
schowek pod siedzeniem może zmieścić największy nawet kask.
Stalowa rama pozwala na pewne prowadzenie, a 14-calowe, pięcioramienne,
aluminiowe koła, zapewniają dodatkową stabilność. Za bezpieczeństwo
odpowiada opracowany przez Hondę system CBS (Zintegrowany System
Hamulcowy) łączący hydrauliczny układ przedniej tarczy z tylnym bębnem.
Zabawa, oszczędność oraz bycie „cool”, NSC50R łączy te cechy, będąc
idealnym rozwiązaniem na każdą drogę.

3. Kluczowe cechy
3.1 Podwozie
NSC50R ma styl, dzięki któremu od razu wyróżnia się w tłumie. Od pary
projektorowych przednich lamp, aż po tylne światło LED. Połączenie spójnych
kształtów i sportowych linii domaga się uwagi – i ją otrzymuje.
Nie tylko styl NSC50R jest kwestią oczywistą, podobnie z wykonaniem i
jakością. Czerwone szwy na siedzeniu idealnie pasują do czerwonej sprężyny
na tylnym amortyzatorze, a srebrno-czarna osłona wydechu dodaje klasy.
Stalowa rama rurowa zapewnia odpowiednią sztywność, potrzebną do
otrzymania precyzyjnego i pewnego prowadzenia, a także wytrzymałość
niezbędną podczas codziennego użytkowania. Przedni, hydrauliczny widelec
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teleskopowy idealnie tłumi nierówności, a lekkie, 14-calowe koła wykonane z
aluminium, obute w opony 80/90-14 z przodu i 90/90-14 z tyłu, zapewniają
stabilność. Podstawka boczna jest dostępna jako opcjonalne wyposażenie.
Przednia owiewka zapewnia wyśmienitą ochronę przed wiatrem i kapryśną
pogodą, a dwa podręczne schowki pomieszczą butelki z napojami i inne
drobiazgi. Duży, zamykany schowek pod siedzeniem, zmieści nie tylko
drobiazgi, ale nawet pełnowymiarowy kask.
NSC50R zaprojektowano, aby był maszyną łatwą w prowadzeniu, dla
każdego. Zwrotność zapewnia odpowiednia geometria oraz niska masa,
wynosząca zaledwie 105 kg. Siedzenie umieszczono nisko, na wysokości 760
mm. Rozstaw osi wynosi 1256 mm, dając dużo miejsca zarówno kierowcy, jak
i pasażerowi. Komfort zapewnia także ergonomicznie zaprojektowana
kanapa, a aluminiowe podnóżki dla pasażera można natychmiast schować
podczas jazdy w pojedynkę.
Przednia tarcza hamulcowa ma średnicę 220 mm i jest połączona poprzez
system CBS z tylnym bębnem o średnicy 130 mm. Dźwignia przedniego
hamulca, przy prawej manetce uruchamia zacisk hamulcowy przedniego koła.
Zaś dźwignia przy lewej manetce kierownicy, operuje zarówno tylnym
bębnem hamulcowym jak i zaciskiem w przednim kole. Zapewnia to
dodatkowe bezpieczeństwo i pewność siebie w zaskakujących sytuacjach, w
których wiele osób panikuje i używa tylko tylnego hamulca.
Model NSC50R będzie dostępny w Polsce w wyjątkowym, inspirowanym
wyścigami MotoGP, malowaniu zespołu Repsol Honda.

3.2 Silnik
NSC50R używa jednocylindrowego, kompaktowego, zasilanego wtryskiem
PGM-FI, czterosuwowego, chłodzonego powietrzem, dwuzaworowego silnika
SOHC o pojemności 49 cm3, średnicy i skoku tłoka wynoszącym 37,8 mm x
44
mm
oraz
kompresji
na
poziomie
10.1:1.
Wykorzystanie
nieskomplikowanego silnika chłodzonego powietrzem pozwoliło oszczędzić
masę i koszty, przy jednoczesnej maksymalizacji osiągów oraz niskim
spalaniu – czego potrzeba najbardziej w codziennym, miejskim użytkowaniu.
Moc maksymalna wynosi 2,59 kW (3,5 KM) przy 8250 obrotach na minutę i
momencie obrotowym wynoszącym 3,5 Nm przy 7 tys. obr. Automatyczne
sprzęgło przenosi napęd na pas V-MATIC, a prędkość maksymalna wynosi
44,5 km/h.
Połączenie wydajności i niskiego zużycia paliwa było kluczowym celem
podczas tworzenia NSC50R. Cel ten został zrealizowany. Spalanie wynosi
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zaledwie 1,5l/100km przy 30km/h i 2,0l/100km w trybie ECE R47,
zapewniając zasięg 272 kilometrów przy liczącym 5,5 litra zbiorniku. Dzięki trimetalowemu katalizatorowi w systemie wydechowym, zredukowano normy
emisji, mieszcząc je bezproblemowo w limitach regulacji EURO 3.

4. Akcesoria
Posiadacze modelu NSC50R będą mogli dodać swojej maszynie
indywidualnego charakteru przy pomocy gamy dodatkowych akcesoriów.
Akcesoria obejmują:





Stopka boczna
Fartuch ochronny 
Pokrowiec do stosowania na zewnątrz
Folia ochronna

Wszystkie oryginalne akcesoria Hondy poddawane są surowym testom i
posiadają dwuletnią gwarancję.

5. Specyfikacja Techniczna
SILNIK
Typ
Pojemność
Średnia x skok tłoka
Kompresja
Moc maksymalna
Maksymalny moment obrotowy
Obroty biegu jałowego
Pojemność zbiornika oleju

Chłodzony powietrzem, czterosuwowy,
SOHC, jednocylindrowy, dwuzaworowy
49 cm3
37,8 x 44 mm
10,1
3,5 KM przy 8250 obr/min (95/1/EC)
3,5 Nm przy 7000 obr/min (95/1/EC)
1 900 obr/min
0,8 litra

SYSTEM PALIWOWY
Zasilanie
Średnia przepustnicy
Pojemność zbiornika paliwa
Spalanie

Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI
19 mm
5,5 litra
2 l / 100 km (ECE47)
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SYSTEM ELEKTRYCZNY
Układ zapłonowy
Czas zapłonu
Typ świecy
Rozrusznik
Pojemność akumulatora
Alternator
Lampy przednie

Tranzystorowy
15° przed GMP (bieg jałowy) ~ 50° przed
GMP (7 500 obr/min)
NGK CR7HSA-9
Elektryczny
12V-6 Ah
12V-11,9A/5000 obr/min
Podwójny projektor

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Sprzęgło
Suche, odśrodkowe
Skrzynia biegów
Bezstopniowa (V-Matic)
Typ przekładni
15,946
Przełożenie wstępne
2,93 ~ 1,01
Przełożenie przekładni redukującej
4,07
Przekładnia główna
pasek klinowy
Przełożenie przekładni redukującej
4,07/3,92
RAMA
Typ:

Stalowa, rurowa, underbone

PODWOZIE
Wymiar(dł., szer., wys.)
Rozstaw osi
Nachylenie główki ramy
Wyprzedzenie
Promień skrętu
Wysokość siedzenia
Prześwit
Masa

1847 mm x 670 mm x 1089 mm
1256 mm
26,5°
83 mm
1,94 m
760 mm
128 mm
105 kg (przód 44 kg, tył 61 kg)

ZAWIESZENIE
Typ

Przód: Widelec teleskopowy z hydrauliczną
amortyzacją

Typ

Tył:

Wahacz

KOŁA
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Typ
Typ

Przód: 5-ramienne, aluminiowe
Tył:
5-ramienne, aluminiowe

Rozmiar koła przedniego:
Rozmiar koła tylnego:

14M/CxMT1,85
14M/CxMT1,85

Rozmiar opony przedniej:
Rozmiar opony tylnej:

80/90-14
90/90-14

Ciśnienie przód:
Ciśnienie tył:

200 kPa
200 kPa

HAMULCE
Typ przód:
Typ tył:

220 mm tarcza, zacisk jednotłoczkowy
130 mm bęben plus system CBS
(Combined Braking System)

Podane wielkości są orientacyjne, a producent zastrzega prawo do ich zmiany
bez powiadomienia.
# Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez firmę Honda w
standardowych warunkach badawczych. Pomiary wykonywano na hamowni
podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, jedynie z kierowcą i bez
wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od
podanego powyżej zależnie od stylu jazdy, stanu technicznego motocykla,
warunków pogodowych i drogowych, ciśnienia powietrza w oponach,
zainstalowanego wyposażenia, przewożonego bagażu, wagi kierowcy i
pasażera itd.
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