
2020 HONDA GOLD WING TOUR

المحرك
نوع المحرك: 6 سليندرات أفقي، تبريد سائل 1833 سي سي  •

قطر وطول تجويف االسطوانة: 73 مم × 73 مم  •

حقن الوقود: حقن إلكتروني للوقود  •

تشغيل المحرك: إلكتروني بالكامل  •

نسبة الضغط: 10.5:1  •

عدد الصمامات: أربع صمامات لكل إسطوانة  •

مجموعة القيادة
ناقل الحركة: 6 سرعات MNL أو 7 سرعات DCT / مع األمام والخلف  •

آلية نقل الحركة: عامود الدوران  •

الهيكل/التعليق/المكابح
التعليق األمامي: شوكة مزدوجة نوع: 4.3 بوصة  •

 )Pro-Link( شوكة أحادية الجانب مع نظام )Pro Arm( التعليق الخلفي: نظام  •

أحادي: 4.1 بوصة

المكابح األمامية: ثنائي القرص ضغط هيدروليكي 320 مم  •

المكابح الخلفية: أحادي القرص ضغط هيدروليكي 316 مم  •

130/70R-18 :اإلطار األمامي  •

اإلطار الخلفي: 200/55-16  •

األبعاد
زاوية محور التوجيه: 30.5 درجة  •

الذيل: 109 مم )4.3 بوصة(  •

قاعدة العجالت: 1695 مم  •

إرتفاع المقعد: 745 مم  •

DCT الوزن: 379 كجم/383 كجم  •

سعة خزان الوقود: 21.1 ليتر  •

أخرى
GL1800 :الموديل  •

الضمان: سنة واحدة أو 10000 كلم  •

Engine
• Engine: 1833cc liquid-cooled horizontally opposed six-cylinder

• Bore And Stroke: 73mm x 73mm

• Induction: Programmed Fuel Injection )PGM-FI(

• Ignition: Full transistorized Ignition

• Compression Ratio: 10.5:1

• Valve Train: SOHC, four valves per cyclinder

Drive Train
• Transmission: Six-speed MNL or 7-speed DCT/with forward and reverse

• Final Drive: Shaft

Chassis/Suspension/Brakes
• Front Suspension: Double Wishbone Type; 4.3 inches travel

• Rear Suspension: Pro Arm single-side swingarm with Pro-Link single 

shock; 4.1 inches travel

• Front Brake: Hydraulic; dual 320mm discs

• Rear Brake: Hydraulic; single 316mm disc

• Front Tire: 130/70R-18

• Rear Tire: 200/55-16

Dimensions
• Rake: 30.5 degrees

• Trail: 109mm )4.3 inches(

• Wheelbase: 1695 mm

• Seat Height: 745 mm

• Curb Weight: 379 kgs/383 kgs for DCT

• Fuel Capacity: 21.1 litres

Other
• Model ID: GL1800

• Warranty: One year or 10000 kms.


