
2020 HONDA SHADOW 750

Engine المحرك
• Engine: 745cc liquid-cooled 52° V-twin نوع المحرك: محرك V-twin 52° سعة 745 سم مكعب مبرد بالسائل  •
• Bore And Stroke: 79mm X 76mm 76 ملم X قطر األسطوانة والشوط: 79 ملم  •
• Induction: PGM-FI, 34mm throttle body الحث: نظام حقن وقود PGM-FI، جسم الخانق 34 ملم  •
• Ignition: Digital transistorized with electronic advance نظام اإلشعال: نظام ترانزستوري رقمي مع تطّور إلكتروني  •
• Compression Ratio: 9.6:1 نسبة االنضغاط: 9.6:1  •
• Valve Train: SOHC; 3 valves per cylinder سلسلة الصمامات: SOHC؛ 3 صمامات لكل أسطوانة  •

Drive Train مجموعة نقل القدرة
• Transmission: Wide-ratio five-speed ناقل الحركة: 5 سرعات بنسب متباعدة  •
• Final Drive: Shaft الدفع النهائي: عمود التوجيه  •

Chassis/Suspension/Brakes الهيكل/التعليق/المكابح
• Suspension Front: 41mm fork; 4.6 inches of travel التعليق األمامي: شوكة 41 ملم؛ معدل حركة 4.6 إنش  •
• Suspension Rear: Dual shocks with five-position spring-preload 

adjustability; 3.5 inches of travel
التعليق الخلفي: صدمة مزدوجة مع قابلية تعديل التحميل المسبق للنابض   •

بخمس أوضاع؛ معدل حركة 3.5 إنش
• Front Brake: Single 296mm disc with twin-piston caliper المكابح األمامية: قرص أحادي 296 ملم مع ماسكات ثنائية المكبس  •

• Rear Brake: 180mm Drum المكابح الخلفية: مكابح اسطوانية 180 ملم  •
• Front Tire: 120/90-17 اإلطار األمامي: 120/90-17  •
• Rear Tire: 160/80-15 إطار خلفي: 160/80-15  •

Dimensions األبعاد
• Rake: 34° الميل: 34°  •

• Trail: 161mm المسار: 161 ملم  •
• Wheelbase: 164cm قاعدة العجالت: 164 سم  •
• Seat Height: 66cm ارتفاع المقعد: 66 سم  •
• Curb Weight: 254 kg (Includes all standard equipment, 

required fluids and full tank of fuel ready to ride.)
الوزن الفارغ: 254 كغ (تشمل كل المعدات القياسية،  • 

والسوائل المطلوبة وخزان مليء بالوقود- جاهزة لالنطالق(
• Fuel Capacity: 14 liters, including 3.4 -liters reserve سعة خزان الوقود: 14 لتر، منها 3.4 لتر احتياطي  •

Other أخرى
• Model ID: VT750 VT750 :رقم الطراز  •
• Warranty: One year or 10000 kms الضمان: عام واحد أو 10000 كلم  •


