
2020 HONDA CB1100 EX SPECIFICATIONS*

المحرك
نوع المحرك: أربع سلندرات، تبريد هواء و زيت 1140 سي سي  •

قطر وطول تجويف االسطوانة: 73.5 مم × 67.2 مم  •
حقن الوقود: PGM-FI مع دائرة تدعيم أوتوماتيكية،  • 

مقبض وقود 32 مم
تشغيل المحرك: إلكتروني بالكامل  •

نسبة الضغط: 9.5:1  •
عدد الصمامات: أربع صمامات لكل إسطوانة  •

مجموعة القيادة
ناقل الحركة: 6 سرعات  •

آلية نقل الحركة: سلسلة وحلقة دائرية  •

الهيكل/التعليق/المكابح
التعليق األمامي: شوكة مزدوجة نوع: 43 مم - نظام الشوكة  • 

مع تحكم في النابض، 4.21 بوصة
التعليق الخلفي: نظام تعليق مزدوج  • 

مع تحكم في النابض، 4.49 بوصة
المكابح األمامية: مالقط مزدوجة بأربعة مكابس  • 

مع أقراص 296 مم ونظام الفرامل المانعة لإلنغالق
المكابح الخلفية: القط أحادي مع قرص 256 مم ونظام الفرامل المانعة لإلنغالق  •

110/80R-18 :اإلطار األمامي  •
140/70R-18 :اإلطار الخلفي  •

األبعاد
زاوية محور التوجيه: 27.0 درجة  •

الذيل: 114 مم )4.4 بوصة(  •
قاعدة العجالت: 1490 مم  •

إرتفاع المقعد: 790 مم  •
الوزن: 255 كجم  •

سعة خزان الوقود: 16.8 ليتر  •

أخرى
CB 1100 EX :الموديل  •

الضمان: سنة واحدة أو 10000 كلم  •

Engine
• Engine: 1140cc air and oil cooled inline four-cylinder
• Bore And Stroke: 73.5mm x 67.2mm
• Induction: PGM-FI with automatic enrichment circuit, 32mm 

throttle bodies
• Ignition: Full transistorized
• Compression Ratio: 9.5:1
• Valve Train: DOHC; four valves per cylinder

Drive Train
• Transmission: Six-speed
• Final Drive: 530 O-ring-sealed chain

Chassis/Suspension/Brakes
• Front Suspension: 41mm fork with spring preload adjustability; 

4.21 inches travel
• Rear Suspension: Twin shocks with spring preload adjustability; 

4.49 inches travel
• Front Brake: Dual four-piston calipers with full-floating 296mm 

discs with ABS
• Rear Brake: Single-caliper 256mm disc with ABS
• Front Tire: 110/80R-18
• Rear Tire: 140/70R-18

Dimensions
• Rake: 27.0 degrees )Caster Angle(
• Trail: 114mm )4.4 inches(
• Wheelbase: 1490mm
• Seat Height: 790mm
• Curb Weight: 255 kgs.
• Fuel Capacity: 16.8 litres

Other
• Model ID: CB 1100 EX
• Warranty: One year or 10000 kms.


