
2020 HONDA CBR 1000RR-R SP FIREBLADE SPECIFICATIONS*

المحرك
نوع المحرك: 4 أسطوانات على خط مستقيم، تبريد سائل، 999 سي سي  •

قطر وطول تجويف االسطوانة: 81.0 مم × 48.5 مم  •

حقن الوقود: حقن الوقود مع مقبض وقود 52 مم، 12 فتحة حقن  •

تشغيل المحرك: رقمي مع دعم إلكتروني  •

نسبة الضغط: 13.0:1  •

عدد الصمامات: أربع صمامات لكل إسطوانة  •

مجموعة القيادة
ناقل الحركة: 6 سرعات/ناقل حركة سريع  •

آلية نقل الحركة: سلسلة وحلقة دائرية  •

الهيكل/التعليق/المكابح
Öhlins NPX Smart-EC التعليق األمامي: شوكة  • 

 مقاس 43 مم مع ضبط إلكتروني للضغط واالرتداد؛

4.3 بوصة.

التعليق الخلفي: Ohlins TTX 36 Smart EC مع قابلية تعديل  • 

الضغط واالرتداد؛ -5.6في السفر

المكابح األمامية: مالقط Brembo Stylema قطرية، أقراص 330 مم مع نظام   •

الفرامل المانعة لإلنغالق

المكابح الخلفية: سرج مكابح مزدوج Brembo، قرص 220 مم  •

120/70ZR-17 :اإلطار األمامي  •

200/55ZR-17 :اإلطار الخلفي  •

األبعاد
.in 4.0/24.0° :زاوية محور التوجيه  •

الذيل: 101.4 مم  •

قاعدة العجالت: 1455 مم  •

إرتفاع المقعد: 831 مم  •

الوزن: 201 كجم  •

سعة خزان الوقود: 16.1 ليتر  •

أخرى
CBR1000RR-R SP :الموديل  •

الضمان: سنة واحدة أو 10000 كلم  •

Engine
• Engine: 999cc, DOHC, liquid-cooled inline-four

• Bore And Stroke: 81.0 x 48.5mm

• Induction: PFuel injection w/52mm throttle bodies, 12-hole injectors

• Ignition: digital transistorized w/electronic advance

• Compression Ratio: 13.0:1

• Valve Train: DOHC; four valve per cylinder

Drive Train
• Transmission: 6-speed/Quick Shifter

• Final Drive: 530 O-ring-sealed chain

Chassis/Suspension/Brakes
• Front Suspension: 43mm Öhlins NPX Smart-EC fork 

w/electronically-controlled preload, compression, and 

rebound adjustments; 4.3-in. travel

• Rear Suspension: Ohlins TTX 36 Smart EC shock w/adjustable 

compression, rebound, and spring preload; 5.6-in travel

• Front Brake: Brembo Stylema radial-mount calipers, 

330mm discs w/ABS

• Rear Brake: Brembo two-piston caliper, 220mm disc

• Front Tire: 120/70-ZR 17

• Rear Tire: 200/55ZR-17

Dimensions
• Rake: 24.0°/4.0 in.

• Trail: 101.4mm

• Wheelbase: 1455mm

• Seat Height: 831mm

• Curb Weight: 201 kgs

• Fuel Capacity: 16.1 litres

Other
• Model ID: CBR1000RR-R SP

• Warranty: One year or 10000 kms.


