
2020 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE
SPORTS W/ES SPECIFICATIONS*

المحرك
نوع المحرك: مزدوج متوازي 1084 سي سي تبريد سائل،  • 

4 صمامات

قطر وطول تجويف االسطوانة: 92 مم × 81.5 مم  •

حقن الوقود: حقن إلكتروني للوقود  •

تشغيل المحرك: إلكتروني بالكامل  •

القابض: رطب، متعدد الصفائح  •

مجموعة القيادة
)DCT ناقل الحركة: 5 سرعات )خيار  •

16T/42T آلية نقل الحركة: سلسلة  •

الهيكل/التعليق/المكابح
نوع الهيكل: صلب شبه مزدوج باستخدام حديد عالي  • 

الصالبة في الجزء الخلف

نظام الفرامل المانعة لإلنغالق: قناتين مع زر إليقاف نظام الفرامل المانعة لإلنغالق  •

المكابح األمامية: قرص 310 مم، ضغط هيدروليكي، محور ألومونيوم،  • 

4 أسطوانات و بطانات الفرامل

المكابح الخلفية: قرص 256 مم مع أسطونة تعمل بالضغط  • 

الهيدروليكي و بطانات الفرامل

اإلطار األمامي: 21-90/90 - تيوبلس  •

اإلطار الخلفي: 150/70R-18 - تيوبلس  •

األبعاد
قاعدة العجالت: 1575 مم  •

إرتفاع المقعد: االرتفاع القياسي 870 مم/الوضع المنخفض 850 مم  •

DCT الوزن: 240 كجم/250 كجم  •

سعة خزان الوقود: 24.8 ليتر  •

أخرى
CRF1100L :الموديل  •

الضمان: سنة واحدة أو 10000 كلم  •

Engine
• Engine: 1084cc liquid-cooled Unicam® four-stroke 

22.5º parallel-twin

• Bore And Stroke: 92mm x 81.5mm

• Induction: Programmed Fuel Injection (PGM-FI(

• Ignition: Full transisterized

• Clutch: Wet multiplate

Drive Train
• Transmission: 5-speed, Option of DCT

• Final Drive: #525 Chain; 16T/42T

Chassis/Suspension/Brakes
• Frame Type: Steel semi-double cradle type with high-tensile 

strength steel rear sub-frame

• ABS System: ABS 2-channel with IMU selectable ABS mode

• Front Brake: Two four-piston hydraulic calipers 

w/310mm disks; ABS

• Rear Brake: Single one-piston hydraulic caliper 

w/256mm disk; ABS

• Front Tire: 90/90-21, Tubeless type

• Rear Tire: 150/70R-18, Tubeless type

Dimensions
• Wheelbase: 1575mm

• Seat Height: Standard position 870mm/Low position 850mm

• Curb Weight: 240kg/250 for DCT

• Fuel Capacity: 24.8 litres

Other
• Model ID: CRF1100L

• Warranty: One year or 10000 kms.


