
Os valores da potência e do torque foram obtidos conforme as normas JIS (medidos 
na árvore de manivela). A Honda reserva-se o direito de, a qualquer tempo, efetuar as 
alterações que julgar necessárias nas especificações e no desenho de seus produtos, 
independentemente de comunicação prévia. O sistema de impressão sobre o papel 
não reproduz com absoluta fidelidade a cor real da motocicleta, servindo apenas 
como referência. Agosto 2016 / MKT – 82.000. Não jogue este folheto em via pública. 
www.honda.com.br/linha650.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Tanque de combustível:  17,3 litros
Óleo do motor:  3,2 litros

Tipo: DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido
Cilindrada:  649 cc
Diâmetro x Curso:  67,0 x 46,0 mm
Relação de compressão:  11,4:1
Potência máxima:  87 cv a 11.000 rpm
Torque máximo:  6,4 kgf.m a 8.000 rpm
Sistema de alimentação:  Injeção eletrônica PGM-FI
Transmissão:  6 velocidades
Sistema de partida:  Elétrico
Combustível:  Gasolina

Tipo:  Diamond Frame
Suspensão dianteira/Curso:  Garfo telescópico/120 mm
Suspensão traseira/Curso:  Mono Shock/128 mm
Freio dianteiro/Diâmetro:  A disco/320 mm (ABS)
Freio traseiro/Diâmetro:  A disco/240 mm (ABS)
Pneu dianteiro:  120/70 – 17M/C
Pneu traseiro:  180/55 – 17M/C

Comprimento x Largura x Altura:  2.110 x 775 x 1.145 mm  2.110 x 775 x 1.120 mm
Distância entre eixos:  1.450 mm  1.450 mm
Distância mínima do solo:  130 mm  150 mm
Altura do assento:  810 mm  810 mm
Peso seco:  197 kg  195 kg

Ignição:  Eletrônica  Eletrônica
Bateria:  12 V – 8,6 Ah  12 V – 8,6 Ah
Farol:  55/60 W (LED)  55/60 W (LED)

 Vermelho perolizado (tricolor)  Vermelho perolizado (tricolor)
 e preto perolizado  e preto perolizado

    TODA A POTÊNCIA.
    TODOS OS DIAS.

A Moto Honda da Amazônia, consciente das questões socioambientais, utiliza papéis certificados 
FSC (Forest Stewardship Council) e outras fontes controladas para impressão deste material. 
Esta certificação garante que a matéria-prima florestal provenha de manejo considerado social, 
ambiental e economicamente adequado.

FICHA TÉCNICA CBR 650F / CB 650F
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CBR 650F CB 650F

• Baixo Centro de Gravidade
   Facilidade de pilotar e melhor
    dirigibilidade tanto na cidade
      quanto na estrada.

• Freios ABS
  Evitam o travamento das rodas em
    frenagens mais bruscas, proporcionando
      maior equilíbrio e segurança.

• Ronco do Motor
   Ande pelas ruas impondo o respeito 
    de quem acelera um motor de 4 cilindros.

• Torque Concentrado em Rotações
  Baixas e Médias
    Garante uma aceleração maior e uma
      retomada muito mais forte.

• Painel Digital Dividido em 2 Displays
   De boa leitura, está dividido em 2 displays que
    facilitam a visualização.

*

*Garantia de três anos (incluído o período legal) e serviço de assistência 24h para emergência 
válidos para a CBR 650F e CB 650F a partir do ano/modelo 2016/2017.


