
FICHA TÉCNICA

CONCESSIONÁRIA

*Fornecimento de óleo válido a partir da 3ª revisão. Consulte as concessionárias 
participantes no 0800 701 3432. Tecnologia FlexOne: permite abastecer com gasolina e/ou 
etanol (álcool) em qualquer proporção. Recomenda-se adicionar 3 litros de gasolina para 
facilitar a partida do motor em temperatura abaixo de 15 oC. 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. Setembro 2015 / MKT – 100.000. 
Não jogue este impresso na via pública. www.honda.com.br/cb250ftwister.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Tanque de combustível: 16,5 litros
Óleo do motor: 1,8 litro

CAPACIDADE

Tipo: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada: 249,5 cc
Diâmetro x Curso:  71,0 x 63,0 mm
Relação de compressão: 9,6:1
Potência máxima: Gasolina: 22,4 cv a 7.500 rpm / Etanol: 22,6 cv a 7.500 rpm
Torque máximo: Gasolina: 2,24 kgf.m a 6.000 rpm / Etanol: 2,28 kgf.m a 6.000 rpm
Sistema de alimentação: Injeção eletrônica PGM-FI
Transmissão: 6 velocidades
Sistema de partida: Elétrico
Combustível: Gasolina e etanol

MOTOR

Tipo: Diamond Frame
Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico/130 mm
Suspensão traseira/Curso: Mono Shock/108 mm
Freio dianteiro/Diâmetro: A disco/276 mm
Freio traseiro/Diâmetro: A disco/220 mm
Pneu dianteiro: 110/70 – 17
Pneu traseiro: 140/70 – 17

CHASSI

Comprimento x Largura x Altura: 2.065 x 753 x 1.072 mm
Distância entre eixos: 1.386 mm
Distância mínima do solo: 192 mm
Altura do assento: 784 mm
Peso seco: 135 kg / ABS: 137 kg

DIMENSÕES

Ignição:   Eletrônica
Bateria:   12 V – 5 Ah
Farol: 60/55 W

SISTEMA ELÉTRICO

CORES: Vermelho perolizado, branco perolizado e preto / ABS: vermelho perolizado



PAINEL DIGITAL  
– TECNOLOGIA
Moderno e inovador,  
o painel é totalmente 
digital e completo. 
Vem com velocímetro, 
hodômetro total e parcial, 
marcador do nível de 
combustível, conta-giros, 
relógio e luzes espia.

LANTERNA  
DE LED – ESTILO
Além de acompanhar  
o impressionante desenho 
da motocicleta seguindo  
o fluxo de linhas marcantes  
e modernas da rabeta,  
a lanterna de LED assegura 
uma excelente luminosidade.

TRANSMISSÃO  
DE 6 MARCHAS  
– DESEMPENHO
O câmbio de 6 marchas 
proporciona melhor 
desempenho em retomadas.

FREIOS ABS 
– SEGURANÇA
Proporcionam frenagens 
equilibradas e maior 
segurança, evitando  
o travamento das rodas 
em frenagens mais 
bruscas.

*


