
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/ou etanol

 Branco perolizado, preto e vermelho perolizado
 ABS: Branco perolizado

MOTOR

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

Tipo: Diamond frame
Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico/130 mm

CAPACIDADE

CHASSI

*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 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. Março 2017 / MKT – 135.000.  
Não jogue este impresso na via pública. www.honda.com.br/cbtwister

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

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.

Suspensão traseira/Curso:  Monoshock/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

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

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

DIMENSÕES

SISTEMA ELÉTRICO

CORES

FICHA TÉCNICA

CONCESSIONÁRIA:

CB Tw ster



IMPRESSIONA 
VOCÊ E TODO 
MUNDO.

A vida é feita de escolhas. Você pode escolher continuar 
andando pela cidade do jeito de sempre ou se impressionar 
pilotando a Honda CB Twister. Ela é uma moto completa:  
vem com motor potente, freios ABS, painel digital e  
um design exclusivo, que chama atenção até de quem  
está em outra moto. Em vez de seguir tendência,  
faça a tendência seguir você.

Motor DE 250 cc com 
Tecnologia FlexOne Freios ABS

Câmbio de 6 MarchasPainel Digital

Três Anos de Garantia sem  
Limite de Quilometragem

Conte com  
um motor  
de 4 válvulas com 
injeção eletrônica, 
que pode ser 
abastecido com 
álcool ou gasolina.

Evitam  
o travamento 
das rodas  
em frenagens 
mais bruscas, 
garantindo 
mais controle, 
equilíbrio e 
segurança.

Conte com  
o suporte da 
Honda para 
curtir sua moto  
sem se 
preocupar.

CORES

Completo,  
prático  
e moderno, 
mostra todas 
as informações 
da moto, como 
velocidade, nível  
de combustível  
e muitas outras.

Retomar a  
aceleração da  
sua CB Twister  
é tão fácil quanto  
impressionar  
nas ruas.

• Branco Perolizado 
• Preto 
• Vermelho Perolizado


