فلتستعد ،ملغامرة القيادة بسرعة يف
الطرقات الوعرة وغري ُ
املعبدة
حرا ًّ
حقا وتشعر بأنك تشق الطرقات
لقد حان وقت التحليق ،لتكون ًّ
ًّ
شقا ،سع ًيا وراء قوة التحكم والسرعة التي حتتاج إليها .فهذه الدراجة
النارية هي ما س ُيمكِّ نك من ذلك ،فهي ضالّتك التي لطاملا بحثت عنها.
جزءا منها.
وما تلبث أن تركبها حتى تصبح ً
فدراجة أفريكا توين  CRF1100Lالتي تستند يف تصميمها إىل خربة
بأي من
تراكمت لعقود ماضية ،ال تزال تتصدر املشهد دون املساس ٍّ
معايري جودتها .فقدرتها القوية للسري على الطرق الوعرة جتعلها
تسري بكل سهولة يف تضاريس يحلم الكثري السري عليها ،والفضل يف
هيكل
ذلك يعود إىل حمركها القوي املزود بأسطوانتني واملثبت على
ٍ
أخف وز ًنا وأكرث صالبةً مع تصميم رياضي قوي.
نظاما
دراجة أفريكا توين متتلك
ً
وعند احلديث عن نظامها الداخلي ،فإن َّ
التفاعلي
ذكاء ،حيث إنها مزودة بستة أمناط للقيادة ونظام هوندا
أكرث
ً
ِّ
للتحكُّ م يف العزم (  )HSTCونظام املكابح املانعة لالنغالق (  )ABSيف
املنعطفات ونظام التحكُّ م يف العجالت وشاشة العرض البلوري السائل
 TFTالتي تعمل باللمس و بأبل كار بالي (  )®Apple CarPlayوبلوتوث
ونظام التحكم بالتطواف ،فهي ًّ
تتخطى كل احلدود؛ معها
دراجة
َّ
حقا َّ
ستذهب إىل حيث تريد.
ابحث عن مغامرتك احلقيقية.

CRF1100L AFRICA TWIN

أعيد تصميمها
للمغامرة

األفضل يف
فئتها من حيث
القدرة على
السري على
الطرق الوعرة
ثمة عا ٌ
مل باخلارج ينتظرك لتكتشفه،
أال تتوق إىل جتربة كل ذلك وأنت تعتلي
دراجة أفريكا توين.
وحتى تتغلب دراجة أفريكا توين على حتديات الطرق الوعرة،
فقد عمدنا إىل تطوير حمرك الدراجة املزود بأسطوانتني
متوازيتني بنظام التربيد السائل .فقد أصبح أخف وز ًنا بنحو
 1.3كيلوجرام ،وذا سعة أكرب تصل إىل  1100سم مكعب مما
يساعد على تعزيز عزم الدوران املتوسط املدى -مع عزم
دوران إضايف يبلغ  5نيوتن مرت لقيادة خطية ال هوادة فيها-
ينتج عنه قدر هائل من الطاقة اإلضافية تبلغ  5كيلو واط .كما
أن الصمامات اخلانقة لنظام حقن الوقود املُ ربمج ( )PGM FI
املعدلة وكذلك وحدة التحكم يف املُ حرك التي تغزي رأس
األسطوانة اجلديد والتوقيت املعدل للصمام -تصميم متميز
ألنبوب العادم -يتكامل كل ذلك مع صمام التحكم يف العادم
(  )ECVمما مينح احملرك قدرة أكرب يف إخراج العادم بكل
سهولة ،مع صوت قوي متناغم عند السرعات العالية للدوران
يف الدقيقة.

ً
خاصة
مستويات التحكم أعلى
على الطرق الزلقة.
شاسيه وهيكل جديدان ووضعية ركوب تزودك بأعلى
درجات السيطرة على الطرق الوعرة.
إىل جانب ضخ الطاقة اإلضافية ،قمنا بإعادة تصميم هيكل أفريكا توين بالكامل وإضافة
دائما .إطار رئيسي أخف وز ًنا وذراع تأرجح
تقنية متقدمة حتى يتصدر قائد الدراجة املشهد
ً
من األلومنيوم الصلب على غرار طراز  CRF450Rوإطار سفلي خلفي إضايف مصنوع من
األلومنيوم مثبت مع ممتص صدمات خلفي ونظام تعليق من  Showaمع أشواك أمامية من
ملسافات طويلة.
نوع (  )USDتناسب القيادة
ٍ
كما جرى تصميم وضعية الركوب لتكون متوافقة سواء يف وضعية اجللوس وذلك مع
مقود توجيه مرتفع ومقعد حميطي أضيق .يأتي تصميم الهيكل يف شكله الرياضي -مثايل
لسهولة احلركة حول اآللة وتوفري رؤية أفضل للطريق -مع واجهة أمامية وشاشة مدجمة.

تكنولوجيامتقدمة َّ
تتخطى
كل حدود املألوف.
أ ُتحِ ُّب التحدي ،ونحن ً
أيضا كذلك .اختبار
حقيقي لكل ما هو ممكن.
لقد صممنا أفريكا توين اجلديدة لتخطي حدود كل ما هو
الدراجة
مألوف ،وأن تتجاوز ما هو أبعد من ذلك بكثري .تتميز
َّ
يف تصميمها الداخلي بوحدة قياس املمانعة املكونة من
ستة حماور (  )IMUتراقب باستمرار احلركة الديناميكية ( )3D
يف الوقت احلقيقي من أجل اإلدارة الدقيقة لنظام هوندا
التفاعلي للتحكُّ م يف العزم (  )HSTCوالتحكم يف حركة العجالت
ِّ
وقوة احملرك ومكابح احملرك من خالل أربعة أمناط افرتاضية
للقيادة ووضعني للمستخدم قابلني للتعديل.
يوفر نظام املكابح املانعة لالنغالق (  )ABSيف املنعطفات
مزيدا من األمان على الطريق ويتميز بإعداد يخص الطرق الوعرة
ً
مبا يف ذلك إيقاف املكابح املانعة لالنغالق (  )ABSاخللفية.
إضافة إىل مفتاح (  )Gلناقل احلركة ذي القابض املزدوج ( )DCT
املمهدة.
ملزيدٍ من القيادة املباشرة على الطرق غري
َّ

أطلق لنفسك العنان دون
أن تفقد االتصال.
قد تدفعك رغبتك يف السفر والتجوال إىل الذهاب إىل أي
مكان .ولكن من اجليد أن تبقى على اتصال.
عندما حتول ناظريك عن الطريق أمامك إىل لوحة قيادة دراجة أفريكا توين –ستجد أمامك
شاشة عرض من الكريستال السائل  TFTملونة بالكامل قياس  6.5بوصات مزودة بأبل
كار بالي (  )®Apple CarPlayوبلوتوث .كما أنها شاشة تعمل باللمس ً
أيضا لتسهل عليك
التحكم يف أمناط القيادة –وأي شيء آخر -حتى وإن كنت مرتد ًيا القفازات.
تتميز املصابيح األمامية بأنها من نوع  LEDومزودة بتقنية اإلضاءة النهارية ( )DRL
التلقائية لرؤية متناسقة ونافذة أثناء النهار .وملا كان بلوغ األشياء اجليدة يستغرق وق ًتا،
فقد راعينا التحكم اجليد بالتطواف الذي يقلل من اجلهد املبذول على الطرق الطويلة.

تتميز دراجة أفريكا توين بأن
جميع ملحقاتها متوفرة من هوندا،
وجميعهابتصميممتناسق
وجودة ممتازة

لقدصممناها
خصيصا من أجلك
ً

بغض النظر عن الطريقة التي تخطط بها الستخدام الدراجة ،فإليك الطريقة التي
خصيصا من أجلك؛ تشمل خيارات األمتعة صندوقًا علويًا
جتعلها كأنها صممت
ً
أساسيًا وصناديق جانبية من األلومنيوم مقاس  42لرتًا إضافة إىل صندوق علوي
وصناديق جانبية بالستيكية كبرية ( 58لرتًا) .كما أن الدراجة مزودة بحاجب للرياح
ومقابض ُم َدفَّ َأة .وللحصول على وضع الركوب املناسب ،يوجد خياران للمقعد
متاحان بشكل منفصل -مقعد مرتفع أطول  875-895مليمرتًا ،ومقعد
منخفض أقل  825-845مليمرتًا.

ملحقات واقي اليد

احلاجب األمامي ُ
املعتم

تُثبت امللحقات مباشرة على واقيات اليد ،حيث تعمل على حتويل تدفق الهواء حول يديك،
لتوفري راحة إضافية على الطرق املمهدة وحماية على الطرق الوعرة.

يحمل احلاجب األمامي املعتم األبعاد القياسية ذاتها التي يحملها احلاجب األبيض ويؤدي
نفس الوظيفة املثالية ،إال أنه يضفي على الواجهة املُ دجمة لدراجة أفريكا توين ملسةً من
التخفي والتعتيم.

واقي احملرك

دواسات أقدام رياضية

خصيصا حلماية احملرك يف ظروف الركوب الشاقة.
وصمم
ً
ُصنع من الفوالذ املقاوم للصدأُ ،

ُصممت دواسات األقدام لتوفر متاسكًا وارتفاعًا أكرب للقدم –وعلى نحو يجعل األوساخ ال تعلق
بها– فض ًلا عن أنها مصنوعة من مواد قوية تتناسب مع الظروف الشاقة.

املواصفات

CRF1100L AFRICA TWIN
احملرك

األبعاد واألوزان
وزن الدراجة فارغ

 226كجم ( DCT 236كجم)

سعة الوقود

 18.8لرتًا

سعة احملرك

 1084سم مكعب

الطول × العرض × االرتفاع

 2334مليمرتًا ×  961مليمرتًا ×  1391مليمرتًا

القطر الداخلي × الشوط

 92مليمرتًا ×  81.5مليمرتًا

قاعدة العجالت

 1575مليمرتًا

نسبة االنضغاط

نوع احملرك

حمرك رباعي األشواط بنظام التربيد السائل ذي  8صمامات مزدوجة
متوازية وعمود مرفق بزاوية  270درجة ورأس أسطوانة نوع ()®Unicam

10.1:1

ارتفاع املقعد (قياسي)

من  850إىل  870مليمرتًا

الكاربراتري

نظام حقن الوقود املُ ربمج ()PGM FI

ارتفاع املقعد (مقعد منخفض)

من  825إىل  845مليمرتًا

القدرة القُ صوى

 75كيلو واط 7500 /دورة يف الدقيقة

ارتفاع املقعد (مقعد مرتفع)

من  875إىل  895مليمرتًا

عزم الدوران األقصى

 105نيوتن مرت 6250 /دورة يف الدقيقة

االرتفاع عن األرض

 250مليمرتًا

استهالك الوقود

 4.9لرتات 100 /كم ( 20.4كم /لرت)،( ناقل حركة مزدوج  4.8لرتات100 /
كم 20.8 ،كم /لرت)

العجالت ونظام التعليق واملكابح

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

 112جم /كم (ناقل حركة مزدوج  110جم/كم)

سعة البطارية

 12فولت 6 /أمبري يف الساعة  -ليثيوم أيون

نظام نقل احلركة
نقل احلركة

بشكل
ال ُيضاهى

رطب متعدد مزود بنوابض لولبية ،ومقابض مساعد /انزالقي لغطاء
كامة من األلومنيوم

الدفع النهائي

سلسلة خمتومة على شكل حرف O

علبة الرتوس /نوع ناقل احلركة

 6سرعات يدوية (ناقل حركة مزدوج (  )DCTمزود بـ  6سرعات)

الهيكل
نوع اإلطار

حممل شبه مزدوج ()SemiDouble Cradle

زاوية العجالت

 27.5درجة

اجلر

 113مليمرتًا

األلوان
مات بالستيك بالك ()MAT BALLISTIC BLACK

مت تصنيع كل جزء يف دراجة أفريكا توين بحساب دقيق وشحذه
وإمتامه على نحو فريد لرفع مستوى األداء على الطرق املُ مهدة
والطرق الوعرة .واألهم من ذلك كله ،هو أن كل شيء ،بدايةً من احملرك
وانتهاء بجميع األنظمة اإللكرتونية ،يعمل معًا ليمنحك جتربة
والهيكل
ً
الركوب التي طاملا حلمت بها .هل هي خمُ صصة لك؟ بالطبع بكل
تأكيد .لكن أفضل من ذلك .أفضل بكثري.

نوع نظام املكابح املانعة لالنغالق
()ABS

قناتان مع منط املكابح املانعة لالنغالق ( )ABSميكن التحكم فيه من
خالل وحدة قياس املمانعة ( )IMUللطرق املُ مهدة والطرق الوعرة

املكابح األمامية

قرص هيدروليكي مموج ثنائي عائم  310مليمرتات مع فلنجة ألومنيوم وسرج
مكابح رباعي املكبس قطرية ودواسات مصنوعة من الصلب املُ َل َّبد.

املكابح اخللفية

قرص هيدروليكي مموج  256مليمرتًا مع سرج مكابح ثنائي املكبس
بقناتني ودواسات مصنوعة من الصلب املُ َل َّبد مع منط وضع اإلغالق
للمكابح املانعة لالنغالق ( )ABSاخللفية.

العجالت األمامية

أسالك شوكية بحافة ألومنيوم 21M/C x MT2.15

ُ -3محرك سعة  1100سم مكعب أكرث قوة

قوة وعزم الدوران ،وكفاءة سحب للعادم ُمعززة باستجابة معززة للخانق.

 -4صوت أنبوبة العادم أثناء السباقات
تصدر الدراجة صوتًا قويًا وواضحًا يتناسب مع املباريات على
حلبات السباق ،مع صمام للتحكم يف العادم (  )ECVللحصول
على أعلى أداء لكل دورة يف الدقيقة.

العجالت اخللفية

أسالك شوكية بحافة ألومنيوم 18M/C x MT4.00

اإلطارات األمامية

( 90/90-21M/C 54Hإطار أنبوبي)

 -5التكنولوجيا املتقدمة

اإلطارات اخللفية

( 150/70R18M/C 70Hإطار أنبوبي)

نظام التعليق األمامي

شوكة تلسكوبية مقلوبة خرطوشية  45مليمرتًا من  Showaمع ضابط
حتميل مسبق قرصي وتعديالت  DFوشوط  230مليمرتًا

أربعة أمناط قيادة افرتاضية ،إضافة إىل خيارين للمستخدم
التفاعلي للتحكُّ م
لتحسني قوة الكبح /قوة احملرك أثناء القيادة ونظام هوندا
ِّ
يف العزم (  )HSTCونظام التحكم يف العجالت ونظام املكابح املانعة لالنغالق
(  )ABSيف املنعطفات وناقل احلركة ذي القابض املزدوج ( .)DCT

نظام التعليق اخللفي

ذراع متأرجح ( )Monoblockمن األلومنيوم مع  Pro-Linkمشحون بالغاز
من  ،SHOWAوضابط حتميل مسبق قرصي هيدروليكي وتعديالت قوة
التخميد باالرتداد ونطاق حركة العجلة اخللفية  220مليمرتًا

جراند بريكس ريد ()GRAND PRIX RED

 -6شاشة العرض البلوري السائل  TFTالتي تعمل باللمس
شاشة ملونة بالكامل قياس  6.5بوصات تعمل باللمس للتحكم يف أمناط
القيادة واملالحة واتصال بلوتوث بالهاتف الذكي /وتوصيالت الصوت و أبل كار
بالي ( .)®Apple CarPlay

اكتشف املزيد عن امللحقات األصلية املتاحة على
حمل تطبيق .HONDA BIKES
موقعنا أو ِّ

 -7مصابيح مزدوجة  LEDأمامية بتقنية اإلضاءة النهارية
ً
نافذا وواضحًا؛ ضوء ساطع للغاية لقيادة أكرث أما ًنا
تصدر هذه املصابيح ضوءًا
أثناء النهار.

 -8نظام التحكم بالتطواف
يتم تنشيطه والتحكم فيه من املفاتيح الكهربائية املوجودة على اليمني
لتشعرك بالراحة على الطريق السريع أثناء الرحالت الطويلة.

Honda Motorcycles
Experience
مقدم أو معروض للبيع .يحتفظ املصنعون باحلق يف تغيري املواصفات ،مبا يف ذلك األلوان ،سواء كان ذلك بإشعار
ال تنطبق التفاصيل احملددة يف هذه النشرة الفنية على أي منتج معني َّ
أو بدونه يف األوقات وبالطريقة التي يرونها مناسبة .ويشمل ذلك التغيريات الكبرية والبسيطة ،مع بذل أقصى جهد ممكن لضمان دقة التفاصيل الواردة يف هذه النشرة الفنية .استشر
ً
عرضا من الشركة ألي فردُ .وتنفذ جميع عمليات البيع بواسطة املوزع أو الوكيل
وكيلك للحصول على تفاصيل بشأن مواصفات أي منتج متميز .ال ميثل هذا املنشور -بأي حال من األحوال-
وذلك مبوجب الشروط القياسية للبيع واحلصول على شهادة الضمان واالستفادة منها من خالل املوزع أو الوكيل ،وميكن احلصول على نسخ منها عند الطلب .وعلى الرغم من بذل
دائما التغيريات الطارئة على املواصفات أو
تعكس
أن
ميكن
ال
ثم
ومن
التوزيع
من
كافة اجلهود املمكنة لضمان دقة املواصفات ،فإنه يتم إعداد النشرات الفنية وطباعتها قبل عدة أشهر
ً
دائما مبناقشة التفاصيل احملددة مع وكيل التوريد ،خاصةً إذا كان االختيار يعتمد على إحدى املزايا املُ روج لها.
يف بعض احلاالت احملددة التي يتم فيها توفري مزية معينةُ .ينصح العمالء ً
يرجى االتصال باملوزع احمللي للحصول على املعلومات واملواصفات .يرجى مالحظة أن أرقام استهالك الوقود املقدمة هي النتائج التي مت احلصول عليها من قِ بل هوندا يف ظل ظروف
الدراجات النارية العاملية ( .)WMTCجتري االختبارات على طريق ُمتدرج باستخدام الطراز النموذجي للمركبة يف وجود راكب واحد دون
االختبار القياسية املنصوص عليها يف منط دورة اختبار َّ
اعتمادا على الكيفية التي تقود بها ،ومستوى حمافظتك على املركبة والظروف املناخية وحالة الطريق وضغط اإلطارات
أي معدات إضافية اختيارية .قد يختلف االستهالك الفعلي للوقود
ً
وتركيب امللحقات واحلمولة ووزن السائق والركاب وعددهم وعوامل أخرى .إنك توافق على أنه إذا تابعت عملية الشراء أو دخلت يف أي نوع من املعامالت ،سواء كان ذلك مبقابل مادي أم ال،
فقد فعلت ذلك باالعتماد الكامل على مهارتك وحكمك وليس على حكم أي شخص آخر.

تأنق يف قيادتك؛ يتعني عليك قراءة دليل املالك بإمعان .تعرف على مركبتك
وقدراتها ،يعمل الرتكيز على رفع مستويات الرتقب لديك .عليك االنتباه إىل حتركات
دائما
مستخدمي الطرق اآلخرين ،استخدم املكابح يف الوقت املناسب .ينبغي لك ً
ارتداء خوذة الرأس وأن حتتفظ بأدوات جيدة .ال تركب الدراجة بعد تناول املشروبات
الكحولية وتأكد أنك بصحة جيدة .تعكس القيادة السليمة والفطنة يف التعامل شيم
السائق املاهر واألنيق .تبنَّت شركة هوندا القانون الذي ينص على ضرورة توافق جميع
األقنعة الواقية خلوذ السالمة مع املعيار الربيطاين ( .)BS 4110ومبوجب أحكام القانون
ُيحظر استخدام األقنعة التي تتميز بنفاذية للضوء املرئي أقل من  50%على الطريق.
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 -1أداء انسيابي على الطرق الوعرة

 -2تصميم مدمج

 -9نظام املكابح املانعة لالنغالق (  )ABSيف املنعطفات وإشارات
التوقف يف حاالت الطوارئ

تتميز الدراجة بأدائها القوي والرشيق والفضل
يف ذلك يعود إىل هيكلها اخلفيف الوزن ونظام
التعليق من  Showaاملزود بشوكة أمامية
ملسافات طويلة
معكوسة تناسب القيادة
ٍ
إضافة إىل ممتص الصدمات اخللفي.

تتميز الدراجة بأدائها القوي والرشيق والفضل
يف ذلك يعود إىل هيكلها اخلفيف الوزن ونظام
التعليق من  Showaاملزود بشوكة أمامية
ملسافات طويلة
معكوسة تناسب القيادة
ٍ
إضافة إىل ممتص الصدمات اخللفي.

لزيادة الثقة ،فإن نظام املكابح املانعة لالنغالق (  )ABSالذي يتم التحكم فيه
بوحدة قياس املمانعة (  )IMUيدير قوة الكبح بالنسبة لزاوية ميل الدراجة على
األرض ،وسرعة التباطؤ ،ونسبة انزالق العجالت األمامية واخللفية ،مما يحافظ
على قوة اجلر إىل أقصى حد ممكن ،كما تنبيه إشارات التوقف يف حاالت الطوارئ
الدراجات القادمة من اخللف حلاالت التوقف املفاجئة.

