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VIKTIG INFORMATION
Informationen i denna publikation gäller Honda CRF125F/FB, ett tvåhjuligt motorfordon 
som drivs av en förbränningsmotor med gnisttändning och som framförs av en förare som 
sitter på sadeln.
Denna motorcykel är inte avsedd för nybörjarförare. Motorcykeln ska bara användas av 
utbildade och erfarna förare.
Din återförsäljare har information om hur motorcykeln ska servas och användas. Vi 
rekommenderar även att du får ett leveransdokument från återförsäljaren.

• ENDAST FÖRAREN. INGA PASSAGERARE
Denna motorcykel är konstruerad och tillverkad för att bära endast föraren. Sadelns 
konstruktion gör det farligt att skjutsa en passagerare. Överskrid aldrig den maximala 
lastkapaciteten.

• ENDAST TERRÄNGKÖRNING
Denna motorcykel är konstruerad och tillverkad endast för terrängkörning.

• FÖRÄLDRAR: LÄS DET VIKTIGA MEDDELANDET PÅ SIDA 1

• LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK NOGGRANT
Lägg särskilt märke till de säkerhetsmeddelanden som förekommer genom hela 
manualen. Dessa säkerhetsmeddelanden beskrivs i kapitlet ”Några ord om säkerhet”, som 
du hittar före innehållsförteckningen.

Denna manual ska betraktas som en del av motorcykeln och ska medfölja motorcykeln vid 
försäljning.



Honda CRF125F/FB 
INSTRUKTIONSBOK 
(Originalinstruktioner)

All information i denna publikation är baserad på senast tillgängliga produkt-
information vid bokens tryckning. Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att 
göra ändringar när som helst utan föregående information och utan åtaganden på 
grund av sådana ändringar.
Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.



VÄLKOMMEN
Din nya motorcykel inbjuder till nöje och äventyr, samtidigt som det innebär en utmaning att 
bemästra maskinen. För att körningen ska bli säker måste du vara uppmärksam, känna till 
hur motorcykeln fungerar och beter sig samt hålla den i bra skick mekaniskt. En kontroll 
före varje körning och regelbundet underhåll är helt nödvändigt för din säkerhet.

För att kunna möta utmaningarna på ett säkert sätt och njuta av äventyret till fullo ska du läsa 
denna instruktionsbok och bekanta dig med innehållet INNAN DU KÖR MOTORCYKELN.

När du läser denna instruktionsbok kommer du att hitta information som föregås av 
symbolen . Denna information är till för att hjälpa dig att undvika skador på din 
motorcykel, annan egendom och miljön.

Trevlig körning och tack för att du valde en Honda!
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• Följande koder i denna instruktionsbok anger respektive marknadsversion.

• Specifikationerna kan variera lokalt.
• Bilderna i denna instruktionsbok är baserade på typ ED.
• Fordonet som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig från din modell.
 

ED Europeisk direktförsäljning

U Australien Nya Zeeland



NÅGRA ORD OM SÄKERHET
Din egen och andras säkerhet är mycket viktig. Att köra denna motorcykel innebär ett stort 
ansvar.

För att hjälpa dig att fatta rätt beslut när det gäller säkerhet ger vi dig instruktioner genom 
denna manual och genom dekaler på maskinen. Denna information uppmärksammar dig på 
potentiella faror som kan skada dig själv eller andra.

Av naturliga skäl är det inte möjligt att varna för alla tänkbara faror som kan uppstå när man 
använder eller underhåller en motorcykel. Du måste därför använda ditt eget goda omdöme.

Du hittar viktig säkerhetsinformation i olika former, inklusive:

• Säkerhetsdekaler som sitter på motorcykeln.

• Säkerhetsmeddelanden som föregås av en säkerhetssymbol  och ett av tre följande 
signalord:
FARA, VARNING och FÖRSIKTIGT.

Dessa signalord betyder:



• Säkerhetsrubriker som ”Viktig säkerhetsinformation” eller ”Viktiga säkerhetsåtgärder”.

• Säkerhetskapitel som ”Motorcykelsäkerhet”.

• Instruktioner om hur du använder motorcykeln korrekt och säkert.

Hela instruktionsboken innehåller viktig säkerhetsinformation – läs den noggrant.

Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du 
inte följer instruktionerna.

Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer 
instruktionerna.

Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.

FARA
VARNING
FÖRSIKTIGT



ANVÄNDNING
Sida

1 MOTORCYKELSÄKERHET
1 VIKTIGT MEDDELANDE TILL 

FÖRÄLDRAR
3 VIKTIG SÄKERHETS-

INFORMATION
6 SKYDDSUTRUSTNING
7 KÖRSTÄLLNING OCH 

SÄKERHETSUTRUSTNING
8 LASTBEGRÄNSNINGAR OCH 

LASTTIPS
12 DEKALER

19 DELARS PLACERING
22 INDIKATORER

24 HUVUDKOMPONENTER
(Information som behövs för att 
köra motorcykeln)

24 BROMSAR
28 KOPPLING
30 BRÄNSLE
33 MOTOROLJA
34 FÄLGAR OCH DÄCK

Sida
39 VIKTIGA DELKOMPONENTER
39 TÄNDNINGSLÅS
40 STARTKNAPP
40 MOTORNS STOPPKNAPP



Sida
41 CHASSIDETALJER

(Behövs inte för körning)
41 VÄNSTER SIDOKÅPA
42 SADEL

Sida
43 ANVÄNDNING
43 KONTROLL FÖRE KÖRNING
45 STARTA MOTORN
48 INKÖRNING
49 KÖRA
51 BROMSA
52 PARKERA
52 STÖLDSKYDDSTIPS



UNDERHÅLL
Sida

53 UNDERHÅLL
53 BETYDELSEN AV SERVICE OCH 

UNDERHÅLL
54 SÄKERHET VID SERVICE
55 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
56 SERVICESCHEMA
59 VERKTYGSSATS
60 SERIENUMMER
61 LUFTFILTER
64 VEVHUSVENTILATION
65 MOTOROLJA
71 TÄNDSTIFT
73 GASHANDTAG
75 GNISTFÅNGARE
76 DRIVKEDJA
81 FÄLGAR OCH EKRAR
82 TA BORT HJUL
86 SLITAGE PÅ BROMSBELÄGG
87 SLITAGE PÅ BROMSBACKAR
88 BATTERI
90 BYTA SÄKRINGAR

Sida
93 FRAMFJÄDRING
94 BAKFJÄDRING
95 SIDOSTÖD

96 RENGÖRING

99 TRANSPORT

101 FÖRVARING
101 INFÖR FÖRVARING
103 EFTER FÖRVARING

104 VID OFÖRUTSEDDA 
HÄNDELSER

106 SPECIFIKATIONER

110 TILLVERKARE, 
AUKTORISERAD 
REPRESENTANT OCH 
IMPORTÖR FÖR DEN 
EUROPEISKA MARKNADEN



SÄKERHET VID MOTORCYKELKÖRNING
VIKTIGT MEDDELANDE TILL 
FÖRÄLDRAR
Ditt barns säkerhet är mycket viktig för oss 
på Honda. Därför ber vi dig läsa detta med-
delande innan du låter barn eller ungdomar 
köra denna motorcykel. Det är kul att köra 
motocross, men precis som när man cyklar 
kan misstag leda till skador och det vill vi 
förstås undvika. Som förälder kan du hjälpa 
till att förhindra olyckor genom att på ett bra 
sätt bestämma om, när och hur ditt barn ska 
köra motorcykeln.

Är barnet redo att köra?
Först måste du avgöra om ditt barn är redo 
att köra motorcykeln. När ett barn är moget 
att köra varierar mycket mellan olika indi-
vider och det är inte bara ålder och storlek 
som spelar in.
FYSISK FÖRMÅGA är en viktig faktor. Till 
exempel måste barnet vara stort nog för att 
kunna hålla uppe motorcykeln, komma upp 
på den, sitta bekvämt på sadeln och nå ner 
till marken med båda fötterna. Barnet måste 
också med lätthet kunna nå och använda 
bromsar, gas och alla andra reglage.

KOORDINATION OCH BALANS behövs 
för att köra motorcykel. Barnet bör kunna 
cykla bra innan det börjar köra motorcykel. 
Kan barnet bedöma avstånd och hastighet 
på cykel och reagera med de hand- och 
fotrörelser som krävs? Barn som ännu inte 
utvecklat tillräcklig balans, koordination 
och snabbhet är inte mogna att köra motor-
cykeln.

MENTAL MOGNAD behövs för att köra på 
ett säkert sätt. Tänker barnet igenom 
problem och hittar logiska lösningar? Följer 
barnet säkerhetsregler när det cyklar? Var 
ärlig! Barn som tar onödiga risker, gör 
felaktiga bedömningar och inte följer regler 
är inte mogna att köra motorcykeln.
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Instruera och hålla uppsikt
Om du bestämmer att ditt barn är redo att 
köra motorcykeln på ett säkert sätt ska du 
se till att ni båda läser och förstår denna 
instruktionsbok innan barnet börjar köra. 
Se även till att barnet har hjälm och annan 
skyddsutrustning och alltid använder den 
när det kör motorcykeln eller sitter på den. 
Det är också viktigt att barnet får en 
komplett genomgång av hur motorcykeln 
ska hanteras.

BRA INSTRUKTIONER är mycket viktiga 
när barnet ska lära sig köra. Du kan själv 
vara instruktör eller överlåta det till någon 
annan ansvarsfull vuxen med erfarenhet av 
motocross eller enduro. (Kontakta din åter-
försäljare för att få hjälp med att hitta en 
utbildad instruktör.) Även om du själv inte 
instruerar ditt barn har du fortfarande 
ansvar för barnets säkerhet. Kom ihåg att 
det är en stegvis process att lära sig köra en 
motorcykel. Det krävs tid, tålamod och 
träning – många timmar under flera veckor 
eller månader.

Att HÅLLA UPPSIKT är en annan viktig 
uppgift för föräldrar. Det ska alltid finnas en 
vuxen som håller uppsikt över körningen, 
även när barnet har blivit en duktig förare. 
Dessutom är det bra att påminna unga 
förare regelbundet om grundläggande 
säkerhet och försiktighet. Tänk också på att 
du har ansvar för att motorcykeln under-
hålls på rätt sätt och är säker att köra.

SÄKER OCH ANSVARSFULL KÖRNING 
ska hela tiden vara i fokus för både dig och 
ditt barn. Genom att ni båda sätter säker-
heten först känns det tryggare för dig som 
förälder, och ditt barn kan njuta av fler 
roliga och säkra timmar på sin motocross.

Denna CRF125F/FB är utrustad med tänd-
ningslås och tändningsnyckel. Ta ut nyckeln 
ur låset när motorcykeln är parkerad för att 
förhindra otillåten användning.
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VIKTIG SÄKERHETS-
INFORMATION
Din motorcykel kan ge dig många års 
körning och nöje om du tar ansvar för din 
egen säkerhet och förstår de utmaningar 
som kan möta dig när du kör.

Denna motorcykel är konstruerad för unga 
förare och små vuxna. Alla barn är dock inte 
fysiskt eller mentalt mogna för att köra. 
Därför ska föräldrar läsa avsnittet ”Viktigt 
meddelande till föräldrar” på sida 1 innan de 
låter sina barn köra denna motorcykel.

Det finns många saker du kan göra för att 
skydda dig när du kör. Du hittar ett flertal 
användbara rekommendationer i denna 
instruktionsbok. Följande råd anser vi vara 
de allra viktigaste.

Använd ALLTID hjälm
Det är ett bevisat faktum: hjälmar minskar 
avsevärt antalet skallskador och skadornas 
omfattning. Använd därför alltid en god-
känd mc-hjälm. Vi rekommenderar också 
att du använder ögonskydd, kraftiga stövlar, 
handskar och annan skyddsutrustning (sida 
6).

Skjutsa aldrig passagerare
Motorcykeln är konstruerad endast för 
föraren. Det finns inte handtag, fotpinnar 
eller plats på sadeln för ytterligare en 
person, så skjutsa aldrig en passagerare. En 
passagerare kan dessutom vara i vägen och 
hindra dig från att röra dig för att behålla 
balans och kontroll över motorcykeln.
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Endast terrängkörning
Motorcykeln är konstruerad endast för 
terrängkörning. Däcken är inte gjorda för 
asfalt och motorcykeln saknar blinkers och 
annan utrustning som behövs för körning 
på allmän väg. Gå av motorcykeln och led 
den om du behöver korsa en asfalterad eller 
allmän väg.

Ta dig tid att träna och lära
Det tar tid att lära sig köra motocross och 
man lär sig steg för steg. Börja med att öva i 
låg fart på en säker plats och bygg upp din 
skicklighet långsamt. Det kan även vara bra 
att få instruktioner från en erfaren förare. 
Kontakta din återförsäljare eller SVEMO för 
att få information om motocrossklubbar i 
ditt område. (www.svemo.se) 
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Var uppmärksam på faror i terrängen
Du kan stöta på många utmaningar när du 
kör i terräng. Försök hela tiden läsa terrängen 
och var beredd på oväntade svängar, nivå-
skillnader, stenar, rötter och andra faror. 
Kör alltid så sakta att du hinner se och 
reagera på farorna.

Överskatta inte din körförmåga
Att tänja på gränserna är en annan stor 
orsak till motorcykelolyckor. Överskatta 
aldrig din körförmåga och kör inte snabbare 
än vad förhållandena medger. Kom ihåg att 
alkohol, droger, trötthet och ouppmärk-
samhet försämrar din förmåga att göra rätt 
bedömningar och köra säkert.

Kör inte berusad
Alkohol och motorfordon hör inte ihop. Till 
och med små mängder alkohol försämrar 
din förmåga att uppfatta förändringar i om-
givningen och din reaktionstid försämras ju 
mer alkohol du dricker. Kör alltså inte 
berusad och se till att dina vänner inte gör 
det heller.

Håll din motorcykel i säkert skick
För att körningen ska vara säker är det 
viktigt att du kontrollerar din motorcykel 
före varje körning och utför allt rekommen-
derat underhåll. Överskrid aldrig last-
begränsningar och använd endast tillbehör 
som godkänts av Honda för denna motor-
cykel. Se sida 8 för mer information.

Övrigt
• Motorcykeln är inte utrustad med 

belysning och ska därför inte köras i 
mörker.
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SKYDDSUTRUSTNING
För din säkerhets skull rekommenderar vi 
att du använder en godkänd mc-hjälm, 
ögonskydd, stövlar, handskar, långbyxor 
och en långärmad tröja eller jacka varje 
gång du kör. Inte ens en komplett skydds-
utrustning kan garantera ett fullständigt 
skydd, men genom att använda bra utrust-
ning när du kör kan du minska risken för 
skador.
Nedan följer några råd som kan hjälpa dig 
att välja rätt utrustning.

Hjälmar och ögonskydd
Hjälmen är den viktigaste delen av din 
utrustning eftersom den ger bäst skydd mot 
skallskador. Hjälmen ska passa ditt huvud 
bekvämt och ha en hakrem som kan 
spännas åt på ett säkert sätt.

En öppen hjälm ger ett visst skydd, men en 
integralhjälm skyddar ännu bättre. Använd 
alltid visir eller glasögon för att skydda dina 
ögon och förbättra sikten.

Övrig utrustning
Utöver hjälm och ögonskydd rekommen-
derar vi också:
• Crosstövlar som skyddar fötter, fotleder 

och underben.
• Crosshandskar som skyddar händerna.
• Crossbyxor med knä- och höftskydd, 

crosströja med armbågsskydd och ett 
bröst/axelskydd.

Att inte använda hjälm ökar risken för 
allvarliga skador eller dödsfall vid en 
olycka.

Använd alltid hjälm, ögonskydd och 
övrig skyddsutrustning när du kör.

V
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KÖRSTÄLLNING OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
Sitt på fordonet som bilden nedan visar. Håll händerna på styret och fötterna på fotpinnarna.

Hjälm och ögonskydd

Crosshandskar

Crossbyxor med skydd Crosstövlar

Långärmad tröja och 
skydd
7



LASTBEGRÄNSNINGAR OCH 
LASTTIPS
Din Honda är konstruerad för att bära 
endast föraren. Den är inte konstruerad för 
att bära passagerare eller last. Passagerare 
eller last kan vara i vägen och hindra dig 
från att röra dig för att behålla balans och 
kontroll över motorcykeln.

Att överskrida lastbegränsningarna eller att 
köra med obalanserad last kan dessutom 
försämra motorcykelns väghållning, broms-
förmåga och stabilitet. Att montera tillbehör 
eller modifiera motorcykelns konstruktion 
eller prestanda kan också göra den osäker 
att köra. Samtidigt minskar motorcykelns 
maximala lastkapacitet med vikten av even-
tuella tillbehör.

Följande sidor ger dig mer ingående informa-
tion om lastning, tillbehör och ombyggnad.

Lastning
Det är viktigt för din säkerhet att du inte 
lastar motorcykeln för tungt och att du 
lastar den på rätt sätt. Om du kör med last 
ska du alltid tänka på följande.

Att överlasta motorcykeln eller skjutsa 
en passagerare kan leda till en olycka 
där du riskerar att skadas allvarligt eller 
dödas.

Följ alla lastbegränsningar och andra 
lastanvisningar i denna instruktionsbok.

V
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Lastbegränsningar
Följande lastbegränsningar gäller för din 
motorcykel:

Max lastkapacitet:
CRF125F:   80 kg
CRF125FB:    88 kg

Inkluderar vikten av föraren och alla 
tillbehör.

Den maximala lastvikten minskar med 
vikten av eventuella tillbehör.

Lastanvisningar
Som redan nämnts på sida 8 avråder vi från 
att köra med last på motorcykeln. Om du 
ändå vill ha med last ska du köra sakta och 
följa dessa anvisningar:

• Håll lasten liten och lätt. Se till att den inte 
kan fastna i buskar eller andra föremål 
och att den inte hindrar dig från att flytta 
dig för att behålla balans och kontroll 
över motorcykeln.

• Placera lastens tyngdpunkt så nära motor-
cykelns mitt som möjligt.

• Fäst inte stora eller tunga föremål (som 
sovsäck eller tält) på styre, framgaffel 
eller framskärm.

• Kontrollera att all last sitter fast ordent-
ligt.

• Överskrid aldrig den maximala last-
kapaciteten. 

• Kontrollera att båda däcken har rätt 
lufttryck (sida 35).
9



Tillbehör och ombyggnad
Att bygga om din motorcykel eller använda 
tillbehör från andra tillverkare än Honda 
kan göra motorcykeln osäker att köra. Läs 
följande information innan du gör ombygg-
nader eller monterar tillbehör.

Tillbehör
Vi rekommenderar starkt att du bara 
använder Honda originaltillbehör som 
konstruerats och testats speciellt för din 
motorcykel. Eftersom Honda inte kan testa 
alla övriga tillbehör på marknaden är du 
själv ansvarig för att välja rätt tillbehör, 
montering och användningssätt om du 
väljer andra tillbehör än Hondas. Rådfråga 
din återförsäljare och följ alltid dessa 
anvisningar:

• Kontrollera att tillbehören inte minskar 
markfrigång, nerläggningsvinkel, fjäd-
ringsväg eller styrutslag, ändrar din 
sittställning eller påverkar din förmåga att 
manövrera handtag och reglage.

• Se till att elektrisk utrustning inte över-
stiger kapaciteten hos motorcykelns 
elsystem (sida 108).

Felaktiga tillbehör eller ombyggnader 
kan leda till en olycka där du riskerar att 
skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla anvisningar i denna instruktions-
bok om tillbehör och ombyggnad.

V
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Modifieringar
Vi rekommenderar starkt att du inte tar bort 
någon originalutrustning eller modifierar 
din motorcykel så att dess konstruktion 
eller funktion förändras. Sådana förändringar 
kan försämra motorcykelns köregenskaper, 
stabilitet och bromsförmåga, och därmed 
göra den osäker att köra.

Rådfråga din återförsäljare innan du mon-
terar andra däck än originaltypen, eftersom 
hänsyn måste tas till säkerhet, köregen-
skaper och frigång runt däcken.

Att ta bort eller modifiera avgassystemet 
(som gnistfångare eller ljuddämpare) eller 
annan utrustning kan dessutom göra motor-
cykeln olaglig att köra.
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DEKALER
På de följande sidorna beskrivs dekalernas 
placering och betydelse. Vissa dekaler 
varnar för faror som kan orsaka allvarliga 
personskador. Andra ger viktig säkerhets-
information. Läs informationen noggrant 
och ta inte bort dekalerna.

Om en dekal faller av eller blir oläslig finns 
nya dekaler hos din återförsäljare.

Varje dekal har en specifik symbol. Nedan 
följer en förklaring av varje symbol och 
dekal.
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Läs anvisningarna i instruktionsboken noggrant.

Läs anvisningarna i verkstadshandboken noggrant.
Av säkerhetsskäl ska denna service endast utföras av en Honda-
återförsäljare.

FARA (med RÖD bakgrund)
Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte 
följer instruktionerna.

VARNING (med ORANGE bakgrund)
Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer 
instruktionerna.

FÖRSIKTIGHET (med GUL bakgrund)
Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.
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BATTERIDEKAL
FARA
• Håll gnistor och eldslågor borta från batteriet. 

Batteriet avger gas som kan orsaka en explosion.
• Använd skyddsglasögon och gummihandskar när 

du hanterar batteriet, annars kan du få bränn- eller 
ögonskador av batterielektrolyt.

• Håll batteriet utom räckhåll för barn. Den som 
hanterar batteriet ska vara väl insatt i hur batterier 
ska hanteras och riskerna med batterier.

• Hantera batterielektrolyt extremt försiktigt efter-
som den innehåller utspädd svavelsyra. Kontakt 
med hud eller ögon kan leda till brännskador eller 
förlorad syn.

• Läs denna instruktionsbok noggrant och förstå 
innehållet innan du hanterar batteriet. Om du inte 
följer instruktionerna kan det leda till person-
skador och skador på motorcykeln.

• Använd inte ett batteri där elektrolyten är vid det 
nedre nivåmärket eller därunder. Det kan 
explodera och orsaka allvarliga personskador.
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VARNINGSDEKAL
Endast föraren. Inga passagerare.
Detta fordon är konstruerat och tillverkat endast för 
terrängkörning. Fordonet är olagligt att köra på 
allmän väg.
Barn får bara använda detta fordon när en vuxen 
håller konstant uppsikt över körningen.
Barn under 6 år ska inte köra fordonet, eftersom det 
kan leda till allvarliga eller livshotande person-
skador.
Låt ALDRIG barn under 6 år köra detta fordon.
Använd alltid hjälm, ögonskydd och övrig skydds-
utrustning när du kör.

BRÄNSLEDEKAL (endast typ ED)
Endast blyfri bensin
Bensin som innehåller upp till 10% etanol.
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DRIVKEDJEDEKAL
Kontrollera kedjans spel och smörj den regelbundet.

25–35 mm spel

STÖTDÄMPARDEKAL
GASFYLLD
Öppna inte.
Utsätt inte för värme.

CE-MÄRKNING (endast typ ED)
CRF125F:
Motorns nettoeffekt: 6,7 kW
Maskinens vikt: 88 kg
CRF125FB:
Motorns nettoeffekt: 6,7 kW
Maskinens vikt: 90 kg

CRF125F:

CRF125FB:
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VARNINGSDEKAL

DRIVKEDJEDEKAL

BATTERIDEKAL

STÖTDÄMPARDEKAL
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BRÄNSLEDEKAL (endast typ ED)
CE-MÄRKNING (endast typ ED)

CRF125F:

CRF125FB:
18



DELARS PLACERING
Tändningslås

Frambromshandtag

Gashandtag

StartknappTanklock

Kopplingshandtag

Reservbränsleindikator Frambromsens vätskebehållare

Motorns stoppknapp

Felindikator för 
bränsleinsprutning

Tändningsindikator
19



Motoroljans dräneringsplugg
Fotpinne

Gnistfångare

Kickstartpedal

Motoroljans påfyllningslock/
mätsticka

Tändstift

Bakbromspedal
20



Drivkedja

Batteri
Huvudsäkring

SidostödFotpinne

Växelpedal
Vevhusventilationsslang

Luftfilter

Frambromsok

Underordnad 
säkring
21



INDIKERINGSLAMPOR
Motorcykeln är utrustad med indikatorer 
som visas på bilderna här intill. Deras 
funktion beskrivs i tabellen på nästa sida.

(1) Felindikator för bränsleinsprutning
(2) Tändningsindikator

(1) (2)

(3) Reservbränsleindikator

(3)
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(Ref.nr) Beskrivning Funktion

(1) Felindikator för 
bränsleinsprutning

Tänds när ett problem uppstår i bränsleinsprutningen. 
Indikatorn ska också tändas i några sekunder och sedan 
slockna när tändningslåset vrids till  (PÅ) och motorns 
stoppknapp är i läge  (PÅ).
Om indikatorn inte tänds när den borde ska du låta din åter-
försäljare kontrollera problemet.
Om indikatorn tänds vid andra tillfällen ska du köra sakta och 
låta din återförsäljare kontrollera felet så snart som möjligt.

(2) Tändningsindikator Tändningsindikatorn tänds när tändningslåset vrids till PÅ.
Om indikatorn inte tänds när den borde ska du låta din åter-
försäljare kontrollera problemet.

(3) Reservbränsle-
indikator

När indikatorn tänds återstår ungefär följande bränslemängd i 
tanken: 0,7 
Indikatorn ska också tändas i några sekunder och sedan 
slockna när tändningslåset vrids till  (PÅ) och motorns 
stoppknapp är i läge  (PÅ). 
Om indikatorn inte tänds när den borde ska du låta din åter-
försäljare kontrollera problemet.
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HUVUDKOMPONENTER
(Information som behövs för att köra motorcykeln)
BROMSAR
Frambroms
Denna motorcykels frambroms består av en 
hydraulisk skivbroms.
Allteftersom bromsbeläggen slits sjunker 
bromsvätskenivån.
Några justeringar behövs inte, men broms-
vätskenivån och bromsbeläggens slitage 
måste kontrolleras regelbundet. Kontrollera 
ofta att det inte finns vätskeläckage i broms-
systemet. Om bromshandtagets spel blir för 
stort och bromsbeläggen samtidigt inte är 
slitna mer än till den rekommenderade 
gränsen (sida 86) är felet troligen luft i 
bromssystemet och det måste luftas. 
Kontakta din återförsäljare för arbetet.

Bromsvätskenivå:
Kontrollera bromsvätskenivån med motor-
cykeln i upprätt läge. Den ska vara över 
LWR-märket (nedre nivå) (1). Om nivån är 
nära eller under LWR-märket ska du kon-
trollera bromsbeläggsslitaget (sida 86).

Utslitna belägg måste bytas. Om beläggen 
inte är slitna ska du kontrollera om broms-
systemet har läckage.

Vi rekommenderar bromsvätska av typen 
Honda DOT 3 eller 4, eller motsvarande från 
en oöppnad behållare.

(1) LWR-märke (nedre nivå)

(1)
24



Justera frambromshandtagets läge:
Använd bara justeringsskruvar som är 
avsedda för denna motorcykel. Sätt dit en ny 
justeringsskruv från handtagssidan med 
låsmuttern under skruvhuvudet.
1. Dra tillbaka dammskyddet (1). 
2. Lossa låsmuttern (2).
3. Flytta frambromshandtaget (3) längre ut 

från styret genom att skruva justerings-
skruven (4) medurs.
Skruva justeringsvredet moturs för att 
flytta frambromshandtaget närmare 
styret.

4. Dra åt låsmuttern. Sätt tillbaka damm-
skyddet på dess ursprungliga plats.
Åtdragningsmoment för låsmutter:

59 Nm (0,6 kgfm)
5. Dra in bromshandtaget, släpp det, snurra 

på hjulet och kontrollera att det roterar 
fritt. Upprepa proceduren flera gånger.

6. Kontrollera spelet genom att långsamt 
dra in frambromshandtaget tills bromsen 
börjar ta.
Spel:

MINDRE ÄN 20 mm

Kontakta din återförsäljare om bromshand-
tagets spel är utanför specifikationen.

Övriga kontroller:
Kontrollera att det inte finns vätskeläckage. 
Kontrollera om slangar och fästen är slitna 
eller har sprickor.

(1) Dammskydd
(2) Låsmutter

(3) Frambromshandtag
(4) Justeringsskruv

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bakbroms
Justera bakbromspedalens höjd:
1. Ställ motorcykeln på sidostödet.
2. Bromspedalens höjd justeras med stopp-

skruven (1).
Justera pedalhöjden genom att lossa 
låsmuttern (2) och skruva på stopp-
skruven. Dra åt låsmuttern.

Justera bakbromspedalens spel:
1. Ställ motorcykeln på sidostödet.
2. Mät hur långt bakbromspedalen (3) kan 

tryckas ner innan bromsen börjar ta.
Spelet ska vara:

10–20 mm
3. Om spelet behöver justeras skruvar du 

på bakbromsens justeringsmutter (4).

(1) Stoppskruv
(2) Låsmutter

(3) Bakbromspedal

(1)

(3)
(2) (4) Bakbromsens 

justeringsmutter
(5) Bromsarmens tapp

(A)Minska spel
(B)Öka spel

(4)
(A)

(5)

(B)
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Justera genom att skruva bakbromsens 
justeringsmutter ett halvt varv i taget. Se till 
att justeringsmutterns urtag sitter rätt mot 
bromsarmens tapp (5) när du har justerat 
klart.

4. Bromsa flera gånger och kontrollera att 
hjulet snurrar fritt när du släpper broms-
pedalen. 

Kontakta din återförsäljare om det inte går 
att få till rätt justering med denna metod.

När du har justerat klart ska du trycka på 
bromsarmen (6) och kontrollera att det 
finns spel mellan justeringsmuttern och 
bromsarmens tapp. Kontrollera bakbromspedalens spel efter 

justeringen.

Övriga kontroller:
Kontrollera att bromsarm, bromsstång, 
fjäder och fästdon är i gott skick.

(4) Bakbromsens 
justeringsmutter

(5) Bromsarmens tapp

(6)Bromsarm

(4) (6)

(5)
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KOPPLING
Kopplingen kan behöva justeras om motor-
cykeln får motorstopp eller kryper framåt 
när du lägger i en växel, eller om kopplingen 
slirar, vilket gör att motorn varvar mer än 
vad motorcykeln accelererar. Mindre juster-
ingar kan göras med kopplingsvajerns 
justering (4) vid kopplingshandtaget (1).
Kopplingshandtagets normala spel är:

10–20 mm

1. Dra tillbaka dammskyddet (2). 
2. Lossa låsmuttern (3) och skruva på 

kopplingsvajerns justering (4). Dra åt 
låsmuttern och kontrollera justeringen.

3. Om justeringen är utskruvad så långt det 
går eller om det inte går att få till rätt 
spel ska du lossa låsmuttern och skruva 
in kopplingsvajerns justering helt. Dra åt 
låsmuttern och sätt dit dammskyddet.

(1) Kopplingshandtag

(1)

(2) Dammskydd
(3) Låsmutter
(4) Kopplingsvajerns 

justering

(A)Öka spel
(B)Minska spel

(4)

(A)

(3)

(B)
(2)
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4. Lossa låsmuttern (5) i vajerns nedre 
ände. Skruva på justeringsmuttern (6) 
för att få rätt spel. Dra åt låsmuttern och 
kontrollera justeringen.

5. Starta motorn, dra in kopplingshand-
taget och lägg i en växel. Kontrollera att 
motorn inte stannar och att motorcykeln 
inte kryper framåt. Släpp ut kopplings-
handtaget gradvis och ge gas. 
Motorcykeln ska då börja röra sig mjukt 
och accelerera gradvis.

Kontakta din återförsäljare om det inte går 
att få till rätt justering eller om kopplingen 
inte fungerar korrekt.

Övriga kontroller:
Kontrollera att kopplingsvajern inte är 
sliten, skadad eller för snävt böjd. Smörj 
kopplingsvajern med vajersmörjmedel så att 
den inte slits ut i förtid eller rostar.

(5) Låsmutter
(6) Justeringsmutter

(A)Öka spel
(B)Minska spel

(A)

(6)

(5)

(B)
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BRÄNSLE
Bränsletank
Bränsletankens volym:

3,7 
Öppna tanklocket (1) genom att först dra ut 
ventilationsslangen (2) ur styrstamsmuttern 
(3). Skruva sedan tanklocket moturs.
Överfyll inte tanken. Det får inte finnas 
bensin i påfyllningshalsen (4).
När du har tankat klart skruvar du tillbaka 
tanklocket medurs tills det klickar. Sätt in 
ventilationsslangen i styrstamsmuttern.

Bensin är mycket brandfarligt och 
explosivt. Du kan skadas allvarligt när 
du hanterar bensin.

• Stäng av motorn och se till att det inte 
finns gnistor, värme eller eldslågor i 
närheten.

• Fyll endast på bensin utomhus.
• Spill inte ut bensin. Torka omedelbart 

upp utspilld bensin.

V
(1) Tanklock
(2) Ventilationsslang

(3) Styrstamsmutter
(4) Påfyllningshals

(1)

(3) (2) (4)
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Använd blyfri bensin med 91 oktan eller 
högre.

BS
Om tändningsknackningar uppstår vid 
jämnt varvtal under normal belastning bör 
du byta bränslemärke. Hjälper inte det ska 
du kontakta din återförsäljare. Att fortsätta 
köra med tändningsknackningar anses som 
felanvändning, och skador som uppstår på 
grund av det täcks inte av Hondas garanti.

Ibland kan det förekomma viss tändnings-
knackning under hög belastning. Det 
indikerar inte att något är fel, bara att 
motorn fungerar på ett effektivt sätt.
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Bränsle som innehåller alkohol
Om du bestämmer dig för att använda ett 
bränsle som innehåller alkohol måste du 
kontrollera att oktantalet är minst det som 
rekommenderas av Honda. Det finns två 
typer av alkoholbränsle: en som innehåller 
etanol och en som innehåller metanol. 
Använd inte bränsle som innehåller mer än 
10 % etanol. Använd inte bränsle som inne-
håller metanol om det inte även innehåller 
hjälplösningsmedel och korrosionsskydd-
ande komponenter för metanol. Använd 
aldrig bränsle som innehåller mer än 5 % 
metanol även om det innehåller hjälplös-
ningsmedel och korrosionsskyddande 
komponenter.

Att använda bensin med mer än 10 % etanol 
(eller mer än 5 % metanol) kan orsaka 
följande:
• Skador på bränsletankens lack
• Skador på bränslesystemets gummi-

slangar
• Korrosion i bränsletanken
• Sämre prestanda

Om du tankar på en obekant bensinstation 
(t.ex. utomlands) bör du ta reda på om 
bränslet innehåller alkohol. Om det ingår 
alkohol i bränslet bör du kontrollera vilken 
typ det är och hur stor halten är. Om motorn 
inte går som den ska när du kör med 
bränsle som innehåller, eller som du tror 
innehåller alkohol, ska du byta till ett 
bränsle som du vet är fritt från alkohol.
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MOTOROLJA
Kontrollera motoroljenivå
Kontrollera motoroljenivån före varje 
körning.
Oljepåfyllningslocket (1) sitter baktill på 
höger vevhuskåpa och har en mätsticka för 
kontroll av oljenivån. Oljenivån ska hållas 
mellan det övre (2) och det nedre (3) nivå-
märket på mätstickan.
1. Håll motorcykeln upprätt på ett plant och 

fast underlag. 
2. Starta motorn och låt den gå på tomgång 

3–5 minuter. 
3. Stäng av motorn. Vänta 2–3 minuter, 

skruva ut oljepåfyllningslocket/mät-
stickan, torka av den och sätt tillbaka 
den utan att skruva in den. Ta ut stickan 
igen. Oljenivån ska vara mellan det övre 
och nedre nivåmärket på stickan. 

4. Fyll vid behov på med angiven olja (sida 
65) till det övre nivåmärket. Fyll inte på 
för mycket. 

5. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket/
mätstickan. Kontrollera att det inte finns 
oljeläckage. 

BS
Motorn kan skadas allvarligt om den körs 
med för låg oljenivå.

(1) Oljepåfyllningslock/mätsticka
(2) Övre nivåmärke
(3) Nedre nivåmärke

(1)

(3)

(2)
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FÄLGAR OCH DÄCK
Däcken är motorcykelns enda kontaktyta 
med underlaget. Säkerheten hänger på 
denna lilla kontaktyta under alla körförhåll-
anden. Däckens grepp försämras alltefter-
som däckmönstret slits ner.

För att du ska kunna köra motorcykeln på 
ett säkert sätt måste däcken vara av rätt typ 
(crossdäck) och storlek, vara i bra skick 
med tillräckligt mönsterdjup och ha rätt 
lufttryck.

Det är viktigt att byta delar enligt anvisning-
arna i serviceschemat. Vi rekommenderar 
att du överlåter arbetet till experter som har 
rätt verktyg och erfarenhet.

Skeva eller skadade fälgar ska bytas. Stanna 
så snart som möjligt när du har fått punkter-
ing och kräng av däcket för att kontrollera 
skadan.
Kontakta din återförsäljare för reparation 
och byte av däck.
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Däck blir för gamla, även om de används 
sparsamt eller inte alls. Sprickor i slitbana 
och sidor, och ibland deformerad stomme, 
är tecken på att ett däck är för gammalt. Låt 
en expert undersöka gamla däck för att 
avgöra om de kan fortsätta användas.

Lufttryck
Rätt lufttryck i däcken ger den bästa kombi-
nationen av köregenskaper, livslängd och 
körkomfort. Generellt sett slits däck med 
för lågt lufttryck ojämnt, ger dåliga kör-
egenskaper och är mer benägna att skadas 
av överhettning. Med lågt lufttryck ökar 
dessutom risken att fälgarna skadas i stenig 
terräng. Däck med för högt lufttryck ger 
hård gång, slits ojämnt och riskerar att 
skadas av föremål på underlaget.

Kontrollera att ventilhattarna sitter ordent-
ligt på ventilerna. Sätt dit nya ventilhattar 
vid behov.

Att köra med däck som är utslitna eller 
har fel lufttryck kan leda till en olycka 
där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla instruktioner om lufttryck och 
underhåll av däck i denna manual.

V
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Kontrollera alltid lufttrycket när däcken är 
kalla. Om du kontrollerar lufttrycket när 
däcken är varma blir värdena högre, även 
om du bara har kört några få kilometer. 
Detta är normalt, så släpp inte ut luft ur 
däcken för att få trycket att överensstämma 
med det tryck som rekommenderas för 
kalla däck nedan.

Rekommenderat lufttryck med kalla däck:

Kontroll
Varje gång du kontrollerar lufttrycket ska 
du även se över däckens slitbanor och sidor. 
Kontrollera slitage, att de inte är skadade 
och att inga främmande föremål har fastnat i 
dem.

Leta efter:
• Bulor i däckets sida eller slitbana. Byt ut 

däcket om det har bulor.
• Skärskador eller sprickor i däcket. Byt ut 

däcket om väven eller armeringen syns.
• Kraftigt slitage.

Om du har kört i ett hål eller kört på ett hårt 
föremål bör du stanna så snart som möjligt 
och kontrollera om däcket blivit skadat.

Fram 100 kPa
(1,00 kgf/cm2, 15 psi)

Bak 100 kPa
(1,00 kgf/cm2, 15 psi)
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Däckslitage
Kontrollera däckens mönsterdjup regel-
bundet.
Byt ut däcket innan mönsterdjupet i däckets 
mitt når följande gräns:

Laga och byta slang
Om en slang punkteras eller skadas ska du 
byta den så snart som möjligt. En lagad 
slang är inte lika tillförlitlig som en ny och 
kan gå sönder när du kör.

Om du måste laga slangen tillfälligt med en 
lapp eller punkteringsspray ska du köra 
försiktigt och långsammare än normalt och 
sedan byta slangen innan du kör igen. När 
du byter slang ska du alltid kontrollera 
däcket noggrant enligt anvisningarna på 
sida 36.

Minsta mönsterdjup
Fram: 3,0 mm
Bak: 3,0 mm

(1) Mönsterdjup

(1)
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Byta däck och fälgar
Däcken som sitter på motorcykeln när den 
levereras är konstruerade för att matcha 
motorcykelns kapacitet och ge den bästa 
kombinationen av köregenskaper, broms-
förmåga, livslängd och komfort.

Montera inte begagnade däck om du inte 
vet hur de har använts tidigare.

Rekommenderade däck för din motorcykel:
Fram: CRF125F: 70/100-17M/C 40M

CRF125FB: 70/100-19M/C 42M

Bak:   CRF125F: 90/100-14M/C 49M
CRF125FB: 90/100-16M/C 51M

Typ:  Diagonaldäck för slang

Rekommenderade fälgar för din motorcykel:
Fram: CRF125F: 17 × 1,4

CRF125FB: 19 × 1,4

Bak:   CRF125F: 14 × 1,85
CRF125FB: 16 × 1,85

Vid däckbyte ska du se till att det nya däcket 
är likvärdigt med originaldäcket och att 
hjulet balanseras.

Kom även ihåg att alltid byta slang när du 
byter däck. Den gamla slangen är troligen 
uttänjd och kan punkteras om den monteras 
i ett nytt däck.

Att montera felaktiga däck på motor-
cykeln kan påverka köregenskaper och 
stabilitet negativt. Det kan leda till en 
olycka där du kan skadas allvarligt eller 
dödas.

Använd alltid den däcktyp och däck-
storlek som rekommenderas i denna 
manual.

V
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VIKTIGA DELKOMPONENTER
TÄNDNINGSLÅS
Tändningslåset (1) sitter framför styret.

Tändningslåset används för att förhindra 
otillåten användning av motorcykeln. 
Innan du startar motorcykeln sätter du in 
nyckeln i låset och vrider den till läge  
(PÅ).

Ta ur nyckeln när du har parkerat motor-
cykeln.

(1) Tändningslås

(1) AV PÅ

PÅAV

Nyckelläge Funktion Ta ur nyckel

 (AV) Motorn kan inte startas. Nyckeln kan tas ur.

 (PÅ) Motorn kan startas när motorns stoppknapp är i 
läge  (PÅ) och växellådan är i neutralläge.

Nyckeln kan inte tas ur.
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STARTKNAPP
Startknappen (1) sitter bredvid gashand-
taget.
När du trycker på startknappen drar start-
motorn runt motorn. Läs om startproceduren 
på sida 46.

MOTORNS STOPPKNAPP
Motorns stoppknapp (1) sitter bredvid gas-
handtaget.
När knappen är i läge  (PÅ) kan motorn 
startas. När knappen är i läge  (AV) kan 
inte motorn startas. Knappen är främst 
avsedd att användas som nödstopp och ska 
normalt vara i läge  (PÅ).

(1) Startknapp

(1)

(1) Motorns stoppknapp

(1)
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CHASSIDETALJER
(Behövs inte för körning)
VÄNSTER SIDOKÅPA
Vänster sidokåpa (1) måste tas bort för att 
du ska komma åt luftfilter och underordnad 
säkring.

Ta bort:
1. Ta bort skruv A (2), skruv B (3) och 

kraghylsan (4).
2. Dra ut tapp A (5) från genomföringen (6) 

och tapp B (7) från hålet (8) på tank-
kåpan.

Sätta tillbaka:
1. Fäst haken (9) nedtill på tankkåpan och 

skjut in sidokåpans övre kant under 
sadelns nederdel.

2. Sätt in tapp A i genomföringen och tapp 
B i hålet på tankkåpan.

3. Sätt tillbaka kraghylsan på skruv B.
4. Sätt tillbaka skruv B och skruv A och dra 

åt ordentligt.

(1) Vänster sidokåpa
(2) Skruv A
(3) Skruv B
(4) Kraghylsa
(5) Tapp A

(6) Genomföring 
(7) Tapp B
(8) Hål
(9) Hake

(4)

(3)

(1)

(2)

(9) (7)

(5)
(8)

(6)
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SADEL
Sadeln (1) måste tas bort för att du ska 
komma åt batteri och säkringar.

Ta bort:
1. Ta bort skruvarna (2) och kraghylsorna 

(3).
2. Skjut sadeln bakåt och ta bort den.

Sätta tillbaka:
1. Sätt in det främre urtaget (4) i den 

främre haken (5) och de bakre hakarna 
(6) i de bakre urtagen (7).

2. Sätt tillbaka kraghylsorna på skruvarna. 
Dra åt skruvarna ordentligt.

(1) Sadel
(2) Skruvar
(3) Kraghylsor

(4) Främre urtag
(5) Främre hake
(6) Bakre hakar
(7) Bakre urtag

(4)

(3)

(1)

(2)

(5)

(6)

(2)

(7)
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ANVÄNDNING
KONTROLL FÖRE KÖRNING
För säkerhetens skull är det mycket viktigt 
att du tar några minuter före varje körning 
för att kontrollera motorcykelns skick. 
Åtgärda genast eventuella fel på egen hand 
eller låt din återförsäljare utföra den nöd-
vändiga servicen.

• Motoroljenivå – fyll på motorolja vid 
behov (sida 33). Kontrollera om det finns 
läckage. 

• Bränslenivå – fyll på tanken vid behov 
(sida 30). Kontrollera om det finns 
läckage. 

• Bromsar – kontrollera funktion: 
Fram: Kontrollera att det inte finns broms-
vätskeläckage (sida 24). 
Bak: Justera spelet vid behov (sida 26–
27).

• Däck – kontrollera skick och lufttryck 
(sida 34–37). 

• Ekrar och däcklås – kontrollera och dra åt 
vid behov (sida 81). 

• Drivkedja – kontrollera skick och spel 
(sida 76). Justera och smörj vid behov. 

• Drivkedjesläpa – kontrollera slitaget (sida 
77). 

Att underhålla motorcykeln dåligt och 
inte reparera fel innan du kör kan leda 
till en olycka där du kan skadas allvar-
ligt eller dödas.

Gör alltid en kontroll innan du kör och 
åtgärda eventuella fel.

V
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• Gashandtag – kontrollera att det går lätt 
och går tillbaka helt i alla styrlägen. 
Justera spelet vid behov (sida 73–74). 

• Indikatorer – kontrollera att indikatorerna 
fungerar normalt (sida 22–23).

• Koppling – kontrollera funktion och 
justera vid behov (sida 28–29).

• Tändstift och tändkabel – kontrollera att 
de sitter fast ordentligt (sida 71–72). 

• Motorns stoppknapp – kontrollera 
funktion (sida 40). 

• Muttrar, skruvar och fästdon – kontroll-
era att fram- och bakhjulets axelmuttrar 
är ordentligt åtdragna. Kontrollera att alla 
övriga muttrar, skruvar och fästdon sitter 
fast.
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STARTA MOTORN
Följ alltid den korrekta startproceduren 
som beskrivs nedan.

Motorcykeln kan startas med en växel ilagd 
om du drar in kopplingshandtaget innan du 
trycker på startknappen.

Motorcykelns avgaser innehåller giftig 
koloxid. Höga koncentrationer av koloxid 
kan snabbt bildas i stängda utrymmen som 
ett garage. Kör aldrig motorn med garage-
dörren stängd. Även om dörren är öppen 
bör du bara köra motorn så länge som det 
behövs för att köra ut ur garaget.

Kör inte startmotorn längre än 5 sekunder 
åt gången. Släpp startknappen och vänta 
cirka 10 sekunder innan du trycker på den 
igen.

Förberedelser
Sätt in nyckeln, vrid tändningslåset till  
(PÅ) och kontrollera följande innan du 
startar:
• Växellådan är i neutralläge.

• Motorns stoppknapp är i läge  (PÅ).
• Att felindikatorn för bränsleinsprutning 

inte lyser.
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Startprocedur
Motorcykeln har en motor med bränsle-
insprutning. Följ proceduren som beskrivs 
nedan.

Alla lufttemperaturer

1. Användning av startknappen
Tryck på startknappen utan att ge gas.
Användning av kickstarten
Trampa ner kickstartpedalen lite tills du 
känner motstånd.
Släpp sedan upp pedalen till det högsta 
läget.
Utan att gasa trampar du kickstartpedalen 
från det högsta läget hela vägen ner med 
en snabb och snärtig rörelse.

BS
Motorkåpan kan skadas om du låter kick-
starten fjädra tillbaka fritt mot pedalstoppet.

2. Om motorn inte startar ska du gasa lite 
(cirka 3 mm utöver spelet).

Cirka 3 mm utöver spel
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Sur motor
(Med startknappen)
Om motorn inte startar efter upprepade 
startförsök kan den ha fått för mycket 
bränsle och blivit sur. För att bli av med 
överflödet av bränsle ska du ge full gas och 
trycka på startknappen i 5 sekunder. Följ 
den normala startproceduren (sida 46).

(Med kickstarten)
Om motorn inte startar efter upprepade 
startförsök kan den ha fått för mycket 
bränsle och blivit sur. För att bli av med 
överflödet av bränsle ska du ge full gas och 
trampa ner kickstartpedalen flera gånger. 
Följ den normala startproceduren (sida 46).

Tändningsavstängning
Din motorcykel är konstruerad så att 
motorn och bränslepumpen stängs av om 
motorcykeln välter (en lutningsgivare 
stänger av tändsystemet).
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INKÖRNING
För att motorcykelns framtida tillförlitlighet 
och prestanda ska bli bästa möjliga ska du 
vara extra försiktig i din körning under den 
första dagen eller 25 km.
Under denna period ska du undvika fullgas-
starter och snabba accelerationer.
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KÖRA
Läs kapitlet Motorcykelsäkerhet (sida 1–18) 
innan du börjar köra.

Se till att sidostödet är helt uppfällt innan du 
börjar köra. Stödet kan ta i marken när du 
svänger vänster om det inte är uppfällt.

1. När motorn har blivit varm är motor-
cykeln redo att köras. 

2. Låt motorn gå på tomgång, dra in 
kopplingshandtaget och trampa ner 
växelpedalen för att lägga i 1:ans växel.

3. Släpp långsamt ut kopplingshandtaget 
och ge samtidigt gradvis mer gas. Ett 
bra samspel mellan gas och koppling ger 
en mjuk start. 

4. När farten efter hand ökar släpper du 
upp gasen samtidigt som du drar in 
kopplingshandtaget och lyfter växel-
pedalen för att lägga i 2:ans växel.
Upprepa proceduren för att växla upp till 
3:an och 4:an.
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5. Lyft växelpedalen för att lägga i en högre 
växel och trampa ner växelpedalen för 
att lägga i en lägre växel. Varje lyft/
tramp med växelpedalen lägger i nästa 
högre/lägre växel. Växelpedalen återgår 
automatiskt till horisontalläge när du 
släpper den. 

• Växla inte ner när du kör så snabbt att 
motorn kommer övervarvas på den lägre 
växeln. Bakhjulet kan tappa greppet och 
du kan förlora kontrollen över motor-
cykeln.

• Växla inte utan att dra in kopplingshand-
taget och släppa upp gasen. Motorn och 
drivlinan kan skadas av övervarvning och 
ryck.

• Bogsera inte motorcykeln och rulla inte 
längre sträckor med motorn avstängd.
Transmissionen smörjs inte tillräckligt 
och skador kan uppstå.

• Varva inte motorn högt med växellådan i 
neutral eller kopplingshandtaget indraget, 
eftersom det kan leda till allvarliga motor-
skador.
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BROMSA
Vid normal bromsning ska du använda både 
fram- och bakbromsen samtidigt som du 
växlar ner till lämplig växel för hastigheten.
Vid maximal bromsning ska du slå av på 
gasen helt, dra in bromshandtaget hårt och 
trampa bestämt på bromspedalen. Dra in 
kopplingshandtaget innan motorcykeln har 
stannat helt för att undvika motorstopp.

Viktig säkerhetsinformation:
• Att bara använda fram- eller bakbromsen 

ger sämre bromsförmåga.
• Att bromsa alltför hårt kan få hjulen att 

låsa sig, vilket kan leda till att du förlorar 
kontrollen över motorcykeln.

• Om möjligt bör du minska hastigheten 
eller bromsa innan du kör in i en kurva, 
eftersom däcken kan tappa greppet om du 
släpper gasen eller bromsar mitt i kurvan. 
Om däcken tappar greppet kan du förlora 
kontrollen över motorcykeln.

• Vid körning i blött väglag eller på lösa 
underlag försämras hanterbarhet och 
bromsverkan avsevärt. Alla manövrar 
under sådana förhållanden måste därför 
utföras med stor försiktighet. Snabba 
accelerationer, häftiga inbromsningar och 
snäva svängar kan göra att du förlorar 
kontrollen. Var extremt försiktig när du 
bromsar, accelererar eller svänger.

• När du kör i en lång och brant nedförs-
backe bör du växla ner och använda 
motorbromsen i kombination med fram- 
och bakbromsen.
Att använda bromsarna oavbrutet kan 
göra att de överhettas och förlorar 
effektivitet.
51



PARKERA
Ta inte på bromsarna direkt efter att du har 
kört, eftersom de kan vara varma. Motor 
och avgassystem är också varma efter 
körning och kan ge brännskador om du 
kommer i kontakt med dem.

1. Stanna motorcykeln, lägg växellådan i 
neutralläge, vrid tändningslåset till AV 
och ta ur nyckeln.

2. Ställ motorcykeln på sidostödet när du 
parkerar. 

Parkera motorcykeln på ett fast och plant 
underlag så att den inte kan välta.
Om du måste parkera i en svag lutning ska 
du låta framhjulet peka uppåt för att minska 
risken för att motorcykeln ska rulla av 
sidostödet eller välta.

STÖLDSKYDDSTIPS
1. Se till att motorcykelns registrerings-

information är korrekt och aktuell.
2. Parkera helst motorcykeln i ett låst 

utrymme. 
3. Använd ett godkänt lås. 
4. Skriv ditt namn, adress och telefon-

nummer i instruktionsboken och förvara 
den alltid i motorcykeln. Ofta kan en 
stulen motorcykel identifieras med 
informationen i instruktionsboken, 
förutsatt att boken finns kvar i motor-
cykeln. 

NAMN: ______________________________

ADRESS: _____________________________

_____________________________________

_____________________________________

TELEFONNUMMER: __________________
52



UNDERHÅLL
BETYDELSEN AV SERVICE OCH 
UNDERHÅLL
Att underhålla motorcykeln väl är en förut-
sättning för att den ska kunna köras säkert, 
ekonomiskt och problemfritt. Det bidrar 
även till att begränsa avgasutsläppen. 
Grundliga kontroller före körning och nog-
grant underhåll är särskilt viktigt eftersom 
motorcykeln är konstruerad för terräng-
körning.

För att hjälpa dig med underhållet av motor-
cykeln innehåller följande sidor ett service-
schema.

Serviceintervallerna i schemat är baserade 
på genomsnittliga körförhållanden.

Service behövs oftare om motorcykeln körs 
hårt (tävlingskörning) eller körs i ovanligt 
våta eller dammiga förhållanden.

Det är särskilt viktigt att serva luftfiltret ofta 
för att undvika dyra motorreparationer.

Om du har kört omkull med motorcykeln 
eller varit inblandad i en olycka ska du låta 
din återförsäljare inspektera de viktigaste 
delarna, även om du kan göra vissa repara-
tioner själv.

U
N

D
E

R
H

Å
LL

Att underhålla motorcykeln dåligt eller 
inte reparera fel innan du kör kan leda 
till en olycka där du kan skadas allvar-
ligt eller dödas.

Följ alltid serviceschemat och rekom-
mendationerna för kontroll och under-
håll i denna instruktionsbok.

V
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SÄKERHET VID SERVICE
Detta kapitel innehåller instruktioner om 
viktiga delar av underhållet. Om du har 
tillräckliga kunskaper kan du själv utföra 
vissa serviceåtgärder med hjälp av verktygen 
i verktygssatsen.

Andra åtgärder som är svårare och kräver 
specialverktyg ska helst göras av en meka-
niker. Hjulen ska normalt bara tas bort av 
en Honda-mekaniker eller någon annan 
kvalificerad mekaniker. Instruktionerna i 
denna manual är bara avsedda att användas 
i nödfall.

Nedan följer några av de viktigaste säker-
hetsåtgärderna. Vi kan dock inte varna dig 
för alla tänkbara risker som kan uppstå vid 
service. Bara du själv kan avgöra om du ska 
utföra ett visst servicemoment eller inte.

Att inte följa instruktionerna om under-
håll kan leda till att du blir allvarligt 
skadad eller dödad.

Följ alltid de angivna procedurerna och 
föreskrifterna i denna instruktionsbok.

V
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Se till att motorn är avstängd innan du 

börjar med service eller reparationer. På 
så vis undviker du ett flertal faror:
 Koloxidförgiftning från motorns 

avgaser.
Se till att det finns tillräcklig ventilation 
där motorn körs.

 Brännskador från varma delar.
Låt motor, ljuddämpare, bromsar och 
andra varma delar svalna innan du tar 
på dem, annars kan du få brännskador.

 Skador från roterande delar.
Starta bara motorn om det anges i 
instruktionerna.

• Läs instruktionerna innan du börjar och 
se till att du har rätt verktyg och tillräck-
liga kunskaper.

• Förhindra att motorcykeln välter genom 
att parkera den på ett fast och plant under-
lag med sidostödet eller på en mekpall.

• Minska risken för brand eller explosion 
genom vara försiktig när du arbetar runt 
bensin. Använd bara lösningsmedel som 
inte är brandfarliga för att rengöra delar. 
Håll cigaretter, gnistor och eldslågor 
borta från alla bränslerelaterade delar.

Kom ihåg att din återförsäljare kan din 
motorcykel bäst och har rätt utrustning för 
att serva och reparera den.

För att få bästa kvalitet och tillförlitlighet 
ska du bara använda nya Honda original-
delar eller motsvarande vid reparation och 
service.

Att byta delar kan vara både svårt och risk-
fyllt. Vi rekommenderar att du kontaktar din 
återförsäljare om du inte har rätt kunskap 
och verktyg för att byta delar själv.
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SERVICESCHEMA
Utför kontroll före körning (sida 43) vid varje servicetillfälle.
K: KONTROLLERA OCH RENGÖR, JUSTERA, SMÖRJ ELLER BYT VID BEHOV
R: RENGÖR     B: BYT UT     J: JUSTERA     S: SMÖRJ
I följande serviceschema anges allt underhåll som behövs för att hålla din motorcykels funktioner i bästa möjliga skick. 
Underhåll ska utföras enligt Hondas standard och specifikationer av mekaniker med rätt utbildning och utrustning. Din 
återförsäljare uppfyller alla dessa krav.

 Ska servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk kunskap, rätt verktyg och servicedata. Se Hondas 
verkstadshandbok.

 Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att dessa punkter endast servas av en återförsäljare.

Honda rekommenderar att din återförsäljare provkör motorcykeln efter varje servicetillfälle.

ANMÄRKNING: (1) Serva oftare om motorcykeln körs i ovanligt våta eller dammiga förhållanden.
(2) Byt vartannat år. Byte kräver teknisk kunskap.
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INTERVALL

DETALJER

VILKET SOM FÖRSTA
SERVICE

REGELBUNDET SERVICEINTERVALL
KOMMER
FÖRST  km 150 1 000 2 000 3 000 4 000

SE
SIDA

miles 100 600 1 200 1 800 2 400
ANM. MÅNAD 1 6 12 18 24

 BRÄNSLELEDNING K K  –
 BRÄNSLEFILTER Varje 8 000 km: B  –
 GASREGLAGE K K  73

LUFTFILTER ANM. (1) R R R R  61
VEVHUSVENTILATION K K K K  64
TÄNDSTIFT K K K K  71

 VENTILSPEL K K K K K  –
MOTOROLJA B B B B B  65

 MOTOROLJESIL R R  –
 MOTOROLJANS 

CENTRIFUGALFILTER
R R  –

 TOMGÅNGSVARVTAL K K K K K  –
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INTERVALL

DETALJER

VILKET SOM FÖRSTA
SERVICE

REGELBUNDET SERVICEINTERVALL
KOMMER
FÖRST  km 150 1 000 2 000 3 000 4 000

SE
SIDA

miles 100 600 1 200 1 800 2 400
ANM. MÅNAD 1 6 12 18 24

DRIVKEDJA ANM. (1) K, S Var 500:e km eller var 3:e 
månad: K, S

76

DRIVKEDJESLÄPA K K K K 77
BROMSVÄTSKA ANM. (2) K K K K 24
SLITAGE PÅ BROMS-
BACKAR/BELÄGG

K K K K 86, 87

BROMSSYSTEM K K K K K 25, 86, 87
KOPPLING K K K K K 28
SIDOSTÖD K K 95

 FJÄDRING K K 93, 94
 GNISTFÅNGARE Var 1 600:e km eller var 100:e 

körtimme: R
75

 MUTTRAR, SKRUVAR, 
FÄSTDON

K K K –

 DÄCK/FÄLGAR K K K K K 34, 81
 STYRLAGER K K K –
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VERKTYGSSATS
Tändstiftsnyckeln (1) och dess handtag (2) 
förvaras i verktygspåsen (3).

(1) Tändstiftsnyckel
(2) Handtag
(3) Verktygspåse

(1)

(2)

(3)
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SERIENUMMER
Motor- och ramnummer behövs när du ska 
registrera motorcykeln. De kan även 
behövas när du ska beställa reservdelar.
Anteckna numren här.

RAMNUMMER_______________________

Ramnumret (1) är stansat på styrhuvudets 
vänstra sida.

Motornumret (2) är stansat på motorns 
vänstra sida.

MOTORNUMMER ____________________

(1) Ramnummer

(1)

(2) Motornummer

(2)
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LUFTFILTER
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Luftfiltret ska servas regelbundet (sida 57). 
Serva oftare vid körning i onormalt våta 
eller dammiga förhållanden.
1. Ta bort vänster sidokåpa (sida 41). 
2. Lossa fästclipsen (1) och ta bort luft-

filterhuskåpan (2). 

3. Haka av bygeln (3) från öglan (4) 
försiktigt så att de inte blir böjda. 

4. Ta bort luftfiltret (5)

(1) Fästclips (2) Luftfilterhuskåpa

(2)

(1)

(1)
(3) Bygel
(4) Ögla

(5) Luftfilter

(5)(4)

(3)
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5. Ta bort luftfilterhållaren (6) från luft-
filtret (5). 

6. Tvätta luftfiltret i ett rent, svårantändligt 
lösningsmedel och låt det torka helt.

Tvätta aldrig luftfiltret i bensin eller andra 
lättantändliga vätskor. Det kan leda till 
brand eller explosion.

7. Häll ren växellådsolja (SAE 80–90) på 
luftfiltret så att det blir genomdränkt och 
krama sedan ur överskottet.

8. Sätt ihop luftfiltret och hållaren.
Sätt in hållarens tappar (7) i luftfiltrets 
hål (8).

(5) Luftfilter
(6) Luftfilterhållare

(7) Tappar
(8) Hål

(6)

(7)

(8)

(8)(5)
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9. Rengör luftburkens insida.
10. Stryk ett tunt lager fett på luftfiltrets 

tätningsyta.
11. Sätt tillbaka luftfiltret genom att sätta in 

hållarens övre tapp (9) i luftfilterhusets 
övre hål (10) och den nedre tappen (11) i 
det nedre hålet (12).
Haka fast bygeln.
Kontrollera att luftfiltret sitter korrekt.

12. Sätt dit luftfilterhuskåpan och fäst-
clipsen.

13. Sätt dit vänster sidokåpa (sida 41).

  (9)Övre tapp
(10)Övre hål

(11)Nedre tapp
(12)Nedre hål

(12) (11)

(9)(10)
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VEVHUSVENTILATION
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Serva oftare om du kör motorcykeln i regn 
eller ofta på fullgas. Om vevhusventilation-
ens dräneringsslang blir full kan luftfiltret 
förorenas med motorolja, vilket försämrar 
motorns prestanda.

1. Ställ ett spilloljekärl under vevhus-
ventilationsslangen.

2. Ta bort vevhusventilationens dräner-
ingsslang (1).

3. Töm ut eventuell vätska i en lämplig 
behållare.

4. Sätt tillbaka dräneringsslangen.

(1) Dräneringsslang

(1)
64



MOTOROLJA
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Oljerekommendation

• Motorcykeln behöver inga tillsatser i 
oljan. Använd rekommenderad olja.

• Använd inte oljor med grafit- eller molyb-
dentillsatser. De kan inverka negativt på 
kopplingens funktion.

• Använd inte oljor med API SH-klassificer-
ing eller högre som är märkta med 
”energy conserving” eller ”resource 
conserving” på den runda API-service-
dekalen. De kan påverka smörjningen 
och kopplingens funktion.

REKOMMENDERAS EJ OK

• Använd inte olja utan rengörande medel 
eller racingoljor baserade på vegetabilisk 
olja eller ricinolja.

API-
klassificering

SG eller högre utom 
oljor märkta med 
”energy conserving” 
eller ”resource 
conserving” på den 
runda API-service-
dekalen.

Viskositet SAE 10W-30

JASO T 903 
standard

MA

Rekommenderad olja

Honda 4-takts motorolja för motorcyklar 
eller motsvarande.
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Viskositet:
Valet av motoroljans viskositet ska baseras 
på den genomsnittliga lufttemperaturen där 
du normalt kör. Tabellen nedan visar vilken 
viskositet som ska användas i förhållande 
till lufttemperaturen.
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Standard JASO T 903
Standarden JASO T 903 är ett index för 
motoroljor för fyrtakts motorcykelmotorer. 
Det finns två klasser: MA och MB.
På behållaren står vilken standard oljan 
uppfyller. Till exempel visar följande dekal 
MA-klassificeringen.

(1) Oljekod
(2) Oljeklassificering

(1)

(2)
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Motorolja
Motoroljans kvalitet är den viktigaste faktorn 
för motorns livslängd. Byt motorolja enligt 
serviceschemat (sida 57).
Vid körning i mycket dammiga förhållanden 
ska oljan bytas oftare än vad som anges i 
serviceschemat.

Ta hand om den begagnade oljan på ett 
miljövänligt sätt. Ta med oljan i en sluten 
behållare till en återvinningsstation eller 
verkstad. Släng inte oljan bland vanliga 
sopor och häll inte ut den på marken eller i 
avloppet.

Begagnad motorolja kan orsaka hudcancer 
om den kommer i kontakt med huden 
under längre tid. Även om det är osannolikt 
att du drabbas, såvida du inte har kontakt 
med begagnad motorolja varje dag, är det 
ändå viktigt att du tvättar händerna med tvål 
och vatten så snart som möjligt efter att du 
varit i kontakt med begagnad motorolja.

Det behövs en momentnyckel vid oljebyte. 
Om du inte har rätt verktyg och tillräcklig 
kunskap rekommenderar vi att din åter-
försäljare utför servicen.

Om du inte använder en momentnyckel vid 
denna service bör du så snart som möjligt 
låta din återförsäljare kontrollera att arbetet 
har utförts korrekt.

Byt motorolja när motorn har normal arbets-
temperatur. Låt motorcykeln stå på sido-
stödet för fullständig och snabb dränering.
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1. Ställ ett spilloljekärl under vevhuset. 
2. Tappa ur oljan genom att ta bort oljepå-

fyllningslocket/mätstickan, dränerings-
pluggen (1) och tätningsbrickan (2).

3. Sätt tillbaka dräneringspluggen med en 
ny tätningsbricka. 
Dräneringspluggens åtdragnings-
moment: 

24 Nm (2,4 kgfm)
4. Fyll på vevhuset med rekommenderad 

olja, cirka: 
0,85 

(1) Dräneringsplugg (2) Tätningsbricka

(1)

(2)
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5. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket.
6. Starta motorn och låt den gå på tomgång 

3–5 minuter.
7. Stäng av motorn, vänta 2–3 minuter och 

kontrollera att oljenivån är vid övre 
märket på mätstickan när motorcykeln 
står upprätt på ett plant och fast under-
lag. Kontrollera att det inte finns olje-
läckage.

BS
Motorn kan skadas allvarligt om den körs 
med för låg oljenivå.
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TÄNDSTIFT
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Rekommenderat tändstift:
Standard:

CPR6EA-9 (NGK)

Detta tändstifts värmetal passar de flesta 
körförhållanden.

BS
Använd aldrig tändstift med fel värmetal. 
Motorn kan skadas allvarligt.

1. Ta bort tändhatten från tändstiftet.
2. Gör rent runt tändstiftets infästning.
3. Skruva ur tändstiftet med tändstifts-

nyckeln i verktygssatsen.
4. Inspektera slitaget på tändstiftets elek-

troder. Mittelektroden ska ha vinkelräta 
kanter och sidoelektroden ska inte ha 
frätskador.

5. Kassera tändstiftet om det finns tydligt 
slitage och om isolatorn är sprucken 
eller kantstött.
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6. Kontrollera elektrodavståndet (1) med 
ett trådmått. Böj sidoelektroden (2) 
försiktigt om avståndet behöver justeras. 
Elektrodavståndet ska vara:

0,8–0,9 mm

7. Kontrollera att tändstiftets bricka är i 
gott skick.

8. Med brickan på plats skruvar du in tänd-
stiftet för hand så att det inte hamnar 
snett i gängorna.

9. Dra åt tändstiftet:
• Om du återanvänder det gamla stiftet:

1/8 varv efter att det fastnar.
• Om du använder ett nytt stift ska du 

dra åt två gånger för att det inte ska 
lossna:
a) Dra först åt stiftet:

1/2 varv efter att det fastnar.
b) Lossa sedan stiftet.
c) Dra åt stiftet igen:

1/8 varv efter att det fastnar.

BS
Ett felaktigt åtdraget tändstift kan skada 
motorn. Om tändstiftet sitter för löst kan 
kolven skadas. Om tändstiftet dras åt för 
hårt kan gängorna skadas.

10. Sätt tillbaka tändhatten. Se till att inga 
kablar eller vajrar kommer i kläm.

(1) Elektrodavstånd (2) Sidoelektrod

(1)

(2)
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GASHANDTAG
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Kontrollera vajer:
1. Kontrollera att gashandtaget går tillbaka 

lätt från helt öppet läge till helt stängt 
läge vid fulla styrutslag åt båda hållen.

2. Kontrollera gasvajrarnas skick (1) från 
gashandtaget ner till spjällhuset. Byt 
och/eller dra om vajern om den är böjd, 
skavd eller feldragen.

3. Smörj vajern med vajerspray för att 
förhindra slitage och rost.

(1) Gasvajrar

(1)
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Justera spel:
1. Justera spelet med gasvajerns justerare 

(1). Spelet är rätt när gashandtaget kan 
vridas:

2–6 mm
2. Justera spelet genom skjuta undan 

gummihöljet (2), lossa låsmuttern (3) 
och skruva på justeraren.

3. När du har justerat klart ska du återigen 
kontrollera att gashandtaget går tillbaka 
lätt från helt öppet läge till helt stängt 
läge vid fulla styrutslag åt båda hållen 
och rakt fram.

Kontakta din återförsäljare om det inte går 
att få till rätt spel.

(1) Vajerjusterare
(2) Gummihölje
(3) Låsmutter

(A) Minska spel
(B) Öka spel

(3)

(2)

(A)

(B)

(1)
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GNISTFÅNGARE
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Avgassystemets gnistfångare måste rengöras 
från sot regelbundet (se serviceschemat på 
sida 58).

Avgassystemet blir mycket varmt när motorn 
körs och fortsätter vara varmt en stund efter 
att motorn stängts av. Låt avgassystemet 
svalna innan du gör denna service.

1. Ta bort skruvarna (1), gnistfångaren (2) 
och packningen (3) från ljuddämparen 
(4).

2. Använd en borste för att ta bort sot-
beläggning från gnistfångarens nät (5). 
Var försiktig så att du inte skadar nätet. 
Gnistfångaren får inte ha sprickor eller 
hål. Byt den vid behov. Kontrollera 
packningen. Byt den vid behov.

3. Sätt tillbaka gnistfångaren med en ny 
packning i ljuddämparen och dra åt 
skruvarna till angivet moment.
Åtdragningsmoment för gnistfångar-
skruvar:

10 Nm (1,0 kgfm)

(1) Skruvar
(2) Gnistfångare

(3) Packning
(4) Ljuddämpare

(2)

(1)

(3) (4)

(5) Gnistfångarnät

(5)
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DRIVKEDJA
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Drivkedjans (1) livslängd är beroende av 
korrekt smörjning och justering. Dåligt 
underhåll kan orsaka skador eller snabbt 
slitage på kedja och drev.
Kedjan ska kontrolleras och smörjas som en 
del av kontroll före körning (sida 43). Om 
motorcykeln körs hårt eller körs i ovanligt 
dammiga eller leriga förhållanden ska 
kedjan underhållas oftare.

Kontrollera:
1. Stäng av motorn, ställ motorcykeln på 

sidostödet och lägg växellådan i neutral-
läge.

2. Kontrollera kedjans spel på den undre 
delen mitt emellan dreven.
Justera spelet så att du kan trycka upp 
kedjan för hand enligt följande:

25–35 mm

3. Rulla motorcykeln framåt. Stanna. 
Kontrollera kedjans spel. Upprepa denna 
procedur flera gånger. Spelet ska förbli 
detsamma allteftersom hjulet roterar. 
Om spelet bara är rätt på vissa delar av 
kedjan beror det på kärvande länkar. Det 
kan normalt åtgärdas med smörjning.

BS
För stort kedjespel kan leda till att kedjan 
skadar motorkåpor.

(1) Drivkedja

(1)
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4. Kontrollera slitaget på kedjesläpan (2).
Om kedjesläpans djup (3) når slitage-
gränsen ska du låta din återförsäljare 
byta kedjesläpan.

Slitagegräns:
3 mm

5. Mät en del av drivkedjan för att kontroll-
era slitaget. Ta bort drivkedjan och mät 
avståndet mellan 41 nitar från nitarnas 
centrum. Om avståndet är större än 
slitagegränsen nedan är kedjan för sliten 
och ska bytas.

Ny kedja:
508 mm

Slitagegräns:
518 mm

Mät avståndet mellan 41 nitar.

(2) Kedjesläpa
(3) Djup

(2)

(3)
(3)

(3)
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6. Kontrollera om drevens kuggar är slitna 
eller skadade.

Om drivkedjan eller dreven är utslitna eller 
skadade ska de bytas samtidigt. Använd 
aldrig en ny kedja på slitna drev eftersom 
det sliter snabbt på kedjan.

Justera:
Gör såhär om drivkedjan behöver justeras:
1. Palla upp motorcykeln så att bakhjulet 

lyfts från marken.
2. Lossa bakaxelmuttern (1).
3. Lossa låsmuttrarna (2) på både höger 

och vänster kedjejusterare.

Skadade kuggar

BYT

Slitna kuggar

BYT

Normala kuggar

OK

(1) Bakaxelmutter
(2) Låsmutter
(3) Justeringsmutter

(4) Hack
(5) Graderad skala

(1)(3) (5)
(4)

(2)
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4. Skruva justeringsmuttern (3) på både 
höger och vänster kedjejusterare lika 
många varv för att öka eller minska 
kedjans spel. 
Passa in kedjejusterarnas hack (4) mot 
samma skalgradering (5) på svingarmens 
båda sidor.

Om kedjans spel är för stort när bakaxeln 
justerats så långt bak som möjligt är kedjan 
utsliten och ska bytas.

5. Dra åt bakaxelmuttern till:
62 Nm (6,3 kgfm)

6. Dra åt justeringsmuttrarna lätt och dra 
sedan åt låsmuttrarna samtidigt som du 
håller justeringsmuttrarna med en 
nyckel.

7. Kontrollera kedjans spel igen.
8. Bakbromspedalens spel påverkas när du 

flyttar bakhjulet för att justera kedje-
spelet. Kontrollera bakbromspedalens 
spel och justera vid behov (sida 26). 

Om du inte använder en momentnyckel vid 
denna service bör du så snart som möjligt 
låta din återförsäljare kontrollera att arbetet 
har utförts korrekt.

Smörja:
Smörj varje 500 km eller oftare om kedjan 
ser torr ut.

Rekommenderat smörjmedel:
Smörjmedel för drivkedjor, alternativt SAE 
80 eller 90 växellådsolja.
Smörj varje kedjelänk noggrant så att oljan 
kommer in mellan länkplattor, nitar och 
rullar.
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Ta bort och rengöra:
När kedjan blir smutsig ska den tas bort 
och rengöras innan den smörjs.
1. Stäng av motorn och ta bort kedjelåsets 

clips (1) med en tång. Böj eller vrid inte 
clipset. Ta bort kedjelåset. Ta bort 
kedjan från motorcykeln.

2. Rengör kedjan i ett svårantändligt 
lösningsmedel och låt den torka. 
Kontrollera om kedjan är sliten eller 
skadad. Byt kedjan om den har skadade 
rullar, lösa länkplattor eller andra 
problem som inte kan åtgärdas.
Kedja:

DID428HD
Rengör aldrig kedjan med bensin eller 
andra lättantändliga vätskor. Det kan leda 
till brand eller explosion.

3. Kontrollera om drevens kuggar är slitna 
eller skadade.

4. Smörj drivkedjan (sida 79). 

5. Rulla dit kedjan på dreven och sätt ihop 
kedjans ändar med kedjelåset.
Det går lättare om du håller ihop kedjans 
ändar mot bakdrevets kuggar när du 
sätter dit kedjelåset.
Kedjelåset är den viktigaste delen för 
kedjans säkerhet.
Kedjelås kan återanvändas om de är i 
utmärkt skick, men vi rekommenderar 
att du använder ett nytt kedjelåsclips 
varje gång du sätter dit kedjan.
Sätt dit kedjelåsclipset så att den slutna 
änden pekar framåt i hjulets rotations-
riktning. 

(1) Kedjelåsclips

(1)
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FÄLGAR OCH EKRAR
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

1. Kontrollera om fälgar (1) eller ekrar (2) 
är skadade.

2. Dra åt lösa ekrar och däcklås (3).
3. Kontrollera om fälgen är skev. Lämna in 

fälgen till din återförsäljare för kontroll 
om den är märkbart skev.

Det är viktigt att kontrollera ekrarnas åtdrag-
ning och fälgarnas skevhet regelbundet för 
att motorcykeln ska vara säker att köra. 
Under de första 150 km minskar ekrarnas 
spänning på grund av att de nya delarna 
sätter sig. För lösa ekrar kan orsaka insta-
bilitet i hög fart och att du tappar kontrollen 
över motorcykeln.

(1) Fälg
(2) Eker

(3) Däcklås

(3)

(1) (2)
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TA BORT HJUL
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.
Ta bort framhjul
1. Lyft upp framhjulet från marken genom 

att placera ett stöd under motorn.
2. Ta bort axelmuttern (1).
3. Ta bort framaxeln (2), framhjulet och 

distanserna.

Dra inte in bromshandtaget när hjulet är 
borttaget. Bromskolvarna trycks ut ur oken 
och bromsvätska kan läcka ut. Om det 
händer behöver bromssystemet luftas. 
Kontakta din återförsäljare för arbetet.

(1) Axelmutter
(2) Framaxel

(2) (1)
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Sätta tillbaka:
• Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning 

mot borttagningen.

1. Sätt dit distanserna på hjulnavets högra 
och vänstra sida. Sätt in bromsskivan 
försiktigt mellan bromsbeläggen så att 
inte beläggen skadas.

2. Sätt in framaxeln från höger sida, genom 
höger gaffelben och hjulnavet.

3. Dra åt framaxelmuttern till angivet 
moment.
Åtdragningsmoment för framaxelmutter:

62 Nm (6,3 kgfm)
4. När du har satt dit hjulet ska du bromsa 

flera gånger och kontrollera att hjulet 
roterar fritt. Kontrollera hjulet igen om 
bromsen ligger på eller om hjulet inte 
roterar fritt.
Kontrollera frambromsens justering 
(sida 25).

Om du inte använder en momentnyckel vid 
ditsättningen bör du så snart som möjligt 
låta din återförsäljare kontrollera att arbetet 
har utförts korrekt. Felaktig hopsättning 
kan leda till förlorad bromsverkan.
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Ta bort bakhjul
1. Lyft upp bakhjulet från marken genom 

att placera ett stöd under motorn.
2. Ta bort bakbromsjusteraren (1).
3. Tryck ner och släpp upp bakbroms-

pedalen och frigör bromsstången (2) 
från bromsarmen (3).

4. Lossa kedjejusterarnas låsmutter (4) 
och justeringsmutter (5) på båda 
sidorna.

5. Ta bort axelmuttern (6) och dra ut axeln 
(7). Tryck hjulet framåt och lyft av 
kedjan från bakdrevet. Ta bort hjulet.

(1) Bromsjusterare
(2) Bromsstång
(3) Bromsarm
(4) Låsmutter

(5) Justeringsmutter
(6) Axelmutter
(7) Axel

(4)

(2)(5) (5)(7)

(6)

(3) (4)

(1)
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Sätta tillbaka:
1. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning 

mot borttagningen. Se till att klacken (1) 
på svingarmen passar in i spåret (2) på 
bromsskölden.
Dra åt axelmuttern till:

62 Nm (6,3 kgfm)
2. Justera drivkedjan (sida 78–79).
3. Justera bakbromsen (sida 26).
4. Bromsa flera gånger och kontrollera att 

hjulet snurrar fritt när du släpper broms-
pedalen.

Om du inte använder en momentnyckel vid 
monteringen bör du så snart som möjligt 
låta din återförsäljare kontrollera att arbetet 
har utförts korrekt. Felaktig hopsättning 
kan leda till förlorad bromsverkan.

(1) Klack (2) Spår

(2)

(1)
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BROMSBELÄGGSSLITAGE
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Bromsbeläggsslitaget beror på hur hårt 
bromsarna används, typen av körning och 
körförhållandena. (Beläggen slits vanligen 
snabbare när du kör i våta och smutsiga 
förhållanden.)
Kontrollera beläggen vid varje regelbundet 
servicetillfälle (sida 58).

Frambroms
Kontrollera slitagegränsen (1) på varje 
bromsbelägg.
Om något av beläggen är slitet ner till gränsen 
ska båda bytas. Kontakta din återförsäljare 
för arbetet.

<FRAMBROMS>

(1) Slitagegräns

(1)
86



BROMSBACKSSLITAGE
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Bakbromsen är utrustad med en slitage-
indikator.
När du bromsar rör sig en pil (1) på broms-
armen (2) mot ett referensmärke (3) på 
bromsskölden (4). Om pilen hamnar i linje 
med referensmärket när du bromsar maxi-
malt ska bromsbackarna bytas.
Kontakta din återförsäljare för arbetet.

Kontakta din återförsäljare för broms-
service. Använd endast Honda originaldelar 
eller motsvarande.

<BAKBROMS>

(1) Pil
(2) Bromsarm
(3) Referensmärke
(4) Bromssköld

(1)

(3)

(2) (4)
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BATTERI
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Det är inte nödvändigt att kontrollera elek-
trolytnivån i batteriet eller fylla på destillerat 
vatten, eftersom batteriet är av underhållsfri 
typ. Kontakta din återförsäljare om batteriet 
verkar svagt eller läcker elektrolyt (vilket 
gör motorcykeln svårstartad eller orsakar 
andra elektriska problem).

BS
Batteriet är av underhållsfri typ och kan bli 
förstört om det öppnas.

Denna symbol på batteriet 
betyder att produkten inte får 
hanteras som hushållsavfall.

BS
Ett batteri som kasseras på felaktigt sätt kan 
innebära både miljö- och hälsorisker.
Följ alltid gällande bestämmelser för kasser-
ing av batterier.

Batteriet avger explosiv vätgas när det 
används.

En gnista eller eldslåga kan få batteriet 
att explodera med sådan kraft att du 
kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd skyddskläder och ansiktsskydd 
när du hanterar batteriet eller låt en 
kunnig mekaniker utföra batteriunder-
hållet.

V
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Batteriet (1) sitter i batteriutrymmet under 
sadeln.

Ta bort:
1. Se till att tändningslåset står på AV.
2. Ta bort sadeln (sida 42).
3. Koppla loss minuskabeln (–) (2) från 

batteriet.
4. Koppla loss pluskabeln (+) (3) från 

batteriet.
5. Lossa batteriets fästband (4) från haken. 

Ta bort batteriet och se till att inte tappa 
polernas muttrar.

Sätta tillbaka:
1. Sätt tillbaka i omvänd ordning mot bort-

tagningen.
Anslut först pluskabeln (+) och sedan 
minuskabeln (–).

2. Kontrollera att alla skruvar och övriga 
fästdon sitter fast.

(1) Batteri
(2) Minuskabel (–)
(3) Pluskabel (+)
(4) Batteriets fästband

(1)

(3)(2)

(4)
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BYTA SÄKRINGAR
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Om en säkring ofta går sönder rör det sig 
vanligen om en kortslutning eller över-
belastning i elsystemet. Kontakta din åter-
försäljare för reparation.

BS
Använd aldrig säkringar med annan styrka 
än den specificerade. Felaktiga säkringar 
kan leda till allvarliga skador på elsystemet 
eller brand, och dessutom kan motorn 
stanna.

Bränd säkring

Bränd 
säkring
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Underordnad säkring:
Den underordnade säkringen (1) sitter 
bakom vänster sidokåpa.
Specificerade säkringar är:

5 A
1. Vrid tändningslåset till AV innan du 

kontrollerar eller byter säkringar för att 
förhindra en oavsiktlig kortslutning.

2. Ta bort vänster sidokåpa (sida 41).
3. Öppna säkringsdosans lock (2) och dra 

ut den underordnade säkringen. Om 
säkringen är bränd ska du ersätta den 
med en reservsäkring (3).

4. Stäng säkringsdosans lock och sätt 
tillbaka vänster sidokåpa.

(1) Underordnad säkring
(2) Säkringsdosans lock

(3) Reservsäkring

(1) (3)(2)
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Huvudsäkring:
Huvudsäkringen (1) sitter under sadeln.
Specificerad säkring:

15 A
1. Vrid tändningslåset till AV innan du 

kontrollerar eller byter säkringar för att 
förhindra en oavsiktlig kortslutning.

2. Ta bort sadeln (sida 42).
3. Ta bort startreläet (2) från hållarna (3).
4. Koppla loss startreläets kontakt (4).
5. Dra ut säkringen. Sätt dit reservhuvud-

säkringen (5) om huvudsäkringen är 
bränd.
Reservhuvudsäkringen sitter under 
startreläet.

6. Anslut startreläets kontakt och sätt 
tillbaka startreläet.

7. Sätt tillbaka sadeln.

BS
Om en säkring bränns ofta beror det 
troligen på ett elfel. Låt din återförsäljare 
kontrollera motorcykeln.

(1) Huvudsäkring
(2) Startrelä
(3) Hållare

(4) Kontakt
(5) Reservhuvudsäkring

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)
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FRAMFJÄDRING
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Kontrollera framgaffelns funktion genom 
att låsa frambromsen och pumpa gaffeln 
upp och ner flera gånger. Fjädringsrörelsen 
ska vara jämn och det får inte läcka olja från 
gaffelbenen. En skadad, kärvande eller 
läckande gaffel ska repareras innan du kör 
motorcykeln. Kontrollera att gaffelns och 
styrets fästskruvar (1) är åtdragna.

Motorcykeln kan bli instabil och osäker att 
köra om styrets eller framgaffelns delar är 
lösa, slitna eller skadade.
Om någon fjädringsdel verkar sliten eller 
skadad ska du låta din återförsäljare 
kontrollera fjädringen. Fjädringens delar är 
viktiga för säkerheten och din återförsäljare 
kan avgöra om delar behöver bytas eller 
repareras.

(1) Fästskruvar

(1)

(1)

(1)
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BAKFJÄDRING
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Kontrollera bakfjädringen regelbundet och 
inspektera följande punkter noggrant:
1. Kontrollera svingarmslagren (1) genom 

att palla upp motorcykeln och sedan 
trycka hårt på bakhjulet från sidan. Om 
svingarmen glappar är lagren slitna.

2. Kontrollera att fjädringens alla fäst-
punkter (2) är ordentligt åtdragna.

3. Kontrollera om stötdämparen läcker 
olja.

Om någon fjädringsdel verkar sliten eller 
skadad ska du låta din återförsäljare kon-
trollera fjädringen. Fjädringens delar är 
viktiga för säkerheten och din återförsäljare 
kan avgöra om delar behöver bytas eller 
repareras.

(1) Svingarmslager (2) Fästpunkter

(2)

(1)

(2)

(1)
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SIDOSTÖD
Se försiktighetsåtgärder på sida 55.

Kontrollera om sidostödsfjädern (1) är 
skadad eller svag och att sidostödet går lätt 
att fälla upp och ner.
Rengör leden och smörj ledbulten med ren 
motorolja om sidostödet gnisslar eller går 
trögt.

(1) Sidostödsfjäder

(1)
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RENGÖRING
Rengör din motorcykel regelbundet för att 
skydda lackerade ytor. Kontrollera även 
regelbundet om det finns skador, slitage 
och oljeläckage.

Undvik rengöringsmedel som inte är 
särskilt avsedda för motorcyklar eller bilar.
De kan innehålla starka lösningsmedel eller 
kemiska beståndsdelar som kan skada 
metall, lackering och plastdetaljer.

Låt motor och avgassystem svalna om du 
nyligen har kört med motorcykeln.

Vi rekommenderar att du tvättar motor-
cykeln med en trädgårdsslang.

BS
Högtryckstvättar (eller tryckluft) kan skada 
vissa delar av motorcykeln.

Högtryckstvättar kan skada vissa delar på 
motorcykeln. Om du använder högtrycks-
tvätt ska du undvika att spruta på följande 
områden:

Hjulnav
Ljuddämparutblås
Under sadeln
Motorns stoppknapp
Under bränsletanken
Drivkedja
Gasspjällhus
Tändningslås
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Tvätta motorcykeln
1. Spola av motorcykeln noggrant med 

kallt vatten för att ta bort lös smuts.
2. Tvätta motorcykeln med en svamp eller 

en trasa och kallt vatten.
Undvik att spola vatten direkt på avgas-
utblås och elektriska delar.

3. Rengör plastdelar med en trasa eller 
svamp fuktad med en blandning av ett 
milt rengöringsmedel och vatten. 
Gnugga försiktigt på den nedsmutsade 
ytan och skölj ofta med rent vatten.
Undvik att få bromsvätska eller kemiska 
lösningsmedel på motorcykeln.
De skadar plastdelar och lackerade ytor.

4. När du rengjort motorcykeln ska du 
spola av den noggrant med rent vatten 
och torka av den med en mjuk och ren 
trasa. Rester av rengöringsmedel kan 
orsaka korrosion på aluminiumdelar.

5. Torka av motorcykeln, starta motorn 
och låt den gå några minuter.

6. Prova bromsarna innan du börjar köra. 
Du kan behöva bromsa flera gånger 
innan bromsarna har återfått sin normala 
kapacitet.

7. Smörj drivkedjan direkt efter att du har 
tvättat och torkat av motorcykeln.

Bromsverkan kan vara tillfälligt nedsatt 
efter att du har tvättat motorcykeln.
Räkna med längre bromssträcka än vanligt 
för att undvika en olycka.
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Ytfinish
Efter att du har tvättat motorcykeln bör du 
lägga på polish eller vax för att få en bra 
finish på ytorna. Använd bara polish eller 
vax som inte innehåller slipmedel och som 
är avsett för bilar eller motorcyklar. Använd 
polishen eller vaxet enligt instruktionerna 
på behållaren.

Rengöra sadeln
Sadelöverdraget har en struktur som gör att 
det kan fastna smuts och damm på ytan.

Rengör sadeln med mycket vatten och en 
svamp och ett milt rengöringsmedel.

Torka av sadeln med en mjuk och ren trasa 
när du har tvättat den.

Rengöring av mattlackerade ytor
Använd mycket vatten och rengör den matt-
lackerade ytan med en mjuk trasa eller en 
svamp. Torka av med en mjuk och ren trasa.

Använd ett neutralt rengöringsmedel för att 
rengöra den mattlackerade ytan.

Använd inte vax som innehåller polermedel.

Skötsel av avgasrör och ljuddämpare
Använd inte hushållsrengöringsmedel med 
slipande effekt på lackerade avgasrör och 
ljuddämpare. Använd ett neutralt rengör-
ingsmedel för att rengöra lackerade ytor på 
avgasrör och ljuddämpare. Kontakta din 
återförsäljare om du är osäker på om avgas-
röret och ljuddämparen är lackerade.
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TRANSPORT
Följ dessa anvisningar om du ska transportera 
motorcykeln på ett flak eller en släpvagn:

• Använd en lastramp.
• Sätt fast motorcykeln i upprätt läge med 

spännband avsedda för motorcyklar.
Använd inte rep eftersom de kan lossna 
och motorcykeln kan välta.

Spänn fast motorcykelns framhjul mot 
flakets eller släpvagnens framkant. Fäst två 
spännbands nedre ändar i lastöglor på 
flaket.
Fäst spännbandens övre ändar på styret (en 
på höger sida och en på vänster sida) nära 
framgaffeln.
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Kontrollera att spännbanden inte ligger 
emot reglagevajrar eller elkablar.

Dra åt båda spännbanden tills framgaffeln 
trycks ihop ungefär halvvägs. Spänn inte 
hårdare eftersom framgaffelns packboxar 
kan skadas.

Sätt fast motorcykelns bakre del med ytter-
ligare ett spännband.

Vi avråder från att transportera motor-
cykeln liggande på sidan. Motorcykeln kan 
skadas och bensinläckage kan innebära 
brandfara.
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FÖRVARING
Långtidsförvaring, som under vintern, 
kräver att du vidtar vissa åtgärder för att 
motorcykeln inte ska ta skada av att stå 
oanvänd. Dessutom ska nödvändiga repara-
tioner utföras INNAN motorcykeln ställs 
undan för förvaring. Annars kan reparations-
behoven ha glömts bort när motorcykeln 
ska tas i bruk igen.

INFÖR FÖRVARING
1. Byt motorolja.
2. Fyll på bränsletanken. Kontrollera att 

tanklocket är korrekt monterat.

Bensin är mycket brandfarligt och 
explosivt. Du kan skadas allvarligt när 
du hanterar bensin.

• Stäng av motorn och se till att det inte 
finns gnistor, värme eller eldslågor i 
närheten.

• Fyll endast på bensin utomhus.
• Torka omedelbart upp utspilld bensin.

V
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3. Gör såhär för att förhindra rost i 
cylindern: 
• Ta av tändhatten från tändstiftet. Fäst 

upp tändhatten i en lämplig plastkåpa 
med tejp eller snöre så att tändhatten 
kommer bort från tändstiftet.

• Skruva ur tändstiftet och förvara det 
på en säker plats. Anslut inte tänd-
stiftet till tändhatten.

• Häll en matsked (15–20 cm3) ren 
motorolja i cylindern och täck över 
tändstiftshålet med en ren trasa.

• Dra runt motorn några varv så att 
oljan sprids ut.

• Sätt tillbaka tändstiftet och tändhatten.

4. Ta bort batteriet. Förvara det frostfritt 
och skyddat från direkt solljus.
Underhållsladda batteriet en gång i 
månaden.

5. Tvätta och torka av motorcykeln. Vaxa 
alla lackerade ytor. Smörj kromade delar 
med rostskyddsolja.

6. Smörj drivkedjan (sida 79). 
7. Pumpa däcken till rekommenderat däck-

tryck. Palla upp motorcykeln så att båda 
hjulen lyfts från marken.

8. Täck över motorcykeln (använd inte 
plast eller andra täta material) och 
förvara den i ett torrt och ouppvärmt 
utrymme med så jämn temperatur som 
möjligt.
Förvara inte motorcykeln i direkt solljus.
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EFTER FÖRVARING
1. Täck av och rengör motorcykeln.
2. Byt motorolja om motorcykeln har 

förvarats längre än 4 månader.
3. Ladda batteriet vid behov. Sätt tillbaka 

batteriet.
4. Töm ut bränslet och fyll på nytt om 

motorcykeln har förvarats längre än två 
månader.

5. Utför kontroll före körning (sida 43).
6. Provkör motorcykeln i låg fart på en 

plats avskild från trafik.
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VID OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER
OM DU KÖR OMKULL
Den personliga säkerheten är viktigast efter 
att du har kört omkull. Om du eller någon 
annan har skadats ska du ta dig tid att 
bedöma skadornas omfattning och om det 
är säkert att fortsätta köra. Skicka efter 
hjälp om du inte kan fortsätta köra. Kör inte 
vidare om du riskerar att skadas ytterligare.

Om du känner att du kan hantera motor-
cykeln på ett säkert sätt ska du kontrollera 
motorcykelns skick innan du börjar köra. 
Stäng av motorn om den är igång och 
kontrollera den noggrant. Undersök om det 
finns vätskeläckage, att viktiga skruvar och 
muttrar är åtdragna och att styre, reglage, 
bromsar och hjul sitter fast ordentligt.

Om skadorna är lindriga eller om du är 
osäker på eventuella skador ska du köra 
långsamt och försiktigt. Ibland syns eller 
märks inte skador från en omkullkörning på 
motorcykeln, så låt din återförsäljare 
kontrollera motorcykeln så snart som 
möjligt. Låt dessutom din återförsäljare 
kontrollera ramen och fjädringen efter en 
allvarlig omkullkörning.
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MOTORN GÅR OJÄMNT IBLAND
Om bränslepumpens filter är igentäppt kan 
det göra att motorn går ojämnt ibland.
Om du märker sådana problem kan du ändå 
fortsätta köra motorcykeln.
Om motorn går ojämnt trots att det finns 
tillräckligt med bensin i tanken ska du låt en 
återförsäljare kontrollera motorcykeln.
105



SPECIFIKATIONER
MÅTT

Längd CRF125F: 1 770 mm
CRF125FB: 1 855 mm

Bredd CRF125F: 740 mm
CRF125FB: 770 mm

Höjd CRF125F: 1 000 mm
CRF125FB: 1 070 mm

Hjulbas CRF125F: 1 220 mm
CRF125FB: 1 255 mm

KAPACITETER
Motorolja Efter dränering 0,85 

Efter demontering 1,0 
Bränsletank 3,7 
Bränsle som innehåller alkohol Max 10 % etanol
Antal passagerare Endast föraren, ingen passagerare
Max lastkapacitet CRF125F: 80 kg

CRF125FB: 88 kg
Tekniskt tillåten vikt CRF125F: 168 kg

CRF125FB: 178 kg
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MOTOR
Borrning och slag 52,4 × 57,9 mm
Kompression 9,0:1
Slagvolym 125 cm3

Tändstift
    Standard CPR6EA-9 (NGK)

Elektrodavstånd 0,8–0,9 mm
Tomgångsvarvtal 1 400±100 varv/min

Ventilspel (kall) Insug 0,10 mm
Avgas 0,15 mm

CHASSI OCH FJÄDRING
Styrvinkel 27°30’
Försprång CRF125F: 81 mm

CRF125FB: 94 mm
Framdäck CRF125F: 70/100-17M/C 40M

CRF125FB: 70/100-19M/C 42M
Bakdäck CRF125F: 90/100-14M/C 49M

CRF125FB: 90/100-16M/C 51M
Däcktyp Diagonaldäck för slang
Framfälg CRF125F: 17 × 1,4

CRF125FB: 19 × 1,4
Bakfälg CRF125F: 14 × 1,85

CRF125FB: 16 × 1,85
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KRAFTÖVERFÖRING
Primärutväxling 3,250
Utväxling, 1:an 3,181

2:an 1,705
3:an 1,238
4:an 0,916

Slututväxling CRF125F: 3,538
CRF125FB: 3,769

ELSYSTEM
Batteri YTZ4V

12 V–3,0 Ah (10 HR)/3,2 Ah (20 HR)
Generator 0,125 kW/5 000 varv/min

SÄKRING
Huvudsäkring 15 A
Underordnad säkring 5 A
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BULLERNIVÅ OCH VIBRATIONER
Bullernivå 76 dB(A)
EN16029
Testförhållanden: Bilaga A
Mätningsosäkerhet 3 dB(A)

Vibrationer i sadeln Ej över 0,5 m/s2

EN1032
Testförhållanden: UN R41,
stationärt buller
Mätningsosäkerhet Ingen uppgift

Vibrationer i styret Ej över 2,5 m/s2

ISO5349: 2001
Testförhållanden: UN R41,
stationärt buller
Mätningsosäkerhet Ingen uppgift
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TILLVERKARE, AUKTORISERAD REPRESENTANT OCH 
IMPORTÖR FÖR DEN EUROPEISKA MARKNADEN

Tillverkare Auktoriserad representant och 
importör för den europeiska marknaden

Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd.
No.188, Jiasong Middle Road, Huaxin, 
Qingpu District, Shanghai, China

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office 
Wijngaardveld 1 (Noord V) 
9300 Aalst - Belgium
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