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5 Motor Honda Baru Paling Irit, Tembus 60 KM
per Liternya!
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Selain bisa menerjang kemacetan di perkotaan, motor merupakan pilihan kendaraan paling tepat bila
diperhitungkan dari konsumsi bahan bakarnya. Di tahun 2022 ini, Honda mengeluarkan pilihan motor
anyarnya yang mampu membuat dompet Anda tidak kering dalam hal pengisian bahan bakar.
Apalagi untuk menopang aktivitas sehari-hari, motor dengan konsumsi bahan bakar yang irit memang tepat
digunakan. Daripada semakin penasaran, berikut beberapa pilihan motor Honda terbaru yang irit dan bisa
menjadi pilihan Anda kelak.
Honda Genio 2022

Efisiensi dalam penggunaan bahan bakar, Honda Genio tahun 2022 ini patut diperhitungkan. Mengapa?
Karena konsumsi 1 liternya mampu menembus perjalanan hingga 59,1 km. Dengan kapasitas mesin 110cc
serta didukung SOHC, silinder tunggal dengan output 9 PS pada 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm pada 5.500 rpm
tentu tenaga yang dihasilkan tidak kecil. Estetik dengan perpaduan unsur retro dan modern membuat
pengalaman berkendara Anda menjadi semakin berkesan. Bahkan lampu sudah LED dan panel instrumen
digital. Tidak ketinggalan ukuran bagasi luas sekitar 14 liter serta dilengkapi dengan power charger bisa
didapatkan.
Honda Supra X 125 2022
Motor legendaris ini sudah tidak asing di benak banyak orang. Honda kembali mengeluarkan motor ini di
tahun 2022. Apabila berbicara mengenai konsumsi bahan bakar sudah tak perlu diragukan lagi. Karena
motor ini mampu berkelana hingga 57,2 Km per liternya. Kapasitas mesin 125 cc, 4 langkah, SOHC, silinder
tunggal dan bertenaga 10,1 PS pada 8.000 rpm dan torsi 9,3 Nm pada 4.000 rpm mampu menghasilkan
tenaga yang cukup besar.
Honda Vario 125 2022
Dengan basis mesin berkapasitas 125 cc, SOHC, berpendingin cair dan satu silinder Honda Vario 125 2022
mampu menghasilkan tenaga hingga 11,1 PS pada 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm pada 5.500 rpm. Kalau
untuk konsumsi bahan bakarnya, Honda Vario 125 satu liternya bisa menembus 51,7 Km. Irit bukan? Anda
tak perlu khawatir dompet dapat terkuras akibat pengisian bahan bakar apabila memilih motor ini.
Honda Beat 2022
Pamor dari Honda Beat sendiri memang sudah cukup terkenal akan efisiensi dalam penggunaan bahan
bakarnya. Di tahun 2022, Honda kembali meluncurkan motor ini dengan konsumsi satu liternya bisa
menembus 60,6 Km. Perbedaan dari generasi sebelumnya terlihat dari ukuran tangki bensinnya. Honda Beat
2022 memiliki 4,2 Liter yang di mana generasi sebelumnya hanya memiliki ukuran tangki 4 Liter.
Honda Revo X 2022
Dari kelas motor bebek, Honda Revo X 2022 bisa menjadi pilihan lainnya apabila Anda mencari motor
dengan efisiensi bahan bakar. Karena motor ini mampu berkelana hingga 59.8 Km per Liternya. Honda
Revo X 2022 memiliki mesin berkapasitas 109 cc, SOHC, 4 langkah, silinder tunggal bertenaga 8,9 PS di
7.500 rpm dan torsi 8,76 Nm pada 6.000 rpm.
Jadi bagaimana dengan pilihan motor Honda keluaran tahun 2022 dengan efisiensi bahan bakar yang dapat
membantu Anda dalam penghematan budget? Semoga bisa menjadi referensi yaa.
Jika Anda sudah memilih salah satu diantaranya jangan lupa untuk ajukan pembiayaan motor melalui
FIFASTRA karena lebih cepat, mudah dan aman. Proses persetujuan hanya memakan waktu 90 menit, hanya
memerlukan KTP & KK, lalu asuransi motor dari Asuransi Astra. Ayo kunjungi www.fifgroup.co.id/fifastra
sekarang untuk informasi lebih lanjutnya!
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