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Honda CBR250RR Dinobatkan Sebagai Bike of
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Jakarta - Tidak hanya sukses mendulang kesuksesan di lintasan balap, motor supersport produksi anak
bangsa Honda CBR250RR didaulat sebagai motor terbaik Tanah Air melalui raihan penghargaan tertinggi
pada MotorPlus Award sebagai Bike of The Year 2018.
Setelah melalui rangkaian pengujian baik secara dyno test maupun pengujian langsung di lintasan sirkuit dan
jalan, Honda CBR250RR menjadi motor terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian dari sisi performa,
handling, ergonomi, konsumsi bahan bakar, serta teknologi dan fitur yang disematkan pada motor.

All New Honda CBR250RR dikembangkan dengan konsep Total Control melalui rangkaian komponen baru
yang sangat kompak dan mesin baru 250 cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 4-valve dan 2-cylinder berkonsep
yang menghasilkan performa tinggi namun mudah dikendalikan untuk menghadirkan rasa aman dan percaya
diri pengendara saat berkendara di berbagai kondisi jalan. Kecanggihan teknologi yang disematkan pada
motor ini mengantarkan Honda CBR250RR mendapatkan award Best of the Best kategori Sport.
Melengkapi penghargaan Bike of The Year, jajaran produk Honda lainnya juga berhasil meraih penghargaan
di berbagai kategori. All New Honda PCX yang baru saja diluncurkan akhir tahun lalu meraih penghargaan
Best of The Best Skubek sekaligus Best Skubek 150cc.
Selain All New Honda PCX, di segmen skubek juga terpilih New Honda Scoopy eSP sebagai Best Skubek
110-115cc, Honda Vario 125 sebagai Best Skubek 125cc, dan All New Honda BeAT eSP sebagai
Bestselling Product Skubek.
Di segmen sport, Honda CBR250RR kembali meraih penghargaan Best of Full Fairing Sport 250cc disusul
All New Honda 150L meraih Best Dual Purpose Sport 150cc, All New Honda CB150R Streetfire pun
dinobatkan sebagai Bestselling Product Sport.
Di segmen bebek, Honda Revo X meraih Best Bebek 110-115cc sementara Honda Supra X125 mendapatkan
penghargaan Bestselling Product Bebek.
Selain tiga segmen di atas Honda CMX500 Rebel berhasil menjuarai kelas moge dengan raihan penghargaan
Best Sport Moge 500-900cc. Honda Astrea Grand juga mendapatkan special award sebagai Respected Bike.
Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas penghargaan yang
diberikan untuk jajaran motor Honda, terutama atas kepercayaan untuk menjadikan Honda CBR250RR
sebagai motor terbaik di tahun ini.
“Penghargaan ini kami persembahkan bagi para penikmat otomotif roda dua di seluruh Indonesia. Kami
berharap Honda CBR250RR dapat terus memberikan kebanggaan bagi pengendaranya sekaligus terus
mengantarkan anak muda berbakat Indonesia untuk meraih prestasi di dunia balap.”
Performa tinggi mesin balap Honda CBR250RR pun berhasil mengantarkan pebalap Indonesia mencetak
sejarah pertama kalinya meraih Juara Asia kelas AP250 di Asia Road Racing Championship (ARRC) 2017.
Melalui prestasi ini, motor produksi Indonesia menjadi kebanggaan bangsa di ajang internasional. Tak hanya
di balap internasional, Honda CBR250RR juga berhasil mengantarkan pebalap Astra Honda Racing Team
(AHRT) menjadi Juara Nasional kelas Kejurnas Sport 250cc di Indospeed Race Series 2017. Jakarta, 30
April 2018
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