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KUN KILPAILIJAT YLPEILEVÄT
KORKEILLA HUIPPUTEHOILLA JA
LUISTONESTOLLA SEKÄ MUULLA
HUIPPUELEKTRONIIKALLA, NIIN
HONDA TAVOITTELEE UUDELLA
FIREBLADELLAAN LUOKKANSA
TASAPAINOISINTA KOKONAISUUTTA,
JOKA ON NOPEA JA HELPPO AJAA SEKÄ
RADALLA ETTÄ MAANTIELLÄ. TAVOITE
ON TÄSMÄLLEEN SAMA KUIN 20 VUOTTA
SITTEN, JOLLOIN ENSIMMÄINEN FIREBLADE
ESITELTIIN. JA KUTEN MUISTAMME, SE
MULLISTI SPORTTIPYÖRIEN KEHITYKSEN.
FIREBLADE ON PALAAMASSA JUURILLEEN.

PALUU
TEKSTI JANNE HUHTALA | KUVAT HONDA

JUURILLE
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...ja tämä ylämäkeen kääntyvä oikea kannattaa
ajaa pyöreällä linjalla. Ainakin oman kokemukseni
mukaan se on nopein tapa... Karl Muggeridge
jaksaa kärsivällisesti opastaa Portimaon radan
oikeita ajolinjoja toimittajille.

ondaa on toisinaan
syytetty konservatiivisista ja jopa tylsistä pyöristä. Uutta Firebladea
voidaan kuitenkin pitää omalla
tavallaan äärimmäisen rohkeana vetona Hondalta, sillä muilla
valmistajilla ei ole ollut samalla
tavalla ”munaa” jättää huipputehoa ennalleen ja luistonestoa
pois vakiovarusteista uusissa
malleissaan. Honda luottaa
uusien jousituskomponenttien
ja niiden ansiosta tasapainoisten ajo-ominaisuuksien takaavan nopeat kierrosajat radalla
ja ajamisen riemun maantiellä.
Uusi alusta ei ole ainoa
muutos vuoden 2012 Firebladessa. Kolmipuolaiset vanteet
ovat saaneet väistyä sirompien
12-puolaisten tieltä. Uudessa race-tyyppisessä mittaristossa on
säädettävät vaihtovalot ja laptimer. Polttoaineen suihkutusta
on säädetty hienovaraisemmaksi pienillä kaasunavauksilla.
Yhdistelmä-ABS-jarrujen tasapainoa on hienosäädetty paremmin rata-ajoon sopivaksi. Ja
ulkonäköä on viilattu terävämmäksi ja aggressiivisemmaksi.

MAAILMANMESTARIEN
VANAVEDESSÄ

Nimensä mukaisesti Big Piston -etuteleskoopin
(kuvassa oikealla) sydämenä on halkaisijaltaan
isokokoinen mäntä. Toimintaperiaatteeltaan se
on perinteistä Cartridge-keulaa (vasen kuva)
yksinkertaisempi ja osien määrä on pienempi.
Uudella rakenteella ja isolla mäntäkoolla
saavutetaan herkempi vaimennusliike ja parempi
tuntuma. Se myös säästää painoa ja sen säätö on
helppoa ja nopeaa.
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Firebladen koeajotilaisuus järjestetään Portimaon moottoriradalla Portugalissa. Honda
haluaa muistuttaa merkin kilpailumenestyksestä tuomalla
paikalle nimekkäitä ajolinjan
opastajia: Jonathan Rea, Karl
Muggeridge, Miguel Praia ja
Ron Haslam.
Portimaon radasta voidaan
muokata 64 eri versiota, koeajossa käytössä on sama 4658
metrin pituinen versio, jota käytetään mm. Superbike-kisoissa.
Radan 15 mutkasta peräti neljä
on täysin sokeita, johtuen suurista korkeuseroista.
Ensimmäisellä kerralla radalle
lähdettäessä Supersport-luokan
maailmanmestari Ten Kate Hondalla vuodelta 2004, australialainen Karl Muggeridge, varoittaa erikseen jokaista kuljettajaa
radan liukkaudesta aamun viileällä säällä. Varoitus onkin sikäli
aiheellinen, että viikon aikana
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jo neljä koeajo-Firebladea oli
romutettu, ja kaikki heti päivän
alkajaisiksi.
Aamupäivällä alla ovat Bridgestonen Battlax Hyper Sport
S20-katurenkaat ja jousitus on
vakiosäädöissään. Honda ansaitsee erityisen hatunnoston
siitä, että koeajopyörät ovat
täysin vakiokuosissaan kilpitelineineen ja vakiovaimentimineen, toisin kuin monen muun
valmistajan pressipyörät. Se jos
mikä osoittaa Hondan luottavan
uuden Firebladen ominaisuuksiin ilman turhia poppakonsteja.
Ensimmäinen ajosetti radalla
on tarkoitus pyhittää pyörään ja
renkaisiin tutustumiseen. Tosin
Hondan kohdalla se käy nopeasti. Luottamus Firebladen ominaisuuksiin syntyy hondamaisen helposti heti ensimmäisten
kierrosten aikana ja kuljettaja
voi alkaa keskittyä ajolinjojen
hiomiseen.

Ilman luistonestoakin Fireblade on tasapainoinen
ajettava. Suuresta huipputehosta huolimatta perä
käyttäytyy kaasunavauksissa rauhallisesti.

HIENOSTUNUTTA VOIMAA
Viileisiin säihin ja pomppuisiin
ratoihin tottuneelle suomalaiselle Portimaon radan pinta
tuntuu jo aamullakin varsin pitävältä ja ennen kaikkea korostuu asfalttipinnoitteen tasaisuus.
Pariin mutkaan on ajolinjalle ilmestynyt pieniä epätasaisuuksia sitten viime vuoden. Nämä
pienetkin epäkohdat korostuvat
heti, sillä muilta osin pinta on
todella loistokuntoinen. Toisaalta, näin hyväkuntoinen rata
vaikeuttaa Hondan alustan toimivuuden arvostelua. Huonokuntoisemmalla radalla alustan
toimivuus tai toimimattomuus
tulisi paremmin esiin.
Ensimmäisellä ajokerralla huomio kiinnittyy Hondan
uuteen hienostuneeseen kaasunvasteeseen maltillisilla kaasunavauksilla. Kun kakkosella
ajettavasta mutkasta ulos tullessa kääntää kaasua varovasti,
tulee ensin mieleen, että alla on
600-kuutioinen CBR.
Kun muutaman kierroksen
jälkeen rata alkaa tuntua tutummalta ja teen kaasunavaukset
rohkeammin, niin silloin koko
1000-kuutioisen moottorin
voimareservit ovat välittömästi
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Hondan uuden Firebladen suunnitteluryhmä.
Vasemmalta Ota, Fukunaga, Hamada, Hosokawa
ja Kitajima. Projektinjohtaja Hirofumi Fukunaga ja
pääinsinööri Akihiro Hamada ovat olleet mukana
Firebladen suunnittelussa mallisarjan alusta lähtien,
yli 20 vuotta. Samana aikana Fireblade-mallia on
myyty yhteensä yli 445 000 kappaletta.

käytössä. Kaasukahvaan on
ikään kuin integroitu eri tehomoodit; varovainen avaus tuntuu pehmeältä kuin Rain-vaihtoehto ja reilumpi kahvan kääntö
vastaa Race-moodia.
Toista kertaa radalle lähdettäessä Portugalin oma poika Miguel Praia tarjoutuu näyttämään
ajolinjoja MM-sarjan kahdeksan
kauden Supersport- ja Superbike-luokkien kokemuksella. Hän
painottaa, että Portimaon radalla 1000-kuutioisella pyörälläkin
nopein ajolinja on melko pyöreä. Liian terävät linjat ja aggressiivinen ajotyyli eivät kellon
mukaan ole nopein vaihtoehto,

kuten on asian laita monella tasaisemmalla radalla.
Praia ajaa jouhevia ajolinjoja pehmeästi, mutta kuitenkin
vauhdikkaasti. Perässä ajaessa
jarrutukset voi tehdä melko kevyesti ja esimerkillisesti toimivan
luistokytkimen hoitaessa osansa
vauhdin hidastumisesta. Pienemmälle vaihdettaessa luistokytkin tuntuu ensin varsin pehmeätoimiselta, mutta pienen
alkukeveyden jälkeen moottorijarrutus voimistuu tasaisesti ilman takarenkaan pomppimista,
sallien kuitenkin renkaan pienen
luiston. Kun Praia poistuu edestä, voin rauhassa kokeilla uuden

Firebladen alustan ja jarrujen
ominaisuuksia.

TÄYSIN UUSI JOUSITUS
Etujousitus on uusi, Showan
valmistama Big Piston-rakenne, jonka tuntuma poikkeaa
täysin vanhasta ”perus-Showasta”. Poissa ovat pintakovuus
ja tahmeus, ja jousitusliikkeen
alkuosa on varsin herkän oloinen. Liikkeen pidentyessä tuntuma on voimakkaan progressiivinen. Tällä on mahdollista
saavuttaa samaan aikaan sekä
tarvittava mukavuus maantiellä että riittävä jämäkkyys
rata-ajossa. Jarrutuksissa uusi
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Uudet 12-puolaiset vanteet ovat
kevyemmät ja vahvemmat kuin
vanhat kolmipuolaiset.

Vasemmalla ”perinteinen” Showa-takavaimennin,
oikealla uusi BFRC-vaimennin (Balance Free Rear
Cushion). Uuden järjestelmän suurimpana etuna on
tasapainoisempi siirtyminen puristusvaimennukselta
paluuvaimennuksen suuntaan. Tämä tarkoittaa
samalla parempaa takarenkaan pitoa mutkiin sisään
tultaessa ja niistä ulos avattaessa.
Vuoden 2012 Fireblade on ensimmäinen Hondan
tuotantopyörä, jossa uutta takavaimenninta
käytetään. Kilparadoilla sillä on jo ehditty voittaa
esim. Japanin Superbike-mestaruus 2010 ja Suzukan
kahdeksan tunnin Endurance-kilpailu.

etujousitus säilyttää erittäin
vakaan tuntuman ja samalla se
takaa eturenkaan pidon säilymisen koko kaarteen läpiajon
ajan.
Myös takajousituksen rakenne on täysin uusi, Honda käyttää siitä nimitystä ”Balance Free
Rear Cushion”. Rakenne muistuttaa läheisesti Öhlins TTXvaimentimen rakennetta, eivätkä Hondan edustajat unohda
mainita tästä ”yhteensattumasta” useammassa yhteydessä.
Vakiosäädöissään takavaimennin tuntuu pehmeältä.
Ylämäkeen avautuvilla suorilla perä painuu ja pyörä keulii

Vuodelle 2012 Honda on hienosäätänyt
yhdistelmäjarrujen toimintaa. Jarrupolkimelta
etujarruihin välittyvää voimaa on pienennetty
oheisen kaavion mukaan, jotta pyörän käytöstä
olisi helpompi vakauttaa takajarrulla mutkien
sisäänmenoissa.

helposti. Onneksi elektroninen
ohjausiskunvaimennin estää
ohjausta vatkaamasta ja häiritsemästä ajoa. Eturenkaan
maassa pysymistä voi tehostaa
myös takajarrulla ”sitomalla”.
Se on nyt entistä helpompaa, sillä yhdistelmäjarrujen
jarrupolkimelta etujarrulle välittyvää voimaa on vähennetty
edelliseen malliin verrattuna.
Muutoksen luvataan samalla
myös vakavoittavan mutkiin
sisään menoa. Parhaimmillaan
vaikutus on silloin kun jarrutus
aloitetaan takajarrulla.
Hondan edustajat kertovat,
että takajousituksen uuden

1000-kuutioisen voimavarat ja ajamisen
keveys kuten kuussatasessa. Uusi Fireblade
sopii hyvin sekä radalle että maantielle.

Voimantuottoa on pyritty saamaan
lineaarisemmaksi, jolloin kuljettajan on helpompi
hallita pyörää erityisesti hankalissa olosuhteissa.
Samalla polttoainetalouden kerrotaan
parantuneen peräti 10 %.

rakenteen suurin etu vanhaan
nähden on puristusvaimennuksesta paluuvaimennukseen
ja päinvastoin siirryttäessä tasapainoisempi toiminta ja siten
takarenkaan parempi pito ratkaisevilla hetkillä.

HUIKEA JARRUTESTI
Pyörän katteisiin tehdyt muutokset näyttävät mitättömiltä. Muiden kuin varsinaisten
Honda-friikkien on jopa vaikea
huomata eroja, jos ei näe uutta ja vanhaa mallia rinnakkain.
Muutosten luvataan lisänneen
kuljettajan ympärille ”tyyntä
ilmamassaa”.

Honda tarjoaa Firebladeen Akrapovicvaimentimen lisäksi merkkikohtaisia
lisävarusteita. Hiilikuidusta on tarjolla
niin etulokasuojaa, taka-huggeria kuin
moottorin poskisuojaakin. Ulkonäköä
voi kohentaa takaistuimen suojuksella ja
27 millimetriä korkeammalla tuulilasilla.
Mukavuutta tuovat kolmannen polven
kahvanlämmittimet, jotka huolimatta vain 31
millin paksuudestaan ovat tehokkaat. Lisäksi
valikoimissa on mm. mallikohtainen hälytin,
säilytyspeite ja paddock-teline.
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Portimaon radan pääsuoralla
suuret katsomorakenteet suojaavat täydellisesti sivutuulelta,
mutta siitä huolimatta Honda
tekee vaikutuksen äärettömän
vakaalla kuljettajan työympäristöllä vielä jarrutukseen tultaessa,
nopeusmittarin näyttäessä 270280 kilometrin lukemia.
Jarrutuspaikka on haasteellinen, sillä pöytämäisen tasaisen
pääsuoran lopussa radan profiili
muuttuu alamäeksi. Seuraavan
mutkan näkee vasta jarrutuksen
puolivälissä ja tehokkaimman
jarrutuksen kohdalla pyörä on
lähes ilmassa ”pöydän reunalta”
tipahdettaessa. Tässä jarrutuksessa Honda huojuu aavistuksen
puolelta toiselle, kun vauhti hiljennetään lähes huippunopeudesta puoleen.
Jos jarrutuksen aikana olisi
aikaa ja uskallusta vilkaista mittaristoon, niin siellä todennäköisesti näkisi ABS-valon vilkkuvan
merkkinä järjestelmän aktivoitumisesta. Ja ilman hienosti toimivaa Race-ABS-järjestelmää
pyörä huojahtaisi rajuimmissa
jarrutuksissa todennäköisesti
vain yhden kerran, nutulleen.
Mittaristo on selkeä ja sen
lukeminen rataolosuhteissakin onnistuu helposti. Tosin
ainoastaan kierroslukua sekä
vaihde- ja vaihtonäyttöjä tulee
radalla vilkuiltua, niitäkin hyvin
satunnaisesti.
Ajoasento on sopiva kompromissi rata- ja katuajon väliltä.
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Kyynärpäällä saa hyvin tankista
tukea mutkissa ja painoa on
helppo siirtää sekä pituus- että
leveyssuunnassa. Vaihteisto toimii yhtä hyvin kytkimellä ja ilman käytettynä, mutta vaihdepolkimen liike voisi rata-ajossa
olla lyhyempi ja täsmällisempi.

RATASÄÄDÖILLÄ
TARKKUUTTA JA NOPEUTTA
Iltapäiväksi alle vaihdetaan Bridgestonen Battlax Racing R10
-renkaat ja jousitus säädetään
paremmin rata-ajoon sopivaksi.
Puristusvaimennukset pysyvät
ennallaan, paluuvaimennusta
kiristetään parilla pykälällä ja
esijännityksiä kiristetään reilummin. Myös rengaspaineet

muuttuvat, ratarenkailla ne ovat
selvästi matalammat. Lopulta
ero ajotuntumassa on odotettua pienempi. Lieneekö osasyynä se, että ajotauolla syödyn tukevan lounaan tuoma lisäpaino
kompensoi jousituksen säätöjen kiristämisen.
Tiukempi takajousitus vähentää perän painumista ja siten
keulimistaipumusta kiihdytyksissä. Jyrkän alamäen jälkeen
vasemmalle ja ylös taittuvassa
mutkassa jousitus ei enää niiaa
yhtä syvälle kuin vakiosäädöissään. Renkaiden ja jousituksen
antama tuntuma on astetta tarkempi. Se yhdessä parantuneen
pidon kanssa saa kierrosajat paranemaan iltapäivällä.

TEKNISET TIEDOT
Honda CBR1000RR Fireblade
MOOTTORI

tyyppi
iskutilavuus
sylinterimitat
venttiilikoneisto
puristussuhde
teho
vääntö

nelitahtinen, nelisylinterinen rivimoottori, nestejäähdytys
999,8 cm3
76 x 55,1 mm
4 venttiiliä / sylinteri, DOHC
12,3 : 1
178 hv (131 kW) / 12 000 k/min
112 Nm / 8500 k/min

VOIMANSIIRTO

vaihteisto
kytkin
toisioveto

6 vaihdetta
märkä monilevykytkin, luistotoiminto
ketju

RUNKO

tyyppi
akseliväli
paino tankattuna
istuinkorkeus
tankin tilavuus

alumiinipalkkirunko
1407 mm
200 kg
820 mm
17,7 ltr

JOUSITUS

etujousitus
takajousitus

käännetty 43 mm Big Piston-teleskooppihaarukka,
kaikki säädöt, 120 mm jousto
Unit Pro Link-monovaimennin, kaikki säädöt, 138 mm jousto

JARRUT JA RENKAAT

etujarru
takajarru
eturengas
takarengas
Uusi katteiden muotoilu jättää kuljettajan
ympärille paremmin tyyntä ilmamassaa. Tuuli
ei riepottele kypärää häiritsevästi vielä 280
km/h nopeudessakaan, kunhan muistaa pitää
ajoasennon mahdollisimman matalana.

Kun aamun ensimmäisellä ajovuorolla Muggeridgen
johdolla ehdin ajaa kahdeksan
kierrosta ja seuraavalla ajovuorolla yhdeksän kierrosta, niin
iltapäivällä kahdenkymmenen
minuutin ajovuoro riittää kymmenen kierroksen ajamiseen
ennen punaisten lähtövalojen
syttymistä.

HYVÄÄ ON VAIKEA
PARANTAA
Onko uusi Fireblade sitten
muuttunut paljon vai vähän
edelliseen malliin verrattuna?
Muutoksia on runsaasti, mutta jousitusta lukuun ottamatta
muutokset ovat suhteellisen
pieniä. Kun lähtökohtana on
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2 x 320 mm levyt, 4-mäntäiset radiaalisatulat
220 mm levy, yksimäntäinen jarrusatula
120/70ZR17
190/50ZR17

LISÄTIETOJA

maahantuoja
hinta

hyvä ja tasapainoinen paketti,
ei yksityiskohtia voi lähteä radikaalisti muuttamaan. Eniten siinä kärsisi juuri ominaisuuksien
tasapainoisuus.
Toinen suuri kysymys on,
kaipaisiko pyörä luistonestoa?
Pehmeä ja johdonmukainen
kaasun vaste tekee ajamisesta helppoa, mutta luistonesto
reagoisi varmasti kuljettajan
rannetta nopeammin esimerkiksi liukkaaseen öljyläikkään
radalla. Honda vetää kuitenkin
pidemmän korren siinä, että
se jättää kuljettajalle aidosti mahdollisuuden etsiä omia
rajojaan ja oppia paremmaksi
kuljettajaksi, rehellisesti ja ilman
apuvälineitä.

Oy Brandt Ab, p. 0207 757 200, www.hondabikes.fi
16 990 € (ABS-malli 17 990 €)

Hondan viisihenkinen japanilaisorkesteri on erittäin kiinnostunut saamaan palautetta
uusien jousitusratkaisujen toimivuudesta ja ennen kaikkea
niiden vaikutuksesta pyörän
balanssiin. Näin suuri muutos
tuntuu jännittävän jopa tarkkoja
japanilaisia.
Huoli on turha, sillä jousitus tuntuu ottaneen suuren
harppauksen eteenpäin. Muutamasta pienemmästä muutoksesta joudun kirjoittamaan
vain, miten niiden oletetaan ja
odotetaan vaikuttavan ominaisuuksiin. Muutokset ovat niin
hiuksen hienoja, että niitä ei
pysty luotettavasti arvostelemaan kun ei ole mahdollisuutta

kokeilla eri malleja peräjälkeen
samoissa olosuhteissa.
Edellinen ajokokemukseni
Firebladella on keväältä Silverstonen tasaiselta lentokenttäradalta. Ei sekään kokemus
huono ollut. Nyt pitäisi kertoa,
miten vanteiden vaihto tai jarrubalanssin tai katteiden muotoilun muutokset antavat erilaisen
tuntuman Portimaon vuoristoradalla. Erittelemättä yksityiskohtia voin todeta, että kokonaisuus on nyt vieläkin parempi,
eikä Firebladen kuuluisa ”Total
Control” ole kadonnut huipputehon alttarille. Onneksi!
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