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Silnik TRX450R to jednocylin-
drowy czterosuw o pojemności 
450 cm³, zapożyczony od mo-
tocykla crossowego CRF450R. 
Wersja R nie posiada rozrusznika 
elektrycznego, a jedynie nożny 
tzw. „kopniak”. To rozwiązanie 
wymaga sporo siły i przyzwy-
czajenia, ale oszczędza kilka 
kilogramów wagi w stosunku 
do wersji z elektrycznym star-
terem. Moc silnika zasilanego 

gaźnikiem Keihin to aż 42 KM, ale 
jego charakterystyka pracy od-
biega od ideału, gdyż w zakresie 
niskich obrotów wyraźnie brakuje 
mu momentu obrotowego. Gdy 
zaczyna się „wkręcać” na wyższe 
obroty – gwałtownie przybiera 
na sile, co powoduje, że jazda 
jest nieco nerwowa. Ogólnie 
silnikowi nie można odmówić 
sportowego zacięcia i dużej mocy 
pod warunkiem utrzymywania go 

PREZENTACJA

Sportrax
TRX 450R
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Model TRX 450R zaprezentowano 
w 2004 roku i spotkał się od razu z du-

żym  zainteresowaniem  użytkowników 
sportowych quadów. To co wyróżnia cztero-
kołową Hondę  to wysoka  jakość  i bezawa-
ryjność.
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na wyższych obrotach. Skrzynia biegów 
to pięciobiegowa przekładnia manualna. Jak 
przystało na prawdziwego sportowca – bez 
wstecznego. Przełączanie biegów jest pre-
cyzyjne, jedynie trudność sprawia wyczucie 
położenia neutralu z wyższego biegu.

TRX450R zbudowany jest jak klasyczna 
ośka. Z przodu podwójne wahacze A-Arm, 

z tyłu pojedynczy wahacz z jednym amor-
tyzatorem. Napęd przenoszony na tylne 
koła za pomocą łańcucha. Sportowa Honda 
jest dość wąska – jej szerokość to zaledwie 
118 mm. Przyczyną są krótkie przednie 
wahacze i wąska tylna oś.

Zawieszenie ma regulację dobicia 
i odbicia, co pozwala na dostrojenie jego 

ustawień. Do jazdy rekreacyjnej i trenin-
gów na torze jest ono całkiem wystar-
czające, ale do jazdy sportowej wymaga 
całkowitego przebudowania. Na rynku 
amerykańskim oferowana jest mnogość 
amortyzatorów, tuningowych dłuższych 
wahaczy i przedłużonych osi tylnych 
do tego modelu.
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Kanapę umiejscowiono trochę zbyt 
wysoko, ale za to kierowcy jest całkiem 
wygodnie w czasie codziennych jazd re-
kreacyjnych.

Na pochwałę zasługują hamulce Hondy, 
które są bardzo skuteczne. Z przodu za-
montowano dwie duże tarcze o średnicy 
174 mm, a z tyłu jeden hamulec tarczowy 

o średnicy 190 mm. Pewnego przyzwy-
czajenia wymaga włączenie hamulca 
postojowego w lewej dźwigni, która pełni 
także rolę dźwigni sprzęgła.

Podsumowanie
Honda TRX 450R to sprawdzony 

pojazd, przekonywujący swoją 
solidnością i jakością. Przez kilka 
lat była jedynym godnym przeciw-
nikiem Yamahy YFZ 450. Jednak 
od premiery modelu w 2004 roku 
konkurencja poczyniła znaczne 
postępy. Szczególnie przeszkadza 
zbyt mała długość przednich waha-
czy. Do nożnego rozrusznika trzeba 
się przyzwyczaić lub wybrać inny 
model. Mimo kilku lat produkcji TRX 
450R jest nadal chętnie kupowany. 
W połowie bieżącego roku dealerzy 
Hondy wprowadzili w Polsce pro-
mocję sprzedając TRX450R z mo-
delu 2005 w cenie 14.900 zł. Za tak 
mocny pojazd z dwuletnią gwarancją 
to bardzo dobra oferta. 


