
 

Honda vai agitar o Salão Moto Brasil 2019  
com 16 modelos e atrações imperdíveis 

 
Maior fabricante do país, marca japonesa vai mostrar as novatas e irresistíveis 

CB 1000R e GL1800 Gold Wing no evento de duas rodas 
 

A Honda marca presença mais uma vez no Salão Moto Brasil (SMB). E com moral. A 
fabricante terá o maior estande do evento, que acontece entre os dias 30 de maio e 2 de 
junho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Serão 255 m² de espaço dentro do Parque 
Olímpico, onde serão expostos 16 modelos, entre eles dois recentes lançamentos que 
prometem atrair olhares. 
 
Clássica moderna 
 
Um dos destaques é a CB 1000R, a Street Fighter com desenho retrô e pitadas bastante 
arrojadas e futuristas. O motor quatro cilindros de quatro tempos tem refrigeração líquida, 
potência de 141,4 cv e torque de 10,8 kgfm a 8.000 rpm, e trabalha com a transmissão de 
seis marchas. 
 
A pilotagem da CB 1000R é destacada pelos quatro modos de condução, que atuam nas 
respostas do acelerador, no controle do torque e no freio motor. Além disso, a moto é 
equipada com suspensão invertida, acelerador eletrônico e painel colorido. 
 
Tecnologia ao máximo 
 
A Honda também levará para o SMB 2019 a fantástica GL1800 Gold Wing. Trata-se da 
estilosa touring com chassi de alumínio e mais tecnologia embarcada que muito carro de 
passeio requintado por aí. Chave presencial para partida por meio de botão, controle de 
cruzeiro e controle eletrônico de descida são alguns dos equipamentos. 
 
O motor é uma atração à parte. Do tipo boxer com seis cilindros opostos, o conjunto de 
1.833 cm³ e 24 válvulas gera 126 cv de potência e torque de 17,3 kgfm a 4.500. A 
transmissão é de seis marchas. 
 
Linha completa 
 
A marca japonesa também estará presente com outros modelos de seu amplo portfólio no 
país. A linha de baixa cilindrada será representada pela NXR160 Bros e CB 250 Twister, 
enquanto a gama naked sport reunirá CB 500F, CB 650F, CBR 650F e CBR 1000RR 
Fireblade SP. 
 
Entre as trail, presenças confirmadas de XRE 300 Rally, CB 500X e NC 750X. Haverá ainda 
um espaço para scooters, com a exibição dos modelos Elite 125, PCX Sport, SH 150i DLX, 
SH300i Sport e X-ADV. 
 



Brincadeira séria 
 
Na parte externa do SMB 2019, em uma área de 100 m², o tradicional Clubinho Honda 
promete entreter a criançada. O espaço para os pequenos mantém o conceito de outras 
edições, com atividades lúdicas sempre com foco na segurança no trânsito. 
 
Ainda do lado de fora, a Honda promete participar, com seus modelos, dos test riders de 
baixa e alta cilindradas. Já a adrenalina fica por conta da equipe de manobras radicais 
Força e Ação. Em cada um dos quatro dias de evento haverá uma exibição. 
 
Sobre o SMB 2019 
 

O Salão Moto Brasil chega à 9a edição com o conceito Outdoor Experience, em uma área 
ao ar livre com mais de 60 mil m² dentro do Parque Olímpico do Rio. Honda, BMW, Ducati, 
Kawasaki, Suzuki, Triumph e Yamaha, além da concessionária Rio Harley-Davidson, já 
confirmaram presença no evento que é considerado um dos mais importantes do calendário 
carioca. 
 

Serão quatro dias de programação intensa para o público estimado em mais de 80 mil 
pessoas. As exibições de habilidade sobre duas rodas ficarão a cargo da pista de Flat Track, 
do Wall of Death e do Globo da Morte.  
 
Entre as atrações, o 5o Bike & Art Show, com os maiores nomes da customização, e o 
Festival Moto Brasil Jazz & Blues. Troca de óleo e pneus, pista de test ride, shows de rock, 
food trucks, espaço para crianças, área para bichinhos de estimação, adoção de animais e 
praça de alimentação também farão parte do SMB 2019.  
 

Os ingressos estão à venda no site www.salaomotobrasil.com.br. Os bilhetes vendidos até 
o evento terão meia-entrada solidária, por R$ 30. Alimentos não perecíveis, rações para 
cães e gatos e roupas garantirão o desconto de 50%. 
 

O SMB 2019 tem o patrocínio do Grupo AB e do Grupo Assim, e apoio da Prefeitura do Rio, 
Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (SEELJE) e Secretaria de Turismo do 
Rio (SETUR). 
 

Para mais informações, cadastre-se no espaço de imprensa do site. Você também pode 
falar direto com a nossa assessoria de imprensa: 
 

Salão Moto Brasil 
Assessoria de imprensa 

 

Fernando Miragaya 

imprensa@salaomotobrasil.com.br 
(21) 99912.9001 

www.salaomotobrasil.com.br 
 

Instagram: /salaomotobrasil 
Facebook: /Salão Moto Brasil 
Youtube: /salaomotobrasil 

http://www.salaomotobrasil.com.br/
http://www.salaomotobrasil.com.br/

