ER DU EIER AV EN HONDA V65 SABRE ? (VF1100S)
V4-modellen ble produsert på Hondafabrikken i Ohio, USA og hadde
typebetegnelsen SC17. Den ble produsert i ca 16 000 eksemplarer,
fordelt på ca 10 000 i 1984 og 6 000 i 1985.
Effekten ble oppgitt av Honda til 121 HK, og selv i dag nesten 25 år
etter introduksjonen, regnes den som en svært kraftig MC både
i toppeffekt og bunndrag. V65 Sabre sammen med Magna er
muskelmaskiner fra 80 tallet som har økende interesse,
spesielt i miljøer der klassiske motorsykler vies størst oppmerksomhet.
V65 Sabre ble ikke solgt ny via forhandlernettet til Honda i Europa,
men modellen ble likevel importert fra California midt på 80-tallet av
Brødrene Haavik på Hof i Vestfold. Her var det snakk om rundt
ti eksemplarer av 84 modellen med LA skilter, hvor de siste av disse
ble førstegangsregistrert så sent som i 1993. I perioden 1995—2002
da bruktimport ”boomen” pågikk, ble det importert en del flere.
Via register er det funnet 27 stk V65 Sabre i Norge, og du er en av de få.
Jeg som har sendt ut dette brevet har stor interesse av klassiske motorsykler,
og Honda V4 spesielt. Jeg har en 750 Sabre og en 1100 Sabre i garasjen. ++.
Formålet med dette brevet er å få deg så pass interessert at du tar kontakt
slik at du henger med på en nyhetsliste om akkurat disse modellene, så får vi se
hva det blir til av interesse fra folk. Det er jo positivt å vite om hverandre,
når det gjelder dele– og reparasjonstips, samt tilgang på diverse ting
som delebøker og diverse manualer etc + + som vanlig info eller på data-dvd.
Undertegnede er også webansvarlig på www.honda-v4.com, inkl V4-forumet.
Ta gjerne kontakt direkte på epost : v65@honda-v4.com eller telefon 980 94463.
Du kan også som et alternativ melde deg inn på forumet på websiden.
Med beste hilsen Svein Tore , Skien i Telemark
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