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Cei de la Harley spun că au ales această variantă 
pentru a oferi un motor care toarce pe șosea, nu 
unul care „țipă cerând îndurare“. Se poate merge 
ore în șir pe autostradă, iar vântul, deși prezent, 
nu poate acoperi torsul molcom al motorului 103. 
Schimbarea vitezelor necesită un plus de efort și 
rareori pauze scurte la trecerea între trepte, am-
breiajul are maneta puțin cam fermă, iar dacă 
privești în jos, poți să vezi tija care unește peda-
la de cutie. Dar tocmai acesta este farmecul lui 
Breakout, simți că faci parte integrantă din aceas-
tă mașinărie, trăiești fiecare clipă cu impresia că 
motocicleta comunică în mod direct cu tine. Cu 
siguranță că inginerii de la Harley ar fi putut să 
facă o cutie de precizie germană, însă probabil că 
după primele teste ar fi remarcat dezamăgiți: „It 
doesn’t feel like a Harley“.

Dacă pe autostradă Breakout rulează foarte 
plăcut, pe drumurile virajate unghiul de înclinare 

de 23,4 grade te face să atingi asfaltul cu scărițele. 
Însă, abordarea virajelor nu pune nicio problemă, 
roțile oferind o aderență deosebită grație pneurilor 
Dunlop cu care este echipat acest model. În oraș, 
Breakout e ușor de condus, dar își dovedește limi-
tele la abordarea virajelor strânse. Poziția joasă a 
șeii înlesnește opririle dese și facilitează manevra-
rea acestui colos de 308 kg, iar cricul se acționează 
foarte ușor. Frânele sunt foarte bune, deși au un sin-
gur disc pe roată. Și în cazul lor, acționarea trebuie 
făcută ferm, însă sunt eficiente și au ABS standard.

Breakout este o motocicletă dură, care are ne-
voie de o mână forte pentru a o stăpâni. Evident, 
e un drag-bike care trebuie tratat cu respect. Este 
ca orice Harley, un lucru irațional, care te face să-l 
iubești mai mult cu fiecare kilometru parcurs în șa 
și care te îndeamnă să iei decizii doar cu inima, nu 
cu capul. Există o evadare în fiecare Breakout!
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Breakout 
reprezintă cheia 

spre evadare. 
Timpul nu are 

prioriTaTe și nimic 
nu are logică: 

rulezi la nesfârșiT...

Harley-Davidson FXSB  
Breakout

Motor: Twin Cam 103B™, V2 la 45°, răcit cu aer

Cilindree: 1690 cmc

Alezaj x cursă: 98,4 x 111,1 mm

Cuplu: 130 Nm/3050 rpm

Raport de compresie: 9,6:1

Alimentare: Electronic Sequential Port Fuel 
Injection (ESPFI)

Lungime:  2445 mm

Ampatament:  1710 mm

Înălțime la șa:  660 mm

Capacitate rezervor:  18,9 l

Masă la gol:  308 kg

Roată față:  21”/ pneu Dunlop D408F 130

Roată spate:  18”/ pneu Dunlop D407 240

Preț:  22.010 euro
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