
Honda CB125F CBS
„CB125F“ – puiki kombinacija

Unikalūs „Honda“ „Naked“ tipo motociklai ypač populiarūs tarp
mėgstančių ryškų dizainą, sportiškumu dvelkiančią dinamiką ir
manevringumą miesto eismo sąlygomis. „CB125F“ savyje apjungė
visas geriausias savybes. Variklis su elektronine kuro įpurškimo
sistema buvo projektuojamas taip, kad pasiektų didesnę galią ir sukimo
momentą, būtų dinamiškesnis ir užtikrintų saugų bei ramų vairavimą.
Jis yra neprilygstamas kuro ekonomijos ir techninio aptarnavimo
srityse. Čia išlaidos ypač mažos. Iki minimumo sumažinta pavojingų
medžiagų emisija, todėl šio motociklo variklis atitinka ekologijos
standartą EURO-3.
  Lengvas rėmas leidžia motociklui greitai reaguoti ir užtikrintai judėti
miesto eismo transporto sraute. Dėl didelių ir galingų priekinio rato
stabdžių motociklas greitai sustoja ant bet kokios kokybės kelio
dangos ir vairuotojas jaučiasi užtikrintai bei stabiliai. Motociklo
dizainas unikalus savo klasėje. Jo išvaizda turi europietiškiems
sportiniams motociklams būdingų bruožų, kurie pabrėžia jo
charakterį. Šis motociklas patogus ir praktiškas net važiuojant dviese.
Jame puikiai dera aukšta surinkimo kokybė ir didelė stilingų dizaino
elementų gausa. Dėl šių elementų motociklo savininkas gali neslėpti
savo pasididžiavimo motociklu.





Spalvos

Pearl Sunbeam White Onyx Blue Metallic Candy Blazing Red



Techniniai duomenys
CB125F CBS

Variklis
Tipas Keturtaktis, 1 cilindro, 2 vožtuvų, skysčiu aušinamas OHC
Darbinis tūris (cm3) 124,7cm3
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga

52,4 x 57,8mm

Suspaudimo laipsnis 9,2: 1
Galingumas KW/aps.per
min.

7,8kW/7,750min-1 (95/1/EC)

Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.

10,2Nm/6,250min-1 (95/1/EC)

Maitinimo sistema PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris Elektrinis
Transmisija
Pavarų dėžė 5 laipsnių
Pagrindinis perdavimas Grandinė
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm) 2035mm
Plotis (mm) 765mm
Aukštis (mm) 1080mm
Atstumas tarp ašių (mm) 1295mm
Sėdynės aukštis 775mm
Prošvaisa (mm) 160mm
Degalų bako talpa (l) 13L
Padangos
Priekinė 80/100-17 (47P)
Galinė 90/90-18 (51P)
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas

26°

Pakabos eiga 97mm
Svoris 128kg

51,3km/L



Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.

Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.

Kaina*
EUR su PVM

21%
CB125F CBS 7,8kW/7,750min-1

(95/1/EC)
10,2Nm/6,250min-1
(95/1/EC)

2 511,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.


