Honda FORZA 125 ABS
"Forza 125"

Sportinių/ GT klasės segmente geriausias „Honda“ motoroleris „Forza
125“ ir toliau sparčiai tobulinamas– visapusiškai atnaujintas stilius,
elektros įtaisais reguliuojamas priekinis stiklas, LED indikatoriai, nauji
prietaisai, du visiškai nauji spalvų variantai, daugiau vietos po sėdyne
įrengtoje dėtuvėje ir papildoma 45 litrų talpos viršutinė bagažinė,
susieta su išmaniuoju raktu. Visa tai dar labiau sustiprina 2018 metų
aukščiausiojo lygio modelio patrauklumą.
2021 m. „Forza 125“ pasirodys su į standartinę komplektaciją įtraukta
HSTC sistema ir „Forza 350“ būdingais dizaino bei aerodinamikos
patobulinimais. Ir „Forza 125“, ir „Forza 350“ yra pakankamai vietos
po sėdyne dviem normalaus dydžio šalmams laikyti. Be to, dabar
abiejuose modeliuose kaip standartinė įranga komplektuojamas USB
kroviklis ir „Honda Smart Key“ sistema.
„Forza 125“ sėkmės receptas žengiant į 2021 metus išlieka nepakitęs: 4
vožtuvų variklis, kuriam būdingos šioje klasėje geriausios
charakteristikos, degalų bakas, kurį visiškai pripildžius galima
nuvažiuoti 490km, ir variklio išjungimo sustojus sistema; lengvas
rėmas, užtikrinantis ne tik patikimą stabilumą važiuojant dideliu
greičiu, bet ir puikų manevringumą miestų gatvėse; platus įrangos
sąrašas, į kurį įeina LED žibintai, išmanusis raktas, du šalmus

talpinanti dėtuvė ir abiems ekipažo nariams skirta komforto įranga.
Be visa to yra ir svarbių naujų dalykų. Aukštesnis techninių duomenų
ir įrangos lygis– elektros įtaisais valdomas naujasis priekinis stiklas
reguliuojamas tolygiai ir visiškai užstoja vėją arba, jį nuleidus žemyn,
užtikrina geresnį priekyje esančios aplinkos matomumą; patobulintame
prietaisų skydelyje pateikiami ne tik rodyklinių prietaisų rodmenys,
bet ir papildomos skaitmeninės informacijos. Priekiniuose ir galiniuose
posūkių žibintuose dabar sumontuotos LED lemputės, po sėdyne
įrengtos dėtuvės talpa padidinta 5,5 litro, o į išmaniojo rakto funkcijos
apimtį dabar įeina ir papildoma 45 litrų talpos viršutinė bagažinė.

Spalvos

Pearl Cool White

Lucent Silver Metallic

Mat Cynos Gray Metallic

Black

Mat Carnelian Red Metallic

Techniniai duomenys
Forza 125 ABS
Variklis
Tipas
Darbinis tūris (cm3)
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga
Suspaudimo laipsnis
Galingumas KW/aps.per
min.
Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.
Maitinimo sistema
Starteris
Transmisija
Pavarų dėžė
Pagrindinis perdavimas
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm)
Plotis (mm)
Aukštis (mm)
Atstumas tarp ašių (mm)
Sėdynės aukštis
Prošvaisa (mm)
Degalų bako talpa (l)
CO2 emisija (g/km)
Degalų sąnaudos (l/100
km)
Pakaba
Priekinė
Galinė
Padangos
Priekinė
Galinė

Keturtaktis, 1 cilindro, 4 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
124,9cm3
52.4 x 57.9mm
11,5: 1
11kW/8,500min-1 (95/1/EC)
12,5Nm/8,250min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Elektrinis
Automatinė, variatorius V-matic
Diržas
2135mm
750mm
1455mm
1490mm
780mm
150mm
11,5L
52
2,4

33мм teleskopinė šakė
Dvigubas amortizatorius
120/70-15
140/70-14

Forza 125 ABS
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas
Pakabos eiga
Svoris

26°5
89mm
158kg

Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.
Forza 125 ABS

11kW/8,500min-1
(95/1/EC)

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
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Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.
12,5Nm/8,250min-1
(95/1/EC)

Kaina*
EUR su PVM
21%
5 137,00

