
Honda SUPER CUB C125
Super Cub C125

"Pirmasis „Super Cub C100“ buvo pristatytas 1958m., praėjus 10 metų
nuo „Honda“ įsteigimo. Šio modelio, kurį sukūrė Soichiro Honda ir jo
ilgametis verslo partneris Takeo Fujisawa, tikslas buvo paprastas– jis
turėjo būti „džiuginantis žmonių pagalbininkas“.
  Praėjus beveik 60 metų, 2017m. pagamintas 100-milijonasis „Super
Cub“. Šis motoroleris yra visame pasaulyje populiariausia variklinė
transporto priemonė. Paprastos „Super Cub“ stiliaus, patikimumo,
ekonomiškumo ir puikaus patogumo naudoti savybės per visą istoriją
taip ir neišėjo iš mados. Šiuo modeliu santūriai pasiektas Soichiro ir
Takeo užsibrėžtas tikslas palengvinti žmonėms susisiekimą tokia
transporto priemone, kuria jie nuolat naudotųsi. Šiandien atverčiamas
naujas unikalios „Super Cub C125“ istorijos puslapis. Šio modelio
patrauklumas yra toks universalus, kad jis parduodamas daugiau nei
160 šalių. Pagal išvaizdą lengvai atpažįstama transporto priemonė
buvo pirmoji, kurią ženklinti Japonijoje leista trimačiu prekių ženklu.
  Nors išvaizda nuo klasikinio dizaino nesiskiria, didesnę galią ir
sukimo momentą išvystantis 125kub.cm tūrio variklis padeda „Super
Cub“ išsiveržti iš miesto transporto srauto. Jo automatinė išcentrinė
sankaba taip pat atnaujinta, kad atitiktų padidintą galią ir užtikrintų
sklandų bei tylų pavarų perjungimą."





Spalvos

Pearl Niltava Blue Pearl Nebula Red



Techniniai duomenys
Super Cub C125

Variklis
Tipas Oro aušinamas, 4 taktų, 2 vožtuvų, vieno cilindro SOHC
Darbinis tūris (cm3) 125cm3
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga

52,4 x 57,9mm

Suspaudimo laipsnis 9,3: 1
Galingumas KW/aps.per
min.

7,1kW/7,500min-1 (95/1/EC)

Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.

10,4Nm/5,000min-1 (95/1/EC)

Maitinimo sistema PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris Elektrinis
Transmisija
Pavarų dėžė 4 laipsnių
Pagrindinis perdavimas Grandinė
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm) 1915
Plotis (mm) 720
Aukštis (mm) 1000
Atstumas tarp ašių (mm) 1245
Sėdynės aukštis 780
Prošvaisa (mm) 125
Degalų bako talpa (l) 3,7
CO2 emisija (g/km) 34
Degalų sąnaudos (l/100
km)

1,5

Padangos
Priekinė 70/90-17 (48P)
Galinė 80/90-17 (50P)
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas

26°5'

Pakabos eiga 71



Super Cub C125
Svoris 109
Apsisukimo spindulys 2



Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.

Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.

Kaina*
EUR su PVM

21%
Super Cub C125 7,1kW/7,500min-1

(95/1/EC)
10,4Nm/5,000min-1
(95/1/EC)

3 822,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.


