Honda Forza 750 ABS
Naujasis „Forza 750“ skuteris

„Forza“ motoroleriai puikią reputaciją pelnė dėl unikaliai suderintų
savybių, tokių kaip GT būdinga važiavimo patirtis ir komfortas dviem,
sportiškas bei manevringas valdymas, galingas variklis, patrauklus
dizainas, išskirtinis praktiškumas ir aukščiausio lygio technologijos.
Naujasis „Forza 750“ gali pasigirti visomis šiomis savybėmis. Jis
varomas 750 cm³ darbinio tūrio dviejų lygiagrečiai išdėstytų cilindrų
variklio, išsiskiriančio aukštesniu sukimo momentu ir pažangiomis
technologijomis, tokiomis kaip elektroninis droselis, keli variklio
režimai, „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistema
(HSTC) ir dvigubos sankabos transmisija. Variklio ir rėmo
kombinacija leidžia mėgautis sportiniu važiavimu mieste, tačiau
matmenys yra kaip tikro GT modelio. Tai reiškia, kad yra pakankamai
vietos kojoms, užtikrinama tinkama apsauga nuo vėjo ir komfortiška
vairuotojo bei keleivio sėdėjimo padėtis.
Plieninį rėmą supa elegantiška ir patraukli apdaila su LED žibintais ir
praktiškomis funkcijomis, tokiomis kaip „Honda Smart Key“ sistema,
22 l talpos daiktadėžė ir integruotas USB kroviklis. „Forza 750“ yra
pirmasis „Honda“ motoroleris su įrengta „Honda“ išmaniojo telefono
valdymo balsu sistema, kuri susieja vairuotojo išmanųjį telefoną su
transporto priemone ir leidžia valdyti telefono skambučius, tekstines

žinutes, muziką bei navigaciją balsu arba mygtukais kairėje vairo
pusėje.

Spalvos

Graphite Black

Candy Chromosphere Red

Mat Beta Silver Metallic

Mat Jeans Blue Metallic

Techniniai duomenys
2021 Forza 750
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)
Padangos
Priekinė
Galinė
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas

Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, 8 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
745cm3
77 x 80mm
10.7: 1
43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Elektrinis
6 laipsnių automatinė
Grandinė
2200mm
790mm
1484mm
1580mm
790mm
135mm
13,2L
81
3,6

120/70-R17M/C
160/60-R15M/C
27°

Pakabos eiga
Svoris

2021 Forza 750
104mm
235kg

Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.
2021 Forza 750

43,1kW/6,750min-1
(95/1/EC)

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
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Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.
69Nm/4,750min-1
(95/1/EC)

Kaina*
EUR su PVM
21%
11 082,00

