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NÁJDITE SVOJU
SLOBODU
Praktické, štýlové, cenovo dostupné a uľahčujúce 

život v akomkoľvek prostredí. Skútre Honda sú 

inovatívne stroje, ktorý boli vytvorené na to, aby 

sadli vám, vášmu životnému štýlu, aj rozpočtu.
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SMELÝ ŤAH
Kdekoľvek potrebujete byť, v meste alebo mimo neho,
pracovne alebo pre radosť, Forza 750 kombinuje 
ostrosť a pevnosť so skutočným GT komfortom. Športové 
línie modelu Forza 750 a veľkorysý, starostlivo navrhnutý 
plexištít, zabezpečujú výbornú ochranu pred vetrom, kým 
sedlo vám poskytne pohodlnú oporu. V zadnej časti je pevne 
schovaných 22 litrov odkladacieho priestoru. Vojde sa doň 
integrálna prilba, a vo vnútri nájdete aj USB-C zásuvku.

Konektivita Honda Smartphone Voice Control system* sa môže 
napojiť na váš telefón, čím získate kontrolu nad hovormi, správami, 
hudbou či navigáciou; všetky dôležité informácie uvidíte na pravej 
strane prístrojového panelu. Ovládanie prebieha pomocou hlasových 
povelov alebo ovládača pri ľavej rukoväti. Diaľkovým ovládačom Smart 
Key môžete zapnúť zapaľovanie, odomknúť riadidlá, tankovací otvor či 
sedlo, alebo aj príplatkový zadný kufor Smart. Pre zvýraznenie prítomnosti 
na ceste a dobrú viditeľnosť je celé osvetlenie vysoko efektívne LED.

Pod povrchom modelu Forza 750 je skutočne seriózny hardvér. 745-kubíkový, 
osemventilový paralelný dvojvalcový motor dodáva 43,1 kW výkonu a masív-
nych 69 Nm krútiaceho momentu; k dispozícii je aj 35-kW A2 verzia. Tri jazdné 
módy, STANDARD, SPORT a RAIN, upravujú výkon motora, brzdenie motorom 
a preraďovanie dvojspojkovej prevodovky DCT. Dodatočný mód USER dovoľuje 
upraviť si všetky dostupné parametre podľa seba. Rúrkový oceľový rám disponuje 
veľkou tuhosťou, kým 41-mm obrátená kartridžová vidlica zabezpečuje mimoriadnu 
ovládateľnosť. K prednému 17-palcovému kolesu je pre dôslednú stabilitu doladené 
zadné 15-palcové, kým dva radiálne uchytené štvorpiestikové brzdové strmene hryzú do 
dvoch 310-mm kotúčov vpredu, a jedného 240-mm vzadu.

Zjednodušili sme vám úpravu modelu Forza 750 na ideálneho partnera s balíkmi výbavy 
Travel, Urban a Style.

745 cm3
 dvojvalec

MOTOR

DCT Dual Clutch Transmission

PREVODOVKA TECHNOLÓGIA

Honda Smartphone 
Voice Control system*

KĽÚČOVÉ PRVKY
• 4 JAZDNÉ MÓDY

• 3-STUPŇOVÁ KONTROLA TRAKCIE (HSTC)

• KRÚTIACI MOMENT 69 NM 

• PREDNÁ 41-MM OBRÁTENÁ KARTRIDŽOVÁ VIDLICA

• DVA RADIÁLNE UCHYTENÉ ŠTVORPIESTIKOVÉ BRZDOVÉ 
STRMENE

• 22 L ODKLADACIEHO PRIESTORU POD SEDLOM 

• DIAĽKOVÝ KĽÚČ SMART KEY

• DOSTUPNÁ AJ VERZIA 35 KW (A2)

prevodovky DCT. Dodatočný mód USER dovoľuje
rametre podľa seba. Rúrkový oceľový rám disponuje 
obrátená kartridžová vidlica zabezpečuje mimoriadnu
-palcovému kolesu je pre dôslednú stabilitu doladené
iálne uchytené štvorpiestikové brzdové strmene hryzú do
, a jedného 240-mm vzadu.

modelu Forza 750 na ideálneho partnera s balíkmi výbavy 

PRVKY
HSTC)

DŽOVÁ VIDLICA

PIESTIKOVÉ BRZDOVÉ

OD SEDLOM

*Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný iba s telefónmi AndroidTM.4 5
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POHYB 
VPRED
Forza 350 nastavuje latku vysoko - je to zrýchlená skulptúra

aerodynamickej efektivity a štýlu. Jej kvapalinou chladený SOHC 

jednovalec eSP+ dodáva 21,6 kW, čo je o 12,4 % viac než u pred-

chodcu, aby mala lepšiu akceleráciu v mestskej premávke a vyššiu

maximálnu rýchlosť na diaľnici. Zároveň je čistejšia; spĺňa normu 

EURO5. S vyšším výkonom si však Forza zachováva svoju reputáciu 

ohľadom nízkej spotreby - na jednu nádrž prejde až 350 km. Vybavená 

je aj kontrolou trakcie HSTC (Honda Selectable Torque Control), ktorá 

neustále sleduje priľnavosť zadného kolesa, a adekvátne upravuje krútiaci 

moment motora. 

Inovovaná predná kapotáž a boky na seba úhľadne nadväzujú a upravujú obte-

kanie vzduchu tak, aby redukovali tlak na jazdcov chrbát vo vyšších rýchlostiach, 

kým o 40 mm vyšší elektrický plexištít ponúka ďalšiu ochranu pred vetrom, teraz 

s rozsahom pohybu 180 mm. K dispozícii sú veľkorysé a bezpečné odkladacie 

priestory, natoľko potrebné k mestskému životu. Ponúkajú USB-C zásuvku v odkla-

dacom priestore na rukavice, aby ste si mohli dobiť elektroniku, a dostatok podsedlo-

vého priestoru pre dve integrálne prilby. 

Nový prístrojový panel kombinuje štýlový analógový tachometer a otáčkomer, plus 

číselné údaje a poskytuje jazdcovi všetky informácie na prvý pohľad, cez deň aj v noci. 

Odteraz máte možnosť prepojiť mnohé funkcie svojho telefónu cez novú konektivitu 

Honda  Smartphone Voice Control system*. K tomu všetkému diaľkový kľúč Smart Key 

zabezpečuje vysokú praktickosť, dá sa ním ovládať aj otváranie príplatkového kufra Smart. 

Jasný predný LED svetlomet, koncové svetlo a smerovky sú integrálne zakomponované do 

kapotáže. Ale nie je to iba o štýle; zabezpečujú lepšiu viditeľnosť, ako aj zvýraznenie prítom-

nosti na ceste.

21,6 kW

MAXIMÁLNY VÝKON

2 integrálne prilby

PODSEDLOVÝ PRIESTOR

KĽÚČOVÉ PRVKY
• DIAĽKOVÝ KĽÚČ SMART KEY

• USB-C ZÁSUVKA

• NOVÁ ANALÓGOVÁ A DIGITÁLNA PRÍSTROJOVKA

• 33-MM TELESKOPICKÁ VIDLICA

• HLINÍKOVÁ KYVKA Z JEDNÉHO KUSU

• LED PREDNÉ SVETLO 

• KOTÚČOVÉ BRZDY A ABS

grálne prilby.

mbinuje štýlový analógový tachometer a otáčkomer, plus

jazdcovi všetky informácie na prvý pohľad, cez deň aj v noci. 

repojiť mnohé funkcie svojho telefónu cez novú konektivitu 

e Control system*. K tomu všetkému diaľkový kľúč Smart Key 

tickosť, dá sa ním ovládať aj otváranie príplatkového kufra Smart.

met, koncové svetlo a smerovky sú integrálne zakomponované do

o štýle; zabezpečujú lepšiu viditeľnosť, ako aj zvýraznenie prítom-

É PRVKY

NA PRÍSTROJOVKA

A

O KUSU

* Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný iba s telefónmi AndroidTM.

TECHNOLÓGIA

Honda Smartphone 
Voice Control system*

6 7
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MAJTE VIAC 
ZO ŽIVOTA
Model Forza 125 sme predstavili v roku 2015, a odvtedy je 

vďaka svojim kompaktným rozmerom a vysokému výkonu 

lídrom triedy. Aby sa preplietol mestom ešte ľahšie, pridali sme 

mu technológie, ktoré zvyšujú jazdcove pohodlie a sebavedo-

mie. Inovovaná štílha predná kapotáž a boky na seba úhľadne 

nadväzujú a upravujú obtekanie vzduchu tak, aby redukovali tlak 

na jazdcov chrbát vo vyšších rýchlostiach. S extra 40 mm posunu má 

elektrický plexištít rozmedzie nastavenia až 180 mm pre ešte lepšiu 

ochranu pred vetrom a hlukom v hornej polohe, prípadne ponúka viac 

slobody v meste v dolnej polohe. V prednom odkladacom priestore náj-

dete zásuvku USB-C, aby ste mohli nabíjať svoju elektroniku kedykoľvek.

Kvapalinou chladený štvorventilový motor eSP+ odteraz spĺňa normu EURO5 

a je vybavený aj kontrolou trakcie HSTC (Honda Selectable Torque Control), 

ktorá sleduje a udržiava trakciu zadného kolesa. Systém štart/stop znižuje spot-

rebu a emisie, keď vypne motor po troch sekundách státia, a opäť ho úplne poti-

chu naštartuje pri otočení plynovou rukoväťou.

Používanie diaľkového kľúča Smart Key je jednoduché - vložte si ho do vrecka 

a môžete ho tam nechať. Aj tak dokážete naštartovať motor, otvoriť sedlo, zamknúť 

pri odchode, alebo aj odomknúť príplatkový zadný kufor Smart. Pod sedlom je odkla-

dací priestor na dve integrálne prilby a vpredu nájdete atraktívny prístrojový panel; dva 

symetrické ciferníky predstavujú analógový tachometer na ľavej strane a otáčkomer na 

pravej, medzi nimi je LCD displej. Pre zvýraznenie prítomnosti na ceste a dobrú viditeľnosť 

je celé osvetlenie vysoko efektívne LED.

KĽÚČOVÉ PRVKY
• KONTROLA TRAKCIE HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL

• SYSTÉM ŠTART/STOP

• DIAĽKOVÝ KĽÚČ SMART KEY

• USB-C ZÁSUVKA

• DIGITÁLNA A ANALÓGOVÁ PRÍSTROJOVKA 

• 33-MM TELESKOPICKÁ VIDLICCA

• 2-KANÁLOVÉ ABS

2 integrálne prilby

PODSEDLOVÝ PRIESTORTECHNOLÓGIA

VÄČŠÍ ELEKTRICKÝ 
ŠTÍT

es

o kľúča Smart Key je jednoduché - vložte si ho do vrecka

ať. Aj tak dokážete naštartovať motor, otvoriť sedlo, zamknúť 

odomknúť príplatkový zadný kufor Smart. Pod sedlom je odkla-

egrálne prilby a vpredu nájdete atraktívny prístrojový panel; dva

redstavujú analógový tachometer na ľavej strane a otáčkomer na

CD displej. Pre zvýraznenie prítomnosti na ceste a dobrú viditeľnosť 

ko efektívne LED.

VÉ PRVKY
DA SELECTABLE TORQUE CONTROL

KEY

Á PRÍSTROJOVKA 

DLICCA

eSP+ Enhanced Smart Power

MOTOR

8 9
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NEKONEČNÉ 
DOBRODRUŽSTVO 
ZA KAŽDÝM ROHOM
Keď skombinujeme schopnosti a výkon cestovného moto-

cykla s pohodlím a praktickosťou veľkoobjemového skútra, 

dostaneme SUV na dvoch kolesách, ktoré odmieta konvenčný 

prístup. Dobyvateľ miest, ktorý môže vyraziť z centra mesta rovno 

do lesa a späť. X-ADV zmení každodennú cestu do práce, aj každú 

inú cestu, na unikátny zážitok.

Jeho rám je ľahší, nové sedlo dovoľuje ľahšie dosiahnuť na zem, a nové 

kapotáže ešte viac vyzdvihujú drsný štýl, ktorý si X-ADV osvojilo. Má 

v sebe aj viac odkladacieho priestoru, aj USB-C zásuvku. Ostrejšie tva-

rované predné svetlá obsahujú denné svietenie, kým plnofarebný TFT prí-

strojový panel ponúka intuitívne ovládanie. Konektivita Honda Smartphone 

Voice Control system* sa odteraz môže napojiť na váš telefón, čím získate 

kontrolu nad hovormi, správami, hudbou či navigáciou

Na jeho 745-kubíkovom paralelnom dvojvalci sme zvýšili otáčkový limit a výkon. 

Elektronický plyn Throttle By Wire spolu so štyrmi jazdnými módmi STANDARD, 

RAIN, SPORT a GRAVEL pokryje väčšinu jazdných situácií a ovláda aj brzdný účinok 

motora, ABS aj dvojspojkovú prevodovku.

Zjednudušili sme vám prípravu X-ADV na čokoľvek, čo máte v pláne, s balíčkami výba-

vy na mieru: ADVENTURE, TRAVEL a STYLE.

KĽÚČOVÉ PRVKY
• 4 ZÁKLADNÉ JAZDNÉ MÓDY A PERSONALIZÁCIA

• 3-STUPŇOVÁ KONTROLA TRAKCIE (HSTC)

• 6-STUPŇOVÁ DVOJSPOJKOVÁ PREVODOVKA (DCT)

• OBRÁTENÁ 41-MM KARTRIDŽOVÁ PREDNÁ VIDLICA

• DVA RADIÁLNE UCHYTENÉ ŠTVORPIESTIKOVÉ BRZDOVÉ 
STRMENE

• LED SVETLOMETY S DENNÝM SVIETENÍM

• DIAĽKOVÝ KĽÚČ SMART KEY 

• DOSTUPNÁ AJ VERZIA 35 KW (A2)

745 cm3
 dvojvalec

MOTOR

43,1 kW

MAXIMÁLNY VÝKON

69 Nm

MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT

* Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný iba s telefónmi AndroidTM.

a

sk/motorcycles

5-kubíkovom paralelnom dvojvalci sme zvýšili otáčkový limit a výkon. 

ý plyn Throttle By Wire spolu so štyrmi jazdnými módmi STANDARD, 

RT a GRAVEL pokryje väčšinu jazdných situácií a ovláda aj brzdný účinok

S aj dvojspojkovú prevodovku.

i sme vám prípravu X-ADV na čokoľvek, čo máte v pláne, s balíčkami výba-

: ADVENTURE, TRAVEL a STYLE.

ČOVÉ PRVKY
É JAZDNÉ MÓDY A PERSONALIZÁCIA

Á KONTROLA TRAKCIE (HSTC)

Á DVOJSPOJKOVÁ PREVODOVKA (DCT)

41-MM KARTRIDŽOVÁ PREDNÁ VIDLICA

LNE UCHYTENÉ ŠTVORPIESTIKOVÉ BRZDOVÉ

OMETY S DENNÝM SVIETENÍM

KĽÚČ SMART KEY 

AJ VERZIA 35 KW (A2)

7
MO

* Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný iba s telefónmi AndroidTM.10 11
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VÝKON 350, 
NADČASOVÝ 
ŠTÝL
Nové SH350i predstavuje naše vrcholné SH. Elegantná a štíhla 

stavba skrýva inovovaný rúrkový rám a ponúka praktickú rov-

nú podlahu, ktorá defi nuje všetky modely SH. Jazdecká pozícia 

je pohodlná, vzpriamená a uvoľnená, vhodná pre mnoho vzrastov. 

16-palcové kolesá plynulo rolujú po asfalte a ponúkajú stabilitu vo

vyšších rýchlostiach. Odpruženie, pozostávajúce z 35-mm prednej te-

leskopickej vidlice a dvoch zadných tlmičov, ladí ku kotúčovým brzdám 

s ABS vpredu aj vzadu.

Vylepšený 350-kubíkový kvapalinou chladený 4-ventilový eSP+ SOHC mo-

tor vám pomáha premotať sa mestom a ísť rýchlejšie a ďalej na diaľnici. Máte o 

3,1 kW výkonu viac, celkovo 21,6 kW, pričom maximálna rýchlosť je 134 km/h, so 

zrýchlením z nula na 200 metrov len za 10,2 sekundy. Kontrola trakcie HSTC (Honda 

Selectable Torque Control) sleduje a upravuje priľnavosť zadného kolesa, a dodáva 

vám viac sebavedomia za každých podmienok. Motor nového SH350i je aj čistejší; 

spĺňa normu EURO5.

Sofi stikované dizajnové detaily nájdete všade. Praktickosť je zabezpečená diaľkovým kľú-

čom Smart Key, ktorým môžete ovládať zapaľovanie, sedlo alebo príplatkový zadný kufor 

Smart aj vtedy, keď ho máte len vo vrecku. Pod sedlom je odkladací priestor na jednu integ-

rálnu prilbu a USB-C zásuvka pohodlne nabije vašu elektroniku. Všetko osvetlenie vrátane 

smeroviek pozostáva z LED diód, a nový, atraktívny LCD prístrojový panel ponúka jasne zobra-

zené informácie.

KĽÚČOVÉ PRVKY
• MAXIMÁLNY VÝKON 21,6 KW

• DIAĽKOVÝ KĽÚČ SMART KEY

• USB-C ZÁSUVKA

• NOVÁ LCD PRÍSTROJOVKA

• PLNÉ LED OSVETLENIE

• 16-PALCOVÉ KOLESÁ

• KOTÚČOVÉ BRZDY A ABS

• 35-MM TELESKOPICKÁ PREDNÁ VIDLICA

1 integrálna prilba

PODSEDLOVÝ PRIESTOR TECHNOLÓGIA

HONDA SELECTABLE 
TORQUE CONTROL

rov len za 10,2 sekundy. Kontrola trakcie HSTC (Honda

eduje a upravuje priľnavosť zadného kolesa, a dodáva

aždých podmienok. Motor nového SH350i je aj čistejší;

ly nájdete všade. Praktickosť je zabezpečená diaľkovým kľú-

ete ovládať zapaľovanie, sedlo alebo príplatkový zadný kufor

en vo vrecku. Pod sedlom je odkladací priestor na jednu integ-

a pohodlne nabije vašu elektroniku. Všetko osvetlenie vrátane 

diód, a nový, atraktívny LCD prístrojový panel ponúka jasne zobra-

PRVKY

VIDLICA

350 eSP+ Enhanced Smart Power

MOTOR

12 13
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1 integrálna prilba

PODSEDLOVÝ PRIESTOR MOTOR

eSP+ LCD PRÍSTROJOVKA

TECHNOLÓGIA

VŽDY SI 
VŠIMNETE 
TO NAJLEPŠIE 
Z TRIEDY
Vieme, že v meste žijete rýchly život. Musíte mať náskok. Má ho aj 

naše krásne a nové SH125i. Vyčnieva vďaka jemnému a sviežemu 

štýlu, ktorý ukrýva silnejší a úspornejší kvapalinou chladený 4-ven-

tilový štvortaktný motor eSP+, ktorý spĺňa normu EURO5. Pre vaše 

pohodlie kontrola trakcie Honda Selectable Torque Control (HSTC) 

odteraz automaticky ovláda priľnavosť zadnej pneumatiky za akýchkoľ-

vek podmienok. Vďaka pretvarovanému rámu je podsedlový odkladací 

priestor o 50 % väčší, takže okrem integrálnej prilby si doň odložíte množ-

stvo ďalších vecí. Pre väčšie pohodlie a ovládateľnosť sme optimalizovali aj 

zadné odpruženie. 

Kým sme pridávali plné LED osvetlenie, USB zásuvku a ostrý LCD displej, niekto-

ré veci sme nechali nedotknuté - ako napríklad stabilné 16-palcové kolesá, poho-

dlnú, skutočne rovnú podlahu a diaľkový kľúč Honda Smart Key, ktorým ovládate 

zapaľovanie, otváranie sedla a tankovacieho otvoru a uzamykanie. Je v našej DNA vy-

lepšovať veci. To je naša práca. SH125i sme vylepšili po každej možnej stránke. A sme 

si istí, že ste si to všimli.

KĽÚČOVÉ PRVKY
• LCD PRÍSTROJOVÝ PANEL

• DIAĽKOVÝ KĽÚČ SMART KEY

• ABS

• EURO5

• ŠTART/STOP SYSTÉM

• PREVODOVKA V-MATIC

• USB ZÁSUVKA

• KONTROLA TRAKCIE HSTC

e, USB zásuvku a ostrý LCD displej, niekto-

napríklad stabilné 16-palcové kolesá, poho-

kový kľúč Honda Smart Key, ktorým ovládate

acieho otvoru a uzamykanie. Je v našej DNA vy-

5i sme vylepšili po každej možnej stránke. A sme 

VKY
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30,4 L
PODSEDLOVÝ PRIESTOR

NAJLEPŠÍ VÝHĽAD
NA MESTO
PCX125 sme rozobrali a zložili naspäť - a vylepšili sme každý 

jeden diel. Dovoľte nám najprv vysvetliť fi lozofi u, ktorá stojí 

za jedným z najúspešnejších európskych skútrov za posled-

né desaťročie. Váš osobný komfort je zabezpečený vsadenou 

jazdeckou pozíciou, podsedlovým odkladacím priestorom pre in-

tegrálnu prilbu a celkovo vysokou úrovňou spracovania. Nemusíte 

čakať na drahý taxík alebo meškajúci autobus - len stlačte štartér 

a choďte. 

Tento skúter bol postavený na to, aby vás dostal do mesta tam, kde 

chcete byť, a aby pritom vyzeral tak dobre, ako vyzerá. Ohromujúci 

vzhľad PCX125 vždy priťahoval pozornosť, a odteraz bude ešte viac. Pod 

prepracovanými kapotážami sú však detaily zjednodušujúce každodenný 

život. Zapaľovanie alebo otváranie sedla či príplatkového zadného kufra 

Smart sú ovládané diaľkovým kľúčom Smart Key - jednoducho si ho odložte do 

vrecka a jazdite. Objem podsedlového priestoru je teraz 30,4 litra a v prednom 

odkladacom priestore nájdete aj USB-C zásuvku.

Nový, výkonnejší motor eSP+ SOHC má lepšiu akceleráciu z nuly ako aj počas jazdy, 

a má aj vyššiu maximálnu rýchlosť. S alternátorom ACG, systémom štart/stop a spĺ-

ňaním normy EURO5 je aj čistejší. Pre vyššie sebavedomie je tu kontrola trakcie HSTC 

Honda Selectable Torque Control, ktorá odteraz neustále sleduje a upravuje priľnavosť 

zadného kolesa. Nový kolískový oceľový rám je navrhnutý tak, aby bol dostatočne tuhý 

pre drsný mestský život, ale aby nesťažil jednoduchú ovládateľnosť, pre ktorú je PCX125 

tak známe. Dlhšie zdvihy zadného odpruženia zvyšujú komfort, kým obe kolesá majú nový 

dizajn, korešpondujúci s celkovým novým vzhľadom. Navyše, aj rozmery pneumatík sú väč-

šie, aby sa vám lepšie jazdilo - kdekoľvek v meste ste.

KĽÚČOVÉ PRVKY
• MOTOR ESP+

• ŠTART/STOP TECHNOLÓGIA

• LCD DISPLEJ

• KONTROLA TRAKCIE HSTC

• PLNÉ LED OSVETLENIE

• NOVÝ KOLÍSKOVÝ OCEĽOVÝ RÁM

• ZADNÉ TLMIČE S DLHŠÍM ZDVIHOM

• USB-C ZÁSUVKA

TECHNOLÓGIA

KĽÚČ 
SMART KEY 2,1 l/100 km

SPOTREBA PALIVA

tále sleduje a upravuje priľnavosť 

hnutý tak, aby bol dostatočne tuhý

ovládateľnosť, pre ktorú je PCX125

ú komfort, kým obe kolesá majú nový 

Navyše, aj rozmery pneumatík sú väč-
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Zistite viac na 

www.honda.sk/motorcycles

1,8 l/100 km

SPOTREBA PALIVA

eSP
MOTOR

SMART KEY
TECHNOLÓGIA

UŽITE
SI MESTO
Rozumieme vám. Vyberať si skúter podľa ceny môže byť 

trochu mätúce. Uľahčili sme vám to a navrhli sme nový Vision 

110, aby sme vám poskytli všetko čo potrebujete, a ešte viac. 

Vision 110 prešiel moderným a štýlovým redizajnom, vrátane 

LCD prístrojovej dosky, pri zachovaní kompaktných rozmerov, 

vďaka ktorým sú jazda a parkovanie Vision 110 v rušnom meste 

jednoduché. Úložný priestor pod sedlom je teraz väčší, takže 

doň môžete uložiť integrálnu prilbu a  ďalšie veci. Pohodlnejšie už 

to nemôže byť: vložte nový Smart Key do vrecka a nechajte ho tam - 

naštartuje motor a automaticky uzamkne sedlo.

Vylepšený, efektívnejší, vzduchom chladený motor Smart Power 

(eSP) so vstrekovaním paliva je ľahký a odolný. Jeho prevádzka je veľmi 

jednoduchá, so svižnou reakciou - ideálnou pre mestských jazdcov - a je 

o 8 % úspornejší vďaka technológiám s nízkym trením a systému štart/stop. 

Rám enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) je vyrobený z lisovanej ocele 

zváranej laserom, ponúka zvýšený jazdný komfort a odolnosť. Je ľahší o 2 kg, 

čo prispieva k ešte ľahšej ovládateľnosti a sebavedomej stabilite podporenej 

veľkými 16-palcovými kolesami.

Aj keď Vision 110 môže predstavovať len jednoduchý spôsob prepravy, pokiaľ ide 

o všestranný výkon, v skutočnosti ponúka oveľa viac. A má takú kvalitu spracovania 

a funkcie, ktoré by ste očakávali od prémiového skútra Honda, za cenu, ktorú je ťažké 

prehliadnuť.

KĽÚČOVÉ PRVKY
• KRÚTIACI MOMENT 9NM 

• ŠTART/STOP SYSTÉM

• NOVÁ LCD PRÍSTROJOVKA

• PODSEDLOVÝ PRIESTOR S OBJEMOM 17,7 L 

• NOVÝ RÁM ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME (ESAF)

• 16-PALCOVÉ PREDNÉ A 14-PALCOVÉ ZADNÉ KOLESO

• PREDNÁ KOTÚČOVÁ BRZDA

( ) j y ý j

šený jazdný komfort a odolnosť. Je ľahší o 2 kg,

ádateľnosti a sebavedomej stabilite podporenej 

i.

tavovať len jednoduchý spôsob prepravy, pokiaľ ide

osti ponúka oveľa viac. A má takú kvalitu spracovania

ali od prémiového skútra Honda, za cenu, ktorú je ťažké 

PRVKY

M 17,7 L 

HITECTURE FRAME (ESAF)

ZADNÉ KOLESO
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SMART KEY

OPLATÍ SA BYŤ SMART
Užite si vysoký výkon - a ušetrite na čerpacej stanici - s ďalšou 

generáciou nášho štvortaktného motora eSP+ (enhanced Smart Power 
Plus), ktorý spĺňa normu EURO5, a odteraz je na všetkých našich 125- 

a 350-kubíkových skútroch.

Každý motor eSP+ využíva technológie nízkeho trenia spolu s kvalitou 

spracovania, ktorú od značky Honda očakávate. Na zníženie vnútorného 

trenia a spotreby paliva využívame mnoho drobností, ako vyosený valec, 

“tŕňové” kovové vodítko, hydraulický napínač rozvodovej reťaze či piestové 

olejové trysky. Každý eSP+ motor má aj bezkontaktný alternátor ACG 

(Alternating Current Generator), ktorý slúži ako tichý štartér a zároveň aj ako 

alternátor. Systém štart/stop automaticky vypne motor pri státí dlhšom než 

tri sekundy, a znova ho naštartuje pri otočení plynovou rukoväťou, čím šetrí 

palivo v mestskom prostredí. A vďaka plneniu noriem EURO5 je tento motor 

aj čistejší.

ABY VECI BOLI
JEDNODUCHŠIE

Počas rušného dňa musíte myslieť na veľa vecí. Jednu sme vám 
ubrali.                                                                                             

Všetky skútre Honda majú odteraz diaľkový kľúč Smart Key. Jeho 

používanie nemôže byť jednoduchšie - dajte si ho do vrecka a hotovo. 

Dokážete tak otočiť ovládačom zapaľovania, naštartovať motor a otvoriť 

sedlo. Keď odkráčate od skútra, nikto ho nedokáže naštartovať, a sedlo 

sa automaticky uzamkne. Pre extra pohodlie, kľúč Smart Key odomyká 

aj príplatkový zadný kufor Smart (v závislosti od modelu). Takže pokiaľ 

ide o miernenie vášho zhonu, diaľkový kľúč Smart Key je malou časťou - 

z mnohých - ktoré robia zo skútrov Honda perfektnú spoločnosť.

2120
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LED

TFT SMART 
KEY

DCT LED HSTC PGM-FI PLRS HECS

LED

HLMT SMART 
KEY

ABS LED ISS PGM-FI EWS USB

LED

SMART 
KEY

ABS LED PGM-FI HSTC HECS

ŠPECIFIKÁCIE

FORZA 750 FORZA 350 FORZA 125 X-ADV SH350
MOTOR

Typ motora
Kvapalinou chladený 4-taktný 8-ventilový SOHC paralelný 
dvojvalec

eSP+ kvapalinou chladený 4-taktný SOHC jednovalec eSP+ kvapalinou chladený 4-taktný SOHC
Kvapalinou chladený 4-taktný 8-ventilový SOHC paralelný 
dvojvalec

eSP+ kvapalinou chladený 4-taktný SOHC jednovalec

Zdvihový objem 745 cm3 329,6 cm3 124,9 cm3 745 cm3 329,2 cm3

Maximálny výkon 43,1 kW pri 6 750 otáčkach  (35 kW pri 6 000 otáčkach) 21,6 kW pri 7 500 otáčkach 11,0 kW pri 8 750 otáčkach 43,1 kW pri 6 750 otáčkach (35 kW / 6 000 otáčkach) 21,6 kW pri 7 500 otáčkach

Maximálny krútiaci moment 69 Nm pri 4 750 otáčkach (65 Nm pri 4 000 otáčkach) 31,9 Nm pri 5 250 otáčkach 12.2 Nm pri 6 500 otáčkach 69 Nm pri 4 750 otáčkach (65 Nm @ 4 000 otáčkach) 32,0 Nm pri 5 250 otáčkach

Spotreba paliva / emisie 3,6 l/100 km / 85 g/km 3,3 l/100 km / 76,1 g/km 2,34 l/100 km 3,6 l/100 km / 85 g/kg 3,3 l/100 km / 77,8 g/km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ

Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 200 x 790 x 1 485 2 147 x 754 x 1 507 2 140 x 755 x 1 500 2 215 x 940 x 1 370 2 160 x 742 x 1 161

Výška sedla (mm) 790 780 780 820 805

Rázvor (mm) 1 580 1 510 1 505 1 590 1 452

Pohotovostná hmotnosť (kg) 235 185 161 236 174

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predné/zadná)

Dva 310-mm kotúče s radiálne uchytenými hydraulicky
ovládanými 4-piestikovými strmeňmi / jeden 240-mm
kotúč s hydraulicky ovládaným 2-piestikovým
strmeňom (2-kanálové ABS)

256-mm kotúč / 240-mm kotúč (2-kanálové ABS) 256-mm kotúč / 240-mm kotúč (2-kanálové ABS)
Dva 296-mm kotúče s radiálne uchytenými hydraulicky 
ovládanými 4-piestikovými strmeňmi / 240-mm kotúč 
s 1piestikovým stmeňom (2-kanálové ABS)

256-mm kotúč s 2-piestikovým strmeňom / 256-mm 
s 1-piestikovým hydraulicky ovládaným strmeňom
(2-kanálové ABS)

Pneumatiky (predná/zadná) 120/70 R17 / 160/60 R15 120/70 R15 / 140/70 R14 120/70 R15 / 140/70 R14 120/70 R17 / 160/60 R15 110/70 R16 / 130/70 R16

Odpruženie predné 41-mm obrátená vidlica 33-mm teleskopická vidlica 33-mm teleskopická 41-mm obrátená 35-mm teleskopická

Odpruženie zadné Tlmič Monoshock, kyvná vidlica Pro-Link Dva tlmiče Dva tlmiče Tlmič Monoshock, kyvná vidlica Pro-Link Kyvná vidlica s dvoma tlmičmi

LED

SMART 
KEY

ABS LED HSTC PGM-FI TFT USB DCT

LED

HLMT SMART 
KEY

ABS LED HSTC PGM-FI EWS USB

Mat Cynos Gray Metallic Pearl Cool White Grand Prix Red Graphite Black Black Mat Carnelian Red Metallic

Lucent Silver Metallic Mat Carnelian Red Metallic Pearl Deep Mud Gray Mat Beta Silver Metallic Mat Ruthenium Silver 
Metallic

Pearl Cool White

KEY

M t C li R d M t lliL Sil M lli

KEY
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Graphite Black Mat Beta Silver Metallic Pearl Nightstar Black Pearl Cool White

Mat Jeans Blue Metallic Candy Chromosphere Red Pearl Falcon Gray Mat Pearl Pacifi c Blue



EURO

V-MAT SMART
KEY

ABS EURO 5 ISS HSTC USB

LED
EURO

HLMT LED ISS V-MAT ABS USB EURO 5 SMART 
KEY

ŠPECIFIKÁCIE

SH125i PCX125
MOTOR
Typ motora Kvapalinou chladený 4-taktný SOHC motor  eSP+ Kvapalinou chladený 4-taktný SOHC jednovalec  eSP+ 

Zdvihový objem 125 cm3 125 cm3

Maximálny výkon 9,6 kW pri 8 250 otáčkach 9,2 kW pri 8 750 otáčkach

Maximálny krútiaci moment 12 Nm pri 6 500 otáčkach 11,8 Nm pri 6 500 otáčkach

Spotreba paliva / emisie 2,1 l/100 km / 52 g/kg 2,1 l/100 km / 47 g/km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 090 x 730 x 1 130 1 935 x 740 x 1 105

Výška sedla (mm) 799 764

Rázvor (mm) 1 350 1 315

Pohotovostná hmotnosť (kg) 133,9 130 

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predné/zadné) 2-kanálové ABS
220-mm s kombinovaným hydraulicky ovládaným 
2-piestikovým strmeňom / 130-mm bubon (predné
ABS)

Pneumatiky (predná/zadná) 100/80 R16 / 120/80 R16 110/70 R 14 / 130/70 R13

Odpruženie predné Teleskopické 31-mm teleskopická vidlica

Odpruženie zadné Kyvná vidlica s dvoma tlmičmi Hliníková kyvná vidlica s dvoma tlmičmi

KEY KEY

Timeless Grey Metallic Pearl Cool White Mat Galaxy Black Metallic Pearl Jasmine White

Pearl Splendor Red Pearl Nightstar Black Mat Dim Gray Metallic Candy Luster Red

VISION 110
Vzduchom chladený 4-taktný eSP SOHC

109,5 cm3

6,4 kW pri 7 500 otáčkach

9 Nm pri 5500 otáčkach

1,8 l/100 km / 42,6 g/km

1 925 x 686 x 1 115

785

1 280

100

220-mm kotúč / 130-mm bubon
(CBS kombinovaný systém)

80/90 R16 / 90/90 R14

31 mm, teleskopická vidlica

Kyvné rameno

EURO

SMART 
KEY

CBS ISS V-MAT PGM-FI EURO 5 HECS

Poseidon Black Metallic

Candy Noble Red Pearl Jasmine White
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Spoločnosť Honda vyvinula pre svoj modelový rad 

motocyklov mnoho inovatívnych technológií, navrhnutých 

s cieľom čo najviac spríjemniť váš život a zlepšiť svet, 

v ktorom žijeme.

HONDA 
TECHNOLÓGIE

PROTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM
Monitoruje rýchlosť otáčania kolies a redukuje brzdný tlak tak, aby 

zabránil zablokovaniu kolies. 

KOMBINOVANÝ BRZDOVÝ SYSTÉM
Aktivuje predné aj zadné brzdy, keď je stlačený pedál alebo páčka 

zadnej brzdy, aby bolo brzdenie jemné.

DVOJSPOJKOVÁ PREVODOVKA
Kombinuje jazdný pôžitok manuálnej prevodovky s praktickosťou 

automatu a zvyšuje komfort pri zachovaní športových vlastností.

EURO
EURO5
Vyhovuje emisnej norme EURO 5.

MODERNÝ KATALYZÁTOR HONDA
Systém so snímačom kyslíka udržiava pomer zmesi vzduchu 

a paliva na optimálnej úrovni a znižuje tak obsah škodlivých emisií 

vo výfukových plynoch.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM ZAPAĽOVANIA HONDA
Umožňuje naštartovať motocykel iba originálnymi kódovanými 

kľúčmi a efektívne tak bráni krádeži.

PRIESTOR NA PRILBY
Veľký odkladací priestor pre dve integrálne prilby. 

PRIESTOR NA PRILBU
Veľký odkladací priestor pre integrálnu prilbu. 

ELEKTRICKÝ PLEXIŠTÍT
V najvyššej polohe ponúka ochranu pred vetrom a nepriaznivým 

počasím, v najnižšej zas pocit slobody.

Pohrajte sa s rôznymi nastaveniami vášho 3D motocykla v 360-stupňovom náhľade 

a preneste ho priamo k vám domov vďaka funkcii Augmented Reality. Urobte si úplne 

prvú fotku s vaším novým motocyklom ešte skôr, než si ho objednáte a zdieľajte ju 

s  priateľmi a známymi na sociálnych sieťach. Cez aplikáciu nájdite najbližšieho 

predajcu Honda a zarezervujte si skúšobnú jazdu, aby ste vyskúšali svoju vysnívanú 

motorku na vlastnej koži.

HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCE

SYSTÉM IDLE STOP (ŠTART-STOP)
Automaticky vypne motor po troch sekundách od zastavenia a znovu 

okamžite naštartuje po otočení plynovou rukoväťou, čím pomáha 

znižovať emisie a spotrebu paliva.

TFT DISPLEJ
Plnofarebný prístrojový panel s dotykovým ovládaním jazdných 
módov, navigácie a bluetooth konektivity.

USB ZÁSUVKA
Do podsedlového priestoru sme integrovali USB zásuvku. 

Nepotrebujete adaptér; jednoducho pripojte svoj mobil a choďte.

LED
LED SVETLÁ
Jasnejšie svetlo a menšia spotreba energie než u tradičných 

žiaroviek,žiadne oneskorenie a dlhšia životnosť.

PROGRAMOVANÉ VSTREKOVANIE PALIVA
Počítačový systém s riadiacou mapou udržuje vysoký výkon a citlivú 

reakciu motora za každých podmienok.

SMART KEY
Táto inovatívna technológia zvyšuje praktickosť a zlepšuje 

zabezpečenie. Štartovať motor môžete s kľúčikom vo vrecku iba 

jednoduchým stlačením tladčidla.

PREVODOVKA V-MATIC
Variátorová prevodovka zaisťuje plynulú zmenu prevodového pomeru 

v širokom rozsahu rýchlostí.

ZADNÉ ODPRUŽENIE PRO-LINK®
Zadné odpruženie Monoshock využíva systém trojuholníkového 

prepákovania k progresívnemu zvýšeniu tlmiaceho účinku v celom 

rozsahu zdvihu zadnej kyvnej vidlice.

VOLITEĽNÁ KONTROLA TRAKCIE
Keď systém HSTC (Honda Selectable Traction Control) zaznamená 

bezprostrednú stratu trakcie zadného kolesa, zníži krútiaci 

moment,aby pneumatika znovu získala priľnavosť.

NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU 
ALEBO SI STIAHNITE APLIKÁCIU 
HONDA MOTORCYCLES 
EXPERIENCE A ZISTITE VIAC.
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Váš autorizovaný predajca Honda
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Podrobnosti v tejto brožúre sa nevzťahujú na žiadny konkrétny produkt dodávaný alebo ponúkaný na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť špecifi kácie vrátane 
farieb, a to vhodným spôsobom bez predchádzajúceho upozornenia. Vynakladajú však všetko úsilie na to, aby zabezpečili presnosť podrobností uvedených v tejto brožúre. 
Podrobnosti o aktuálnych špecifi káciách všetkých uvádzaných produktov získate od svojho predajcu. Táto publikácia za žiadnych okolností nepredstavuje priamu ponuku 
spoločnosti pre akoľvek fyzickú osobu. Celý predaj realizuje distribútor alebo predajca na základe štandardných obchodných podmienok poskytovaných distribútorom 
alebo predajcom, do ktorých je možné na požiadanie nahliadnuť. Aj keď vynakladáme úsilie na zabezpečenie presnosti špecifi kácie, brožúry sa pripravujú a tlačia niekoľko 
mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu vždy aktuálne odrážať zmeny v špecifi kácii alebo v niektorých ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej vlastnosti. 
Zákazníkom sa vždy odporúča prediskutovať konkrétne podrobnosti s predajcom, najmä ak výber závisí od jednej z inzerovaných funkcií. Informácie a špecifi kácie vám 
poskytne miestny predajca. Upozorňujeme, že poskytnuté hodnoty spotreby paliva sú výsledkami získanými spoločnosťou Honda za štandardizovaných testovacích 
podmienok predpísaných WMTC. Testy sa vykonávajú na vozovke s použitím štandardnej verzie vozidla iba s jedným jazdcom a bez dodatočnej voliteľnej výbavy. Skutočná 
spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti od vašej jazdy, údržby vozidla, počasia, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, montáže príslušenstva, nákladu, hmotnosti jazdca 
a spolujazdca ako aj ďalších faktorov. V prípade kúpy alebo akéhokoľvek iného druhu transakcie, peňažnej alebo nepeňažnej, zákazník súhlasí, že tak urobil slobodne, na 

základe svojho vlastného slobodného úsudku, a nie úsudku kohokoľvek iného.

JAZDITE ŠTÝLOVO. Pozorne si preštudujte návod na použitie. Spoznajte svoj stroj a jeho schopnosti. Sústredenie pomáha predvídať. Sledujte pohyby ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Brzdite s dostatočným predstihom. Vždy používajte prilbu a kvalitnú výbavu, jazdite zodpovedne a NIKDY nejazdite pod vplyvom alkoholu. Obratnosť 

a slušnosť sú známkami skúseného a dobrého jazdca.

Prosím, nehádž ma do koša. Posuň ma známemu alebo ma zrecykluj.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifi kácie bez predchádzajúceho oznámenia.
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