
LUXUS GT
Pracovne alebo pre radosť, Forza 

750 kombinuje ostrosť a pevnosť 
so skutočným GT komfortom. 

S dostatkom miesta na jazdcove nohy, 
ochranou pred vetrom a každodennou 

praktickosťou, s dychberúcou 
odozvou elektronického plynu 

a jemne preraďujúcou šesťstupňovou 
dvojspojkovou prevodovkou DCT.

KONEKTIVITA
Vybavili sme tento skúter prémiovými 

funkciami, ktoré vám pomôžu žiť 
váš život naplno. Vďaka neustálej 

konektivite Honda Smartphone 
Voice Control medzi vaším telefónom 

a jasným plnofarebným TFT 
prístrojovým panelom budete vždy 

v centre diania. 

DOSTATOK MIESTA
Štíhla a kompaktná kapotáž modelu 

Forza 750 ukrýva praktický 22-litrový 
podsedlový priestor. Viac než dosť 

pre integrálnu prilbu a pár vecí naviac, 
vrátane vstavanej zásuvky USB-C, vždy 

pripravenej nabíjať vašu elektroniku. 

VIĎTE A BUĎTE VIDENÝ
Pre zvýraznenie prítomnosti na ceste 

a dobrú viditeľnosť je celé osvetlenie 
vysoko efektívne LED. Zároveň máte 

o starosť menej, pretože smerovky sa 
vypínajú automaticky.

VNÚTORNÁ SILA
Rúrkový oceľový rám disponuje 

veľkou tuhosťou, kým 41-mm obrátená 
kartridžová vidlica a ľahká hliníková 

kyvná vidlica s nastaviteľným tlmičom 
Pro-Link zabezpečujú mimoriadnu 

ovládateľnosť a precízne riadenie.

BRZDNÁ SILA
Dva predné radiálne uchytené 

štvorpiestikové brzdové strmene zvierajú 
315-mm kotúče, kým zadný dvojpiestikový 

strmeň 240-mm kotúč. Systém ABS 
prispôsobuje brzdnú silu vpredu aj vzadu, 

s ohľadom na zvolený jazdný mód, aby ste 
bezpečne zastavili za každých podmienok. 

Oplatí sa byť videný, preto funkcia 
Emergency Stop Signal (ESS) zapne zadné 

výstražné smerovky pri prudkom brzdení, 
aby varovala ostatných za vami. 

SOFISTIKOVANÉ TECHNOLÓGIE
Na výber máte zo štyroch jazdných módov, 
vrátane možnosti prispôsobenia, a plynulú 
šesťstupňovú dvojspojkovú prevodovku DCT. 
Trakčná kontrola Honda Selectable Torque Control 
(HSTC) zatiaľ pre vašu bezstarostnú jazdu neustále 
sleduje trakciu zadného kolesa.

Športové línie modelu Forza 750 a  veľkorysý, starostlivo 
navrhnutý plexištít, zabezpečujú výbornú ochranu pred 
vetrom pri diaľničných rýchlostiach. Jej moderný dizajn 
priťahuje pohľady kdekoľvek. Jej príjemný a  silný motor je 
nenahraditeľný, ako aj podvozok, ktorý zjednodušuje ovládanie, 
a má aj výbornú aerodynamiku vo vysokých rýchlostiach. Je aj 
dostatočne kompaktná na to, aby sa ľahko dostala cez hustú 
mestskú premávku, a aby ste ju odparkovali bez starostí. 

Ani sedlo vás nesklame - je dostatočne pohodlné pre dvoch, 
s  dostatkom miesta na jazdcove nohy. A  v  22-litrovom 
podsedlovom priestore je dostatok miesta na integrálnu 
prilbu, kým vstavaná USB-C zásuvka zabezpečí, že váš mobil 
bude vždy nabitý. Diaľkový ovládač Smart Key môžete mať 
stále vo vrecku, a aj tak budete môcť ovládať zapaľovanie, 
zamykanie, otváranie nádrže a  sedla. Pre zvýraznenie 
prítomnosti na ceste a dobrú viditeľnosť je celé osvetlenie 
vysoko efektívne LED.

Forza 750 je výsledok. A je to náš ultimatívny GT skúter.

NÁŠ ULTIMATÍVNY GT SKÚTER

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

Výrobca si  vyhradzuje právo zmeniť  špecif ikácie bez predchádzajúceho
oznámenia.

JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si  prečítaj te užívateľskú pr íručku. Dôkladne sa
zoznámte so svoj ím motocyklom a  jeho schopnosťami.  Sústredenie pomáha

predvídať.  Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky.  Brzdite s dostatočným
predst ihom. Používajte kval i tné ochranné oblečenie vrátane pr i lby,  jazdite iba

pokiaľ  ste úplne f i t  a NIKDY po požit í  a lkoholu.  Obratnosť a s lušnosť sú známkami
skúseného a dobrého jazdca.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka
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ROZŠIRUJE VAŠU 
KOMFORTNÚ ZÓNU

Ako elitný atlét, Forza 750 nie je len silná,  
je aj bystrá.

Elektronický plyn (Throttle by wire) kontroluje motor a  dvojspojkovú 
prevodovku DCT. Štyri jazdné módy sa dajú vybrať cez 5-palcový TFT 

prístrojový panel - STANDARD, SPORT, RAIN a  USER vyvažujú výkon 
motora, brzdenie motorom a  radenie prevodovky, aby zodpovedali 

podmienkam, v ktorých jazdíte. Nastaviteľný je aj zásah ABS a  trakčnej 
kontroly (HSTC). Mód USER dovoľuje plnú personalizáciu motora 

a prevodovky vo všetkých dostupných parametroch. Integrovaný systém 
Honda Smartphone Voice Control vám umožňuje ovládať navigáciu, 

hovory, správy a hudbu, a to jednoducho a bezpečne hlasovými pokynmi 
alebo ovládačmi pri ľavej rukoväti.

UPRAVTE SI JU
Zjednodušili se vám úpravu modelu Forza 750 na ideálneho partnera 

s balíkmi výbavy Travel, Urban a Style.

TRAVEL PACK 
Pre dlhšie cesty ponúka Travel pack prídavný priestor pre batožinu - pravý 26-litrový a ľavý 

33-litrový kufor, oba ovládané jedným kľúčom - a zvyšuje osobný komfort vďaka vyhrievaným 
rukovätiam a horným a dolným deflektorom.

URBAN PACK 
Pomocníkom pre rušné dni je urban pack, pozostávajúci zo zadného kufra Smart 

s vnútornou taškou, ktorý sa ovláda na diaľku rovnakým kľúčom ako celý skúter. 
Navyše, stredná taška ponúka ďalší a ľahko dostupný odkladací priestor.

STYLE PACK
Ďalším rozšírením dychberúceho vzhľadu modelu Forza 750, Style pack ponúka 

hliníkový kryt ručnej brzdy, bočné kryty z nehrdzavejúcej ocele, ktoré ochránia 
kapotáže pred škrabancami, kryty podlahy z gumy a nehrdzavejúcej ocele 

s logom Forza.

FORZA 750 JE DOSTUPNÁ S TROMA RÔZNYMI 
DOPLNKOVÝMI BALÍČKAMI: TRAVEL, URBAN A STYLE. 
VŠTEKY DOPLNKY SÚ DOSTUPNÉ AJ SAMOSTATNE. 

MOTOR

Typ motora
Kvapalinou chladený 4-taktný 8-ventilový, 

SOHC paralelný dvojvalec

Zdvihový objem 745 cm3

Maximálny výkon
43,1 kW pri 6 750 otáčkach 

(35 kW pri 6 000 otáčkach)

Maximálny krútiaci moment 69 Nm pri 4 750 otáčkach

Spotreba paliva / emisie CO2  3,6 l/100 km / 85 g/km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2200 x 790 x 1485

Výška sedla (mm) 790

Rázvor (mm) 1580

Pohotovostná hmotnosť (kg) 235

PREVODOVKA
Spojka Dve mokré hydraulicky ovládané, viaclamelové

Sekundárny prevod Reťaz

Prevodovka 6-rýchlostná, dvojspojková

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY
Pneumatiky (predná/zadná) 120/70-R17 / 160/60-R15

Odpruženie predné 41- mm obrátená

Odpruženie zadné Tlmič Monoshock, kyvná vidlica Pro-Link 

Brzdy predné
Dva 310-mm kotúče s radiálne uchyteným 
hydraulicky ovládaným 4-piestikovým str-

meňom (2-kanálové ABS)

Brzda zadná
240-mm kotúč s hydraulicky ovládaným 

2-piestikovým strmeňom (2-kanálové ABS)

ŠPECIFIKÁCIE

DOPLNKY

SILNÝ
HRÁČ
VYBAVENÝ SERIÓZNYM HARDVÉROM.

Kdekoľvek potrebujete byť, v meste alebo mimo neho, pracovne alebo 
pre radosť, Forza 750 kombinuje ostrosť a pevnosť so skutočným 
GT komfortom a praktickosťou, so športovou akceleráciou, brzdami 
a kvalitným odpružením ako z veľkého motocykla.

745-kubíkový, osemventilový paralelný dvojvalcový motor dodáva 
43,1 kW výkonu a  masívnych 69 Nm krútiaceho momentu. Hladko 
preraďujúca šesťstupňová dvojspojková prevodovka DCT ponúka 
automatickú alebo manuálnu zmenu prevodu, s  charakterom 
zodpovedajúcim vybranému jazdnému módu. Dosiahnuteľná je 
spotreba 3,6 l/100 km, ako aj dojazd 370 km na 13,2-litrovú nádrž. 
V ponuke je aj možnosť konverzie na výkon 35 kW.

FORZA 750

• ZADNÝ KUFOR SMART
• BOČNÉ KUFRE
• VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE
• STREDNÁ TAŠKA
• KRYT PODLAHY
• BOČNÉ KRYTY

• HORNÝ DEFLEKTOR
• DOLNÝ DEFLEKTOR
• KRYT RUČNEJ BRZDY

MAT JEANS BLUE METALLIC CANDY CHROMOSPHERE RED MAT BETA SILVER METALLIC GRAPHITE BLACK

FARBY

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


