


UŽ ŽIADNE OBMEDZENIA

Forza 300 spája to najlepšie z oboch svetov - výbavu 
a komfort prémiovej triedy GT s ovládateľnosťou 
športového skútra - ale jej nová generácia je menšia, 
výrazne ľahšia a má nový, aerodynamickejší dizajn.  
A popri okúzľujucom vzhľade sa pýši aj výkonným 
motorom, ktorý zabezpečuje zábavné jazdné vlastnosti, 
či už rýchlu akceleráciu zo semaforov alebo rýchlosť pri 
diaľničnej jazde. Šikovná, dômyselná a praktická Forza 
300 otvára nový svet možností. Nepozná žiadne hranice, 
a nepoznáte ich ani vy.

ĽAHŠIA, OSTREJŠIA 
A ŠIKOVNEJŠIA. 

NOVÁ KOMPAKTNÁ 
FORZA 300 MODEL 
2018 OTVÁRA NOVÉ 

MOŽNOSTI. A NEPOZNÁ 
ŽIADNE LIMITY.



Je dobré mať veci pod kontrolou, a elektricky 
ovládaný plexištít modelu Forza 300 vám to 
umožní - stlačením tlačidla ho môžete posúvať 
v rozsahu 140 mm, a vyberať si tak medzi 
ochranou pred vetrom alebo slobodou.

Na praktickosti tiež záleží. Pod sedlom 
je priestor na dve integrálne prilby a je 
možné prispôsobiť ho osobným potrebám. 
Uzamykateľná predná schránka skrýva 
zásuvku na dobíjanie elektroniky. Osvetlenie 
kompletne pozostávajúce z LED diód zvyšuje 
viditeľnosť, kým bezkľúčový systém Smart Key 
zas každodennú praktickosť.

Kvapalinou chladený motor s objemom  
279 cm3, vybavený systémom vstrekovania 
paliva, ponúka okrem zábavy aj vynikajúcu 
spotrebu paliva. Systém voliteľnej kontroly 
trakcie HSTC udržiava priľnavosť zadnej 
pneumatiky na maxime aj za zhoršených 
podmienok a zvyšuje vašu bezpečnosť.

Motor obopína úplne nový oceľový rám, vpredu 
odpružený teleskopmi s priemerom 33 mm  
a dvoma tlmičmi vzadu. Nerovnosti ďalej pomáha 
žehliť 15-palcový predný ráfik, doplnený zadným 
14-palcovým kolesom. Svižná ovládateľnosť  
a stabilita v priamom smere, brzdy pod 
kontrolou ABS a ľahký podvozok - Forza 300 je 
pripravená k jazde.



ELEKTRICKY NASTAVITEĽNÝ ŠTÍT

V hornej polohe ponúka ochranu pred 
vetrom a dažďom, po spustení dole 
zas pocit slobody.

KOMPLETNÉ LED OSVETLENIE 

Všetky svetlá pozostávajú z prémiových LED 
diód – a jasné svetlo z predného svetlometu 
silno zvýrazňuje prítomnosť modelu Forza. 

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

Podsedlový priestor na dve integrálne prilby
sa dá prispôsobiť podľa potrieb každého jazdca. 
V uzamykateľnej prednej schránke je zásuvka na 
dobíjanie osobnej elektroniky.

SMART KEY

K odomknutiu a naštartovaniu 
modelu Forza 300 stačí mať kľúč 
Smart Key vo vrecku – to je všetko!

HSTC

Systém voliteľnej kontroly trakcie sleduje 
priľnavosť zadnej pneumatiky pre vyššiu 
bezpečnosť za zhoršených podmienok.

NÍZKA SPOTREBA PALIVA

Vysoký výkon motora
na dlhšie jazdy, nízke

prevádzkové náklady.

DIZAJN

To najlepšie z oboch svetov:
komfort a výbava triedy GT,
dizajn a obratnosť športového skútra.

HONDA SMART BOX  
(DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

Ďalšia úroveň praktickosti: 
horný kufor sa odteraz otvára 
iba stlačením tlačidla.

VIAC INFORMÁCIÍ  
NA PRÍSTROJOVOM PANELI

Atraktívne analógové prístroje 
dopĺňa digitálny displej, ktorý 
obsahuje užitočné informácie 

vrátane okolitej teploty a dojazdu 
na zostávajúce palivo.



Forza 125 nikdy nestojí bez pohybu. Spája čerstvý 
športový dizajn s obratnou ovládateľnosťou a pridáva 
k tomu komfort a výbavu na úrovni triedy GT. A naviac 
ju poháňa motor s prvotriednym  výkonom pre jazdu  
v meste aj mimo - a s takou spotrebou paliva, ktorú bude 
vaša peňaženka milovať. Forza je vždy o krok vpred, 
stvorená pre rušný mestský život a pripravená odviezť 
vás kamkoľvek budete chcieť, kedykoľvek budete chcieť. 
S modelom Forza 125 sa budúcnosť stáva súčasnosťou.

CHUŤ ZAŽIŤ VIAC

NEUSTÁLE V POHYBE.
FORZA 125 SPÁJA

TECHNOLÓGIE, 
KOMFORT A ŠTÝL.



Ostré krivky modelu Forza 125 smerujú  
od nového elektricky ovládaného plexištítu, 
ktorý v najvyššej polohe ponúka ochranu pred 
vetrom, a po spustení dole zase slobodu. Pod 
sedlom je miesto na dve integrálne prilby,  
a úložný priestor je možné prispôsobiť podľa 
potreby. Uzamykateľná schránka vpredu skrýva 
zásuvku na dobíjanie elektroniky.

Kompletné LED osvetlenie zvyšuje viditeľnosť 
a dodáva skútru prémiový vzhľad, každodennú 
praktickosť zvyšuje bezkľúčové ovládanie 
Smart Key - stačí mať kľúč vo vrecku a Forza 
125 môže vyraziť.

Kvapalinou chladený štvorventilový motor 
dodáva dostatočný výkon na to, aby vás Forza 
bezpečne dostala cez mesto len obyčajným 
otočením plynovej rukoväte. Technológia 
Idle Stop je šetrná k životnému prostrediu  
a znižuje spotrebu paliva; na jedno natankovanie 
11,5-litrovej nádrže prejdete takmer 500 km. 
Základom podvozku je tuhý oceľový rám, 
odpružený prednými teleskopickými vidlicami  
s priemerom 33 mm a dvojicou zadných 
tlmičov, ktoré sú pripravené na všetky nástrahy 
ciest, kým dvojkanálové ABS a kotúčové brzdy 
zabezpečujú bezpečné a plynulé zastavenie.



KOMPLETNÉ LED OSVETLENIE 
Všetky svetlá pozostávajú  

z prémiových LED diód – a jasné 
svetlo z predného svetlometu silno 

zvýrazňuje prítomnosť  
modelu Forza. 

IDLE STOP

Tichý a ohľaduplný k životnému prostrediu, 
ideálny pomocník do centra mesta.

VÝKONNÁ A OBRATNÁ

Prvotriedny výkon motora a obratné 
ovládanie sú základom jazdy  

v meste i mimo.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

Podsedlový priestor na dve integrálne 
prilby sa dá prispôsobiť podľa potrieb  
každého jazdca. V uzamykateľnej prednej 
schránke je zásuvka na dobíjanie osobnej 
elektroniky.

ELEKTRICKY NASTAVITEĽNÝ ŠTÍT

V hornej polohe ponúka ochranu 
pred vetrom a dažďom, po spustení 
dole zas pocit slobody.

ABS (DVOJKANÁLOVÉ)

Optimálny brzdný účinok za každých podmienok, 
na suchu i na vode.

VIAC INFORMÁCIÍ  
NA PRÍSTROJOVOM PANELI

Atraktívne analógové prístroje dopĺňa 
digitálny displej, ktorý obsahuje 

užitočné informácie vrátane okolitej 
teploty a dojazdu na zostávajúce palivo.

NÍZKA SPOTREBA PALIVA

Mimoriadne všestranný výkon,
nízke prevádzkové náklady.

SMART KEY

K odomknutiu a naštartovaniu modelu 
Forza stačí mať kľúč Smart Key vo 

vrecku – to je všetko!

DIZAJN

To no najlepšie z oboch svetov:
komfort a výbava triedy GT,
dizajn a obratnosť športového 
skútra.

HONDA SMART BOX (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

Ďalšia úroveň praktickosti:
Horný kufor sa odteraz otvára
iba stlačením tlačidla.



ŠPECIFIKACIE

MOTOR
Typ motora kvapalinou chladený štvortaktný jednovalec SOHC so 4 ventilmi

Zdvihový objem 125 cm3

Maximálny výkon 11 kW / 8 750 ot. za min

Maximálny krútiaci moment 12,5 Nm / 8250 ot. za min

Spotreba paliva/Emisie 2,4 l/100 km / 52 g/km

PODVOZOK
D x Š x V 2 135 x 750 x 1 455 mm

Výška sedla 780 mm

Rázvor 1 490 mm

Pohotovostná hmotnosť 161 kg

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY
Brzdy (predné/zadná) kotúčová 256 mm / kotúčová 240 mm 

Pneumatiky (predná/zadná) 120/70-15 / 140/70-14

Predné odpruženie 33-mm vidlica

Zadné odpruženie dva tlmiče

ŠPECIFIKACIE

MOTOR
Typ motora kvapalinou chladený štvortaktný jednovalec so 4 ventilmi

Zdvihový objem 279 cm3

Maximálny výkon 18,5 kW / 7 000 ot. za min

Maximálny krútiaci moment 27,2 Nm / 5 750 ot. za min

Spotreba paliva/Emisie 3,2 l/100 km

PODVOZOK
D x Š x V 2 140 x 755 x 1 470 mm

Výška sedla 780 mm

Rázvor 1 510 mm

Pohotovostná hmotnosť 182 kg

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY
Brzdy (predné/zadná) kotúčová 256 mm / kotúčová 240 mm (dvojkanálové ABS)

Pneumatiky (predná/zadná) 120/70-R15 / 140/70-R14

Predné odpruženie 33-mm vidlica

Zadné odpruženie dva tlmiče

Matt Pearl Cool White Pearl Nightstar Black Matt Cynos Grey Metallic Crescent Blue Metallic Pearl Splendour Red Lucent Silver Metallic / Matt 
Pearl Pacifi c Blue 

Pearl Nightstar Black Matt Pearl Cool White Matt Cynos Grey 
Mettalic / Black

Matt Cynos Grey
Black



Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho  
oznámenia.

JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si prečítajte užívateľskú príručku. Dôkladne sa  
zoznámte so svojím motocyklom a jeho schopnosťami. Sústredenie pomáha  

predvídať. Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky. Brzdite s dostatočným  
predstihom. Používajte kvalitné ochranné oblečenie vrátane prilby, jazdite iba  

pokiaľ ste úplne fit a NIKDY po požití alkoholu. Obratnosť a slušnosť sú známkami 
 skúseného a d\obrého jazdca.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka 
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, E-mail: motoinfo@honda.sk 

www.honda.sk/motorcycles

Váš autorizovaný predajca Honda
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