
 

Vieme, že v  meste žijete rýchly život. Víchrica toho, čo všetko 
musíte stihnúť. Musíte mať náskok. A  popritom kopec zábavy. 
Inštinktívne tak robí aj naše krásne a nové SH125i.

Má náskok vďaka jemnému a  sviežemu štýlu, ktorý ukrýva 
silnejší a  úspornejší 4V štvortaktný motor eSP+. Trochu sme 
poprehadzovali veci vo vnútri a  vďaka novému ľahkému rámu 
narástol odkladací priestor, takže doň vojde integrálna prilba 
a stále zostane dostatok ďalšieho miesta. 

Pre vaše pohodlie je to aj náš prvý 125- cm3 skúter s kontrolou 
trakcie Honda Selectable Torque Control (HSTC), elektronickým 
systémom, ktorý automaticky ovláda priľnavosť zadnej 
pneumatiky za akýchkoľvek podmienok, čím zvyšuje vašu 
bezpečnosť.

ELEGANCIA BEZ 
ZĽUTOVANIA
TO NAJLEPŠIE SI VŠIMNETE VŽDY

VYTESANÁ 
Z ÚSPECHU
VYLEPŠENÉ FUNKCIE.

Vďaka novému ľahkému rámu a  palivovej nádrži pre-
sunutej pod podlahu vznikol o viac ako 50 % väčší odkla-
dací priestor. Celkový objem podsedlového priestoru je 
28 litrov, takže sa doň vojde integrálna prilba a stále zos-
tane dostatok ďalšieho miesta. Pre ešte väčšie pohodlie 
sme pridali USB zásuvku. Zároveň sme starostlivo pre-
pracovali geometriu zadného odpruženia, čím sa pre vás 
a vášho spolujazdca zvýšila kvalita jazdy. Úplne nový LCD 
displej zobrazuje presne to, čo potrebujete vedieť, kým 
LED osvetlenie je jasné a zreteľne viditeľné.

Výhodu máte aj v  diaľkovom kľúči Honda Smart Key, 
ktorým viete ovládať zapaľovanie, otváranie sedla a tan-
kovacieho otvoru, ako aj zamykanie riadidiel bez toho, 
že by ste ho museli vyberať z vrecka. Aj príplatkový kufor 
Smart Top Box sa otvára a zamyká iba stlačením tlačidla 
na nosiči. Pre lepšiu ochranu pred chladným počasím je 
v ponuke plexištít a chrániče rukovätí.

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.
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POKROČILÉ 
TECHNOLÓGIE.

Kým sme pridávali plné LED osvetlenie, USB zásuvku a ostrý LCD displej, 
niektoré veci sme nechali nedotknuté - ako napríklad stabilné 16-palcové 
kolesá, pohodlnú, skutočne rovnú podlahu a vzpriamenú jazdeckú pozíciu, 
ktorá zaručuje dobrý rozhľad. Je v našej DNA vylepšovať veci. To je naša 
práca. SH125i sme vylepšili po každej možnej stránke. A sme si istí, že ste 
si to všimli.

2. KONTROLA TRAKCIE HONDA 
SELECTABLE TORQUE CONTROL 
(HSTC)
Kontrola trakcie Honda Selectable Torque 
Control je technológia na zvýšenie jazdcovej 
istoty. Tento systém na pozadí riadi trakciu 
zadného kolesa. Keď HSTC zasahuje, na 
prístrojovom paneli bliká kontrolka.

1. ÚPLNE NOVÝ MOTOR 4V eSP+
Vzrušenie. Harmónia. Sila. Kvapalinou 
chladený motor 4V eSP+ servíruje lepšiu ak-
celeráciu a vyššiu maximálnu rýchlosť než 
jeho predchodca 2V. Má aj kontrolu trakcie 
zadného kolesa Honda Selectable Torque 
Control (HSTC). Je aj úspornejší a spĺňa nor-
mu EURO5.

3. ODOLNÝ A ĽAHKÝ NOVÝ RÁM
Výška sedla je zvládnuteľných 799 mm. Nový, 
ľahký a pružný oceľový rúrkový rám je odolným 
základom výbornej ovládateľnosti. Pod rovnou 
podlahou, čiže pod jazdcovými nohami, ukrýva 
7-litrovú palivovú nádrž, čo uvoľnilo miesto pod 
sedlom.

4. VÄČŠIE ODKLADACIE PRIESTORY
Presunutím 7-litrovej nádrže pod podlahu a 
pretvarovaním rámu sme získali mnoho uži-
točného miesta. Viac ako 50 %, čiže 10 litrov 
naviac, znamená celkovo 28 litrov podsed-
lového priestoru, kam si môžete bez prob-
lémov odložiť integrálnu prilbu a veľa iných 
vecí, ak ich nechcete nosiť so sebou. 

5. MODERNIZOVANÉ ZADNÉ 
ODPRUŽENIE

Dva zadné tlmiče majú predpätie nastaviteľné 
v piatich stupňoch, kým zdvih je 83 mm. Pre 
vaše pohodlie sme optimalizovali uloženie 
motora a zadného odpruženia, čím sa zlepšila 
ovládateľnosť a pohlcovanie nerovností. 

6. USB ZÁSUVKA
Vybitý mobil vie byť nepríjemný. Aby sme 
vám pomohli, do podsedlového priestoru 
sme integrovali USB zásuvku. Nebudete 
potrebovať adaptér; jednoducho pripojte svoj 
mobil a choďte. Keď dorazíte, bude nabitý. 

7. PREHĽADNÝ A JASNÝ LCD DISPLEJ 
Nový LCD displej má všetky potrebné kontrolky 
- vrátane Smart Key, HSTC/ABS a štart-stop 
systému – uložené úhľadne okolo centrálneho 
tachometra a počítadla kilometrov. Všetky 
údaje sú prepínateľné cez A/B tlačidlo na ľavej 
rukoväti.

8. PLNÉ LED OSVETLENIE 
Štýlový reflektor v prednej kapotáži má dve 
stretávacie svetlá, rozdelené diaľkovým 
svetlom, pozičné svetlá zostávajú v hornej 
kapotáži pri riadidlách. Aby zadné svetlo 
ladilo s predným, je tiež LED a s chrómovým 
lemovaním. 

9. BEZKĽÚČOVÉ OVLÁDANIE  
SMART KEY

Diaľkový kľúč Smart Key stačí mať vo vrecku; 
už ho viac nemusíte vyťahovať kvôli štarto-
vaniu, tankovaniu či otváraniu sedla. Jediné 
prepnutie hlavného ovládača oživí motorku 
a dáva jazdcovi kontrolu nad štartovaním, ot-
váraním sedla a nádrže, aj zamykaním. 

Príplatkový kufor Smart Top Box sa vďaka 
kľúču Smart Key otvára iba stlačením tlačidla 
na nosiči. 

VIAC  
VÝKONU.
NIŽŠIA SPOTREBA

Aby sme udržali SH125i na špici, dali sme mu prepracovaný kvapalinou chlad-
ený štvortaktný 4V motor eSP+, ktorý produkuje viac výkonu a krútiaceho mo-
mentu. Pevné štarty a zrýchlenie pri predbiehaní sú rýchlejšie, a vyššia je aj 
maximálna rýchlosť. To všetko sa vám zíde pri prekonávaní hustej premávky.

Spotreba paliva (bez aktivovaného systému štart-stop) klesla z 2,3 l/100 km 
(metóda WMTC) pri motore 2V eSP+ na 2,18 l/100 km pri novom 125-cm3 4V 
eSP+ motore (metóda WMTC). Štart-stop systém bezhlučne naštartuje a vy-
pne motor na semaforoch, na želanie môže byť deaktivovaný. A čo je neme-
nej dôležité, nový motor eSP+ spĺňa emisnú normu EURO5. Povolené emisie 
normy EURO5 sú výrazne nižšie než pri norme EURO4.

SH125i
MOTOR
Typ motora Kvapalinou chladený 4-taktný jednovalec SOHC

Zdvihový objem 125 cm3

Maximálny výkon 9,6 kW pri 8 250 otáčkach
Maximálny krútiaci moment 12 Nm pri 6 500 otáčkach
Spotreba paliva 2,2 l/100 km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ

Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 090 x 730 x 1 130

Výška sedla (mm) 799
Rázvor (mm) 1 350
Pohotovostná hmotnosť (kg) 138

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predná/zadná) 2-kanálové ABS

Pneumatiky (predná/zadná) 100/80 R16 / 12/80 R16

Predné odpruženie Teleskopické

Zadné odpruženie Dva tlmiče uchytené na kyvnej vidlici

FARBY
* oba modely majú rovnaké farebné varianty

ŠPECIFIKÁCIE

PEARL SPLENDOUR RED BLACK METALLIC SILVER METALLIC PEARL GLARE WHITE

DOPLNKY

VIAC O ORIGINÁLNYCH DOPLNKOCH 
NÁJDETE NA NAŠICH STRÁNKACH.
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Predné odpruženie Teleskopické

Zadné odpruženie Dva tlmiče uchytené na kyvnej vidlici

FARBY
* oba modely majú rovnaké farebné varianty

ŠPECIFIKÁCIE

PEARL SPLENDOUR RED BLACK METALLIC SILVER METALLIC PEARL GLARE WHITE

DOPLNKY

VIAC O ORIGINÁLNYCH DOPLNKOCH 
NÁJDETE NA NAŠICH STRÁNKACH.



 

Vieme, že v  meste žijete rýchly život. Víchrica toho, čo všetko 
musíte stihnúť. Musíte mať náskok. A  popritom kopec zábavy. 
Inštinktívne tak robí aj naše krásne a nové SH125i.

Má náskok vďaka jemnému a  sviežemu štýlu, ktorý ukrýva 
silnejší a  úspornejší 4V štvortaktný motor eSP+. Trochu sme 
poprehadzovali veci vo vnútri a  vďaka novému ľahkému rámu 
narástol odkladací priestor, takže doň vojde integrálna prilba 
a stále zostane dostatok ďalšieho miesta. 

Pre vaše pohodlie je to aj náš prvý 125- cm3 skúter s kontrolou 
trakcie Honda Selectable Torque Control (HSTC), elektronickým 
systémom, ktorý automaticky ovláda priľnavosť zadnej 
pneumatiky za akýchkoľvek podmienok, čím zvyšuje vašu 
bezpečnosť.

ELEGANCIA BEZ 
ZĽUTOVANIA
TO NAJLEPŠIE SI VŠIMNETE VŽDY

VYTESANÁ 
Z ÚSPECHU
VYLEPŠENÉ FUNKCIE.

Vďaka novému ľahkému rámu a  palivovej nádrži pre-
sunutej pod podlahu vznikol o viac ako 50 % väčší odkla-
dací priestor. Celkový objem podsedlového priestoru je 
28 litrov, takže sa doň vojde integrálna prilba a stále zos-
tane dostatok ďalšieho miesta. Pre ešte väčšie pohodlie 
sme pridali USB zásuvku. Zároveň sme starostlivo pre-
pracovali geometriu zadného odpruženia, čím sa pre vás 
a vášho spolujazdca zvýšila kvalita jazdy. Úplne nový LCD 
displej zobrazuje presne to, čo potrebujete vedieť, kým 
LED osvetlenie je jasné a zreteľne viditeľné.

Výhodu máte aj v  diaľkovom kľúči Honda Smart Key, 
ktorým viete ovládať zapaľovanie, otváranie sedla a tan-
kovacieho otvoru, ako aj zamykanie riadidiel bez toho, 
že by ste ho museli vyberať z vrecka. Aj príplatkový kufor 
Smart Top Box sa otvára a zamyká iba stlačením tlačidla 
na nosiči. Pre lepšiu ochranu pred chladným počasím je 
v ponuke plexištít a chrániče rukovätí.

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
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, E-mail: motoinfo@honda.sk

www.honda.sk/motorcycles
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