


JEZDĚTE BEZ OMEZENÍ

Forza 300 stále spojuje to nejlepší z obou světů – výbavu 
a komfort prémiové třídy GT s ovladatelností sportovního 
skútru – ale její nová generace je menší, výrazně 
lehčí a má nový, více aerodynamický design. A kromě 
okouzlujícího vzhledu se pyšní také výkonným motorem, 
který nabízí zábavné jízdní vlastnosti – ať už akceleraci při 
rozjezdu na semaforech nebo sílu při dálkových přesunech  
na otevřené dálnici. Chytrá, důmyslná a praktická Forza 
300 otevírá nový svět možností. Nezná žádné hranice,  
a nepoznáte je ani vy.

LEHČÍ, OSTŘEJŠÍ A 
CHYTŘEJŠÍ. NOVÁ 

KOMPAKTNÍ FORZA 300 
MODEL 2018 OTEVÍRÁ NOVÉ 
MOŽNOSTI. A NEZNÁ ŽÁDNÉ 

LIMITY.



Je dobré mít věci pod kontrolou, a elektricky 
ovládaný plexištít modelu Forza 300 vám to 
umožní – stiskem tlačítka ho můžete posouvat  
v rozsahu 140 mm, a vybírat si tak mezi 
ochranou před větrem nebo svobodou.

Na praktičnosti také záleží. Pod sedlem je 
prostor na dvě integrální přilby a je možné 
přizpůsobit úložný prostor osobním potřebám. 
Uzamykatelná přední schránka pak skrývá 
zásuvku na dobíjení elektroniky. Osvětlení 
kompletně osazené LED diodami zvyšuje 
viditelnost, zatímco bezklíčový systém Smart 
Key každodenní praktičnost.

Kapalinou chlazený motor o objemu 279 cm3, 
vybavený systémem vstřikování paliva, nabízí 
kromě zábavy také vynikající spotřebu paliva. 
Systém volitelné kontroly trakce HSTC udržuje 
přilnavost zadní pneumatiky na maximu i za 
kluzkých podmínek a zvyšuje váš klid.

Motor obepíná zbrusu nový ocelový rám, 
odpružený vpředu párem vidlic o průměru 
33 mm a dvěma tlumiči vzadu. Nerovnosti 
dále pomáhá žehlit 15palcový přední ráfek, 
doplněný zadním 14palcovým kolem. Rychlé 
řízení a stabilita v přímém směru, brzdy pod 
kontrolou ABS a lehký podvozek – Forza 300  
je připravena k jízdě.



ELEKTRICKY STAVITELNÝ ŠTÍT

V horní poloze nabízí ochranu před větrem 
a deštěm, po spuštění pak dává větší pocit 
svobody.

KOMPLETNÍ LED OSVĚTLENÍ 

Veškerá světla jsou osazena prémiovými  
LED diodami –  přední světlomet dává  
modelu  Forza 300 osobitý výraz,  
který nelze přehlédnout.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Podsedlový prostor na dvě integrální přilby
se dá přizpůsobit podle konkrétních potřeb 
každého jezdce. V uzamykatelné přední schránce
je umístěna zásuvka na dobíjení osobní elektroniky.

SMART KEY

K jízdně na modelu Forza 300  
stačí mít klíček Smart Key  
v kapse – a je to!

HSTC

Systém volitelné kontroly trakce hlídá přilnavost 
zadní pneumatiky pro vyšší bezpečnost  
za kluzkých podmínek.

NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA

Vysoký výkon motoru
na delší jízdy, a nízké

provozní náklady.

DESIGN

To nejlepší z obou světů:
komfort a výbava třídy GT,
design a obratnost sportovního 
skútru.

HONDA SMART BOX  
(DOPLŇKOVÁ VÝBAVA)

Další úroveň praktičnosti: horní kufr 
se teď otevírá stiskem tlačítka.

VÍCE INFORMACÍ  
NA PŘÍSTROJOVÉM PANELU

Atraktivní analogové přístroje 
doplňuje digitální displej, který 

obsahuje užitečné informace 
včetně dojezdu na zbývající  

palivo a okolní teploty.



Forza 125 nikdy nestojí nehybně. Spojuje čerstvý 
sportovní design s obratným řízením a přidává k tomu 
komfort a výbavu na úrovni třídy GT. A navíc jí pohání 
motor s prvotřídním výkonem pro jízdu ve městě – i mimo 
něj na otevřené silnici – se spotřebou paliva, kterou bude 
vaše peněženka milovat. Forza je vždy o krok napřed, 
stvořená pro rušný městský život a připravená odvézt vás 
kamkoli budete chtít, kdykoli budete chtít. S modelem 
Forza 125 se budoucnost stává současností.

JEZDĚTE BEZ OMEZENÍ

NEUSTÁLE V POHYBU.
FORZA 125 SPOJUJE

TECHNOLOGIE, 
KOMFORT A STYL.



Ostré křivky modelu Forza 125 splývají  
od nového elektricky ovládaného plexištítu, 
který v horní poloze nabízí ochranu před 
větrem, a po spuštění dolů zase svobodu. 
Pod sedlem je místo na dvě integrální přilby, 
a úložný prostor lze přizpůsobit podle potřeby. 
Uzamykatelná schránka vpředu skrývá zásuvku 
na dobíjení elektroniky.

Kompletní LED osvětlení zvyšuje viditelnost  
a dodává skútru prémiový vzhled, každodenní 
praktičnost pak zdokonaluje bezklíčkové 
zapalování Smart Key – stačí mít klíč v kapse,  
a Forza 125 může vyrazit.

Kapalinou chlazený čtyřventilový motor 
se vyznačuje silným výkonem, který vás 
protáhne městským provozem pouhým 
otočením plynu. Technologie Idle Stop je šetrná  
k životnímu prostředí a snižuje spotřebu 
paliva; na jedno natankování 11,5litrové nádrže 
ujedete téměř 500 km. Základem podvozku 
je tuhý ocelový rám, odpružený předními 
teleskopickými vidlicemi o průměru 33 mm  
a dvojicí zadních tlumičů, které jsou připraveny 
na všechny nástrahy jízdního povrchu, zatímco 
dvoukanálové ABS a kotoučové brzdy zajišťují 
bezpečné a plynulé zastavení.



KOMPLETNÍ LED OSVĚTLENÍ
Veškerá světla jsou osazena 

prémiovými LED diodami – přední 
světlomet dává modelu Forza 
125 osobitý výraz, který nelze 

přehlédnout.

IDLE STOP

Tichý a ohleduplný k životnímu prostředí, 
ideální pomocník do centra města.

VÝKONNÝ A OBRATNÝ

Prvotřídní výkon motoru a obratné 
řízení jsou základem jízdy  

ve městě i mimo něj.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Podsedlový prostor na dvě integrální přilby 
lze přizpůsobit každodenním potřebám 
podle osobních preferencí jezdce. 
Uzamykatelná přední schránka je osazena 
zásuvkou na dobíjení.

ELEKTRICKY STAVITELNÝ ŠTÍT

V horní poloze nabízí ochranu před 
větrem a deštěm, po spuštění dolů 
pak pocit svobody.

ABS (DVOUKANÁLOVÉ)

Optimální brzdný účinek za každých podmínek, 
na suchu i na vodě.

VÍCE INFORMACÍ  
NA PŘÍSTROJOVÉM PANELU

Atraktivní analogové přístroje 
doplňuje digitální displej, který 

obsahuje užitečné informace včetně 
dojezdu na zbývající  

palivo a okolní teploty.

NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA

Mimořádně všestranný výkon,
nízké provozní náklady.

SMART KEY

K jízdně na modelu Forza stačí mít 
klíček Smart Key v kapse – a je to!

DESIGN

To nejlepší z obou světů: 
sportovní design a obratnost, 
komfort a výbava třídy GT.

HONDA SMART BOX (DOPLŇKOVÁ VÝBAVA)

Další úroveň praktičnosti: horní kufr se teď 
otevírá stiskem tlačítka.



SPECIFIKACE

MOTOR
Typ motoru kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC se 4 ventily 

Zdvihový objem 125 cm3

Max výkon 11 kW / 8 750 ot. za min.

Max točivý moment 12,5 Nm / 8250 ot. za min.

Spotřeba paliva/Emise 2,4 l/100 km / 52 g/km

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

Výška sedla 780 mm

Rozvor 1 490 mm

Pohotovostní hmotnost 161 kg

KOLA, ODPRUŽENÍ A BRZDY
Brzdy (přední/zadní) kotoučová 256 mm / kotoučová 240 mm

Pneumatiky (přední/zadní) 120/70-15 / 140/70-14 

Přední odpružení 33 mm vidlice

Zadní odpružení dva tlumiče

SPECIFIKACE

MOTOR
Typ motoru kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily

Zdvihový objem 279 cm3

Max výkon 18,5 kW / 7 000 ot. za min.

Max točivý moment 27,2 Nm / 5 750 ot. za min.

Spotřeba paliva/Emise 3,2 l/100 km

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

Výška sedla 780 mm

Rozvor 1 510 mm

Pohotovostní hmotnost 182 kg

KOLA, ODPRUŽENÍ A BRZDY
Brzdy (přední/zadní) kotoučová 256 mm / kotoučová 240 mm (dvoukanálové ABS)

Pneumatiky (přední/zadní) 120/70-R15 / 140/70-R14 

Přední odpružení 33 mm vidlice  

Zadní odpružení dva tlumiče

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

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



Určité podrobnost i  v  této brožuře se nevztahuj í  k žádnému konkrétnímu výrobku z obchodní nabídky.  Výrobci  s i  vyhrazuj í  právo změnit
specif ikace, včetně barev,  s nebo bez předchozího oznámení,  a to tehdy a takovým způsobem, jak uznaj í  za vhodné. To se může týkat drobných
i  zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální  úsi l í  tomu, aby podrobnost i  uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré detai ly,  které
se týkaj í  specif ikace jakéhokol i  výrobku, konzultuj te se svým dealerem. Tato publ ikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolnost í  – nabídku
společnost i  jakémukol i  jednotl ivci .  Veškerý prodej se real izuje prostřednictvím distr ibutora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami
standardních podmínek prodeje a záruky,  poskytnutých distr ibutorem nebo dealerem, jej ichž kopi i  lze obdržet na vyžádání.  Přestože se vyví j í
maximální  snaha o zachování  přesnost i  specif ikací ,  brožury se př ipravuj í  a t isknou někol ik měsíců před distr ibucí  a následkem toho nemohou
vždy okamžitě ref lektovat ani  změny ve specif ikacích nebo v některých ojedinělých případech nepřítomnost urči tého prvku výbavy.  Zákazníci
jsou vždy vyzýváni  k diskutování  konkrétních podrobnost í  s  dodávaj íc ím dealerem, zejména když je výběr závis lý na některém z inzerovaných
prvků. Vezměte prosím na vědomí,  že uvedené údaje o spotřebě paliva jsou výsledky získanými společností Honda za standardních testovacích
podmínek předepsaných WMTC. Testy se provádí na zvlněné si lnic i  za použit í  standardní  verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokol i
doplňkového př ís lušenství .  Aktuální  spotřeba pal iva se může l iš i t  v  závis lost i  na způsobu j ízdy,  údržbě motocyklu,  počasí ,  stavu vozovky,  t laku 

v pneumatikách, namontovaném příslušenství,  nákladu, hmotnosti jezdce a spolujezdce a dalších faktorech.

JEZDĚTE OPATRNĚ. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku. Seznamte se se svým strojem a jeho schopnostmi. Soustředění pomáhá předvídat.
Sledujte chování ostatních účastníků provozu. Brzděte s dostatečným předstihem. Používejte kvalitní ochranné oblečení, jezděte jen když jste f it  
a NIKDY po požit í  alkoholu. Slušné chování na si lnici a slušnost jsou známky zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku,  
že všechna hledí v při lbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % světla, se nesmí legálně používat v si lničním provozu.

Honda Motor Europe Limited – organizační složka Česká republika
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112, e-mail: motoinfo@honda.cz

www.honda.cz/motorcycles
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