
GT LUXUS
Práce či zábava – obojí se spojuje 

ve štíhlých ostrých tvarech kapotáže 
s opravdovým GT komfortem. Extra 

místo pro nohy jezdce, ochranu před 
větrem a každodenní praktičnost 

doplňuje ohromující reakce 
elektronického plynu TBW a plynulé 

řazení šestistupňové douspojkové 
převodovky DCT.

KONEKTIVITA
Napěchovali jsme tento skútr 

prémiovou výbavou, která vám usnadní 
život. S vestavěnou konektivitou 

budete neustále ve spojení se svým 
smartphonem přes systém Honda 

Smartphone Voice Control a barevný 
TFT přístrojový displej.  

PŘEPRAVNÍ KAPACITA
Štíhlá a kompaktní kapotáž modelu  

Forza 750 skrývá užitečný podsedlový 
prostor o objemu 22 litrů. I po uložení 

integrální přilby v něm zbyde místo 
na drobnosti, a do vestavěné USB-C 

zásuvky můžete dát nabíjet svoji osobní 
elektroniku.

VIDĚT A BÝT VIDĚN
Všechna světla jsou osazena vysoce 

účinnými LED, která dodávají osobitý 
vzhled a zajišťují perfektní viditelnost 

pro ostatní účastníky provozu. A díky 
automatickému vypínání směrovek teď 

máte o starost méně.

SKRYTÁ SÍLA
Trubkový rám z oceli dává podvozku 

potřebnou tuhost, zatímco nastavitelná 
41mm přední USD vidlice kartridžového 

typu, lehká hliníková zadní kyvná 
vidlice a nastavitelný centrální tlumič 

s přepákováním Pro-Link zaručují 
prvotřídní odpružení přesné řízení.

BRZDNÝ ÚČINEK
Dva radiálně uchycené čtyřpístkové 

přední třmeny se zakusují do 315mm 
brzdových kotoučů, podporované zadní 

brzdou s kotoučem o průměru 240 mm 
a dvoupístkovým třmenem. ABS reguluje 

brzdný účinek vpředu i vzadu, takže 
bezpečně zastavíte za jakýchkoli podmínek, 

a intenzita jeho zásahu se mění podle 
zvoleného jízdního režimu. Být viděn se take 

vyplatí, a proto funkce nouzového brzdění 
ESS rozbliká obě zadní směrovky, aby 

upozornila ty za vámi, když prudce zabrzdíte.

POKROČILÁ TECHNIKA
Na výběr je ze čtyř jízdních režimů s možností 
vlastního nastavení a šestistupňová 
dvouspojková převodovka DCT s plynulým 
řazením. Volitelná kontrola trakce HSTC průběžně 
hlídá trakci zadního kola a zajišťuje bezstarostnou 
jízdu.

Za sportovně střiženou kapotáží a  pečlivě tvarovaným 
plexištítem modelu Forza 750 se nehne vzduch ani při 
dálničním tempu. Moderní design zaujme všude, kam Forza 750 
přijede – nebo kde zastaví. Silný a  zábavný motor se 
spoustou výkonu je samozřejmostí, stejně jako podvozek 
s  vynikající ovladatelností a  dokonalá aerodynamika ve 
vysokých rychlostech. A  díky kompaktním rozměrům se 
snadno propletete hustým městským provozem i  pohodlně 
zaparkujete. 

Sedlo je prostorné ze všech úhlů pohledu – pohodlně se 
na něj usadí dvě osoby, přičemž jezdec má spoustu místa 
na nohy. A do úložného 22litrového podsedlového prostoru 
se vejde integrální přilba, zatímco díky vestavěné USB-C 
zásuvce bude váš smartphone vždy plný energie. Klíček 
klidně nechte v kapse – systém Smart Key ovládá skříňku 
zapalování, zámek řízení, víčko palivové nádrže i  otevírání 
sedla. Veškeré osvětlení je osazeno výkonnými LED, 
a zaručuje vynikající oboustrannou viditelnost.

Forza 750. To je náš nejlepší GT skútr.

NÁŠ NEJLEPŠÍ GT SKÚTR

*  Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilní 
pouze se smartphony Android™.

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 ln ic 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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ROZŠIŘTE SVOU 
KOMFORTNÍ ZÓNU

Jako špičkový sportovec, Forza 750 není jen silná, 
ale i chytrá.

Elektronické ovládání plynu TBW řídí motor i dvouspojkovou převodovku 
DCT. Čtyři jízdní režimy STANDARD, SPORT, RAIN a USER se nastavují přes 

5palcový TFT displej, a podle nich se mění výkon motoru, brzdný účinek 
motoru a řadící algoritmus převodovky DCT tak, aby vyhovovaly aktuálním 

jízdním podmínkám. Zároveň se automaticky nastavuje intenzita zásahu 
ABS a nastavitelné kontroly trakce HSTC, které optimalizují účinek brzd 

a přilnavost zadního kola. Režim USER umožňuje nastavit průběh výkonu 
motoru a řadící algoritmus v celém rozsahu nastavení. A díky vestavěnému 

systému Honda Smartphone Voice Control můžete poslouchat pokyny 
navigace, vyřizovat telefonické hovory, číst zprávy a  poslouchat hudbu 

jednoduše a bezpečně prostřednictvím tlačítka na levém řídítku.

K OBRAZU SVÉMU
S balíčky příslušenství Travel, Urban a Style je snadné udělat z modelu 

Forza 750 ideálního společníka pro každou příležitost.

BALÍČEK TRAVEL 
S balíčkem Travel Pack na dlouhých cestách zvýšíte přepravní kapacitu – odolnými bočními 

kufry o objemu 26 l vpravo a 33 l vlevo – i komfort, pomocí vyhřívaných rukojetí, a sadě 
horních a spodních nožních deflektorů.

BALÍČEK URBAN 
Zvládnout nabitý pracovní den pomůže balíček Urban Pack s horním kufrem Smart, který 

se odemyká a zamyká stejným chytrým klíčem Smart Key, jakým zapínáte zapalování, 
a vnitřní brašnou. Další úložný prostor nabízí snadno přístupná taška na konzoli.

BALÍČEK STYLE 
Ještě atraktivnější vzhled dodá modelu Forza 750 balíček Styly, ve kterém najdete 

kryt parkovací brzdy z frézovaného hliníku, nerezové boční panely, které chrání 
kapotáž před oděrkami od bot a panely na podlahu z gumy a nerezu 

s logem Forza.

FORZA 750 JE V NABÍDCE SE TŘEMI RŮZNÝMI 
BALÍČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ: TRAVEL, URBAN A STYLE.
VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SE PRODÁVÁ ROVNĚŽ 
SAMOSTATNĚ A JEHO SEZNAM ZAHRNUJE TYTO 
HLAVNÍ POLOŽKY:

MOTOR

Typ motoru
kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový 

dvouválec SOHC s osmi ventily

Zdvihový objem 745 cm3

Max výkon
43,1 kW / 6 750 ot. za min 

(35 kW / 6 000 ot. za min)

Max točivý moment 69 Nm / 4 750 ot. za min

Spotřeba paliva/ emise CO2 3, 6 l/100 km / 85 g/km

PODVOZEK, ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka x šířka x výška (mm) 2200 x 790 x 1485

Výška sedla (mm) 790

Rozvor (mm) 1580

Pohotovostní hmotnost (kg) 235

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Spojka vícelamelová v olejové lázni, dvouspojka

Sekundární převod řetězem

Převodovka šestistupňová dvouspojková

KOLA, ODPRUŽENÍ A BRZDY
Pneumatiky (přední/zadní) 120/70-R17 / 160/60-R15

Přední odpružení USD vidlice, 41 mm

Zadní odpružení tlumič Monoshock, přepákování Pro-Link 

Přední brzda
Dvojitá hydraulická kotoučová 310 mm s ra-

diálními čtyřpístkovými třmeny (dvoukanálové 
ABS)

Zadní brzda
Hydraulická kotoučová 240 mm s dvoupís-

tkovým třmenem (dvoukanálové ABS)

SPECIFIKACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLNÝ  
ENERGIE
NABITÝ SOLIDNÍM HARDWAREM.

Kamkoli potřebujete jet – do města nebo mimo něj, za prací či 
zábavou – Forza 750 se sportovní štíhlou stavbou, komfortem 
i  praktičností třídy GT, sportovní akcelerací, brzdami na úrovni 
motocyklu a kvalitním odpružením vás tam doveze.

Řadový osmiventilový dvouválec o  objemu 745 cm3 se špičkou 
výkonu 43,1 kW má obrovský točivý moment 69 Nm. Šestistupňová 
dvouspojková převodovka DCT s  plynulým chodem umožňuje 
automatické i manuální řazení, přičemž charakter změny převodových 
stupňů závisí na zvoleném jízdním režimu. Ekonomický provoz se 
spotřebou 3,6 l/100 km dává spolu s  palivovou nádrží o  objemu  
13,2 l dojezd až 370 km. Možné je také snížení výkonu na 35kW  
pro držitele řidičského oprávnění skupiny A2.

FORZA 750

• HORNÍ KUFR SMART
• BOČNÍ KUFRY
• VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ
• TAŠKU NA KONZOLI
• PANELY NA PODLAHU
• BOČNÍ KRYTY

• HORNÍ DEFLEKTORY NA NOHY
• SPODNÍ DEFLEKTORY NA NOHY
• KRYT PÁČKY PARKOVACÍ BRZDY
• DEFLECTOR
• PARKING LEVER COVER

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

BARVY

* Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilní pouze se smartphony Android™.


