ELEGANCE
BEZ
SLITOVÁNÍ
TOHO NEJLEPŠÍHO SI VŠIMNETE VŽDY

VYTESANÁ
Z ÚSPĚCHU
VYLEPŠENÉ FUNKCE
Díky novému lehkému rámu a palivové nádrži přesunuté
pod podlahu vznikl o víc než 50 % větší odkládací prostor.
Celkový objem podsedlového prostoru je 28 litrů, takže
se do něj vejde integrální přilba a stále zůstane dost
volného místa. Pro ještě větší pohodlí jsme přidali USB
zásuvku. Zároveň jsme pečlivě přepracovali geometrii
zadního odpružení, čímž se zvýšil jízdní komfort celé
posádky. Úplně nový LCD displej zobrazuje přesně to, co
potřebujete vědět, zatímco LED osvětlení je jasné a dobře
viditelné.
Výhodu najdete i v dálkovém klíči Honda Smart Key,
kterým můžete odemknout skříňku zapalování, otevřít
sedlo či víčko palivové nádrže a zamknout řízení, aniž
byste ho museli vyndat z kapsy. I příplatkový kufr Smart
Top Box se odemyká a zamyká pouhým stiskem tlačítka
na nosiči. Pro lepší ochranu před chladným počasím je
v nabídce plexištít a chrániče rukojetí.

Víme, že život ve městě běží rychle. Valí se jako vichřice a vy
musíte stihnout spoustu věcí. Potřebujete mít náskok. A přitom
kopec zábavy. V tom vám pomůže naše krásné a nové SH125i.
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Má náskok díky jemnému a svěžímu designu, pod kterým se
ukrývá silnější a úspornější čtyřtaktní motor eSP+ se čtyřmi ventily. Trochu jsme popřehazovali věci uvnitř a díky novému lehkému
rámu se zvětšil úložný prostor, takže se do něj teď vejde integrální
přilba a stále zůstane dost volného místa.
Pro váš klid je to také náš první 125cm3 skútr s kontrolou trakce
Honda Selectable Torque Control (HSTC) – elektronickým systémem, který automaticky hlídá přilnavost zadní pneumatiky za
každých podmínek a zvyšuje tak vaši bezpečnost.
Určité podrobnosti v této brožuře se nevztahují k žádnému konkrétnímu výrobku z obchodní nabídky. Výrobci si vyhrazují právo změnit
specifikace, včetně barev, s nebo bez předchozího oznámení, a to tehdy a takovým způsobem, jak uznají za vhodné. To se může týkat drobných
i zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální úsilí tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré detaily, které
se týkají specifikace jakéhokoli výrobku, konzultujte se svým dealerem. Tato publikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolností – nabídku
společnosti jakémukoli jednotlivci. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím distributora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami
standardních podmínek prodeje a záruky, poskytnutých distributorem nebo dealerem, jejichž kopii lze obdržet na vyžádání. Přestože se vyvíjí
maximální snaha o zachování přesnosti specifikací, brožury se připravují a tisknou několik měsíců před distribucí a následkem toho nemohou
vždy okamžitě reflektovat ani změny ve specifikacích nebo v některých ojedinělých případech nepřítomnost určitého prvku výbavy. Zákazníci
jsou vždy vyzýváni k diskutování konkrétních podrobností s dodávajícím dealerem, zejména když je výběr závislý 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 silnici za použití standardní verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli
doplňkového příslušenství. Aktuální spotřeba paliva se může lišit v závislosti na způsobu jízdy, údržbě motocyklu, počasí, stavu vozovky, tlaku
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 fit
a NIKDY po požití alkoholu. Slušné chování na silnici a slušnost jsou známky zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku,
že všechna hledí v přilbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % světla, se nesmí legálně používat v silničním provozu.
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VÍC
VÝKONU

3. ODOLNÝ A LEHKÝ NOVÝ RÁM

Výška sedla je zvládnutelných 799 mm. Nový,
lehký a pružný rám z ocelových trubek tvoří
odolný základ výborné ovladatelnosti. Pod
rovnou podlahou ukrývá 7litrovou palivovou
nádrž, čímž se uvolnilo místo pod sedlem.

4. VĚTŠÍ ODKLÁDACÍ PROSTOR

Přesunutím 7litrové nádrže pod podlahu
a přetvarováním rámu jsme získali spoustu
užitečného místa. Víc než 50 %, takže 10 litrů
navíc, znamená celkem 28 litrů podsedlového
prostoru, kam si můžete bez problémů odložit
integrální přilbu a mnoho jiných věcí, které
nechcete nosit s sebou.

NIŽŠÍ SPOTŘEBA
Abychom udrželi SH125i na špici, dali jsme mu přepracovaný kapalinou
chlazený čtyřtaktní čtyřventilový motor eSP+, který produkuje víc výkonu
a točivého momentu. Pevné starty a akcelerace při předjíždění jsou rychlejší,
a zvýšila se také maximální rychlost. To všechno se v hustém provozu hodí.

5. MODERNIZOVANÉ ZADNÍ
ODPRUŽENÍ

Spotřeba paliva (bez aktivovaného systému start-stop) klesla z 2,3 l/100 km
(režim WMTC) u dvouventilového motoru eSP+ na 2,18 l/100 km u nového 4V
125 cm3 eSP+ motoru (v režimu WMTC). Systém start-stop bezhlučně nastartuje
a vypne motor na semaforech, lze ho však i deaktivovat. A co je neméně
důležité, nový motor eSP+ plní emisní normu EURO5. Povolené emise normy
EURO5 jsou přitom výrazně nižší než u normy EURO4.

Dva zadní tlumiče mají předpětí nastavitelné
v pěti stupních a zdvih 83 mm. Pro vaše pohodlí
jsme optimalizovali uložení motoru a zadního
odpružení, čímž se zlepšila ovladatelnost
a pohlcovaní nerovností.

6. USB ZÁSUVKA

Vybitý mobil může být nepříjemný. Abychom
vám pomohli, do podsedlového prostoru jsme
zabudovali USB zásuvku. Nebudete potřebovat
adaptér; jednoduše připojte svůj mobil a jeďte.
Až dorazíte do cíle, bude nabitý.

7. PŘEHLEDNÝ A JASNÝ LCD DISPLEJ

Nový LCD displej má všechny potřebné
kontrolky – včetně Smart Key, HSTC/ABS a startstop systému – uložené přehledně kolem
centrálního tachometru a počítadla kilometrů.
Všechny údaje jsou přepínatelné přes A/B
tlačítko na levé rukojeti.

8. KOMPLETNÍ LED OSVĚTLENÍ

Stylový reflektor v přední kapotáži má
dvě potkávací světla, rozdělené dálkovým
světlem, poziční světla zůstávají v horní
kapotáži na řídítkách. Aby zadní světlo
ladilo s předním, je také osazeno LED a má
chromové lemování.

9. BEZKLÍČOVÉ OVLÁDÁNÍ SMART KEY
1. ÚPLNĚ NOVÝ MOTOR 4V eSP+

Vzrušení. Harmonie. Síla. Kapalinou chlazený
motor 4V eSP+ servíruje lepší akceleraci
a vyšší maximální rychlost než jeho
dvouventilový předchůdce. Má i kontrolu
trakce Honda Selectable Torque Control
(HSTC), která hlídá přilnavost zadního kola.
Navíc je úspornější a plní normu EURO5.

2. KONTROLA TRAKCE HONDA
SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)

Systém kontroly trakce Honda Selectable
Torque Control zvyšuje jízdní jistotu. Tento
systém na pozadí hlídá přilnavost zadního kola.
Když systém HSTC zasahuje, na přístrojovém
panelu bliká kontrolka.

Dálkový klíč Smart Key stačí mít v kapse; už ho
nemusíte vytahovat kvůli startování, tankování
či otvírání sedla. Jediné přepnutí hlavního
ovládače oživí motorku a dává jezdci kontrolu
nad startováním, otvíráním sedla a nádrže,
i zamykáním.
Příplatkový kufr Smart Top Box se díky klíči
Smart Key otvírá pouhým stiskem tlačítka na
nosiči.

SPECIFIKACE

POKROČILÁ
TECHNIKA

Když jsme přidávali kompletní LED osvětlení, USB zásuvku a jasný LCD displej, některé věci jsme nechali beze změny – jako například stabilní 16palcová kola, pohodlnou, skutečně rovnou podlahu a vzpřímenou jezdeckou
pozici, která zaručuje dobrý rozhled. Vylepšování věcí máme v genech. To
je naše práce. SH125i jsme vylepšili po všech možných stránkách. A jsme si
jisti, že jste si toho všimli.

MOTOR

SH125i

Typ motoru

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC

Zdvihový objem

125 cm3

Maximální výkon

9,6 kW při 8250 otáčkách

Maximální točivý moment

12 Nm při 6500 otáčkách

Spotřeba paliva

2,2 l/100 km

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

2090 x 730 x 1 130

Výška sedla (mm)

799

Rozvor (mm)

1350

Pohotovostní hmotnost (kg)

138

KOLA, ODPRUŽENÍ A BRZDY
Brzdy (přední/zadní)

dvoukanálové ABS

Pneumatiky (přední/zadní)

100/80 R16 / 12/80 R16

Přední odpružení

teleskopické

Zadní odpružení

dva tlumiče uchycené na kyvné vidlici

BARVY

PEARL SPLENDOUR RED

DOPLŇKY
VÍCE O ORIGINÁLNÍCH DOPLŇCÍCH
NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

BLACK METALLIC

SILVER METALLIC

PEARL GLARE WHITE
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