FORZA FAMILY

PROSTĚ NEJLEPŠÍ
Toto je naše rodina nejlepších skútrů; nabitých moderní technikou a sportovním výkonem,
oblečených podle poslední módy. Zbrusu nová Forza 750 s impozantním designem, a ještě
působivějším výkonem dvouválcového motoru o objemu 745 cm3, brzdami motocyklových
parametrů a špičkovým odpružením je hlavou rodiny. A proto musí být také chytrá, což jí
umožňuje konektivita Honda Smartphone Voice Control.
Ještě více univerzální než dřív je nová Forza 350 s vyšším výkonem a točivým momentem
pro rychlejší akceleraci i vyšší maximální rychlost a úspornější provoz díky novému motoru
eSP+. Elegantní kapotáž má modernizovaný design – a vylepšenou aerodynamiku
– pro pohodlí ve vysokých rychlostech, ke kterému dále přispívá o 40 mm vyšší zdvih
elektricky ovládaného plexištítu. Kompletní LED osvětlení dotváří prémiový vzhled
a nový přístrojový panel má nyní volitelnou funkci Honda Smartphone Voice Control.
Velmi populární Forza 125 vyniká obratností ve městě a, stejně jako její
větší sourozenec, má novou kapotáž a vyšší zdvih plexištítu. Motor eSP+ jí
dává prvotřídní akceleraci a dojezd 298 km na jedno natankování, a díky
plynulému nástupu výkonu je ideální pro jízdu ve městě i na delších
cestách. Volitelná kontrola trakce HSTC teď sleduje a udržuje přilnavost
zadní pneumatiky za každých podmínek.
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BAREVNÝ 5“ TFT DISPLEJ
Intuitivní ovládání a konektivita, díky které zůstanete
ve spojení.
Všechno, co potřebujete vědět, máte před sebou, přehledně
poskládané. Můžete si vybrat ze tří typů zobrazení displeje a tmavého
či světlého pozadí. Nahoře a vpravo uprostřed se zobrazuje jeden
ze čtyř zvolených jízdních režimů a všechny příslušné parametry;
výkon motoru, brzdný účinek motoru, režim převodovky DCT,
intenzita kontroly trakce HSTC a ABS. V řadě nad spodním okrajem
jsou standardní informace, jako denní počítadlo km, spotřeba paliva,
napětí baterie či úhel otevření plynové rukojeti.
Průběžný přehled o spotřebě paliva dávají zelené bloky na
otáčkoměru při ekonomické jízdě, které se změní na blikající žluté ve
vysokých otáčkách. Samozřejmě, jízda má být potěšením, a k tomu
také Forza 750 slouží. Ale když máte také něco na práci, nový systém
Honda Smartphone Voice Control propojí váš telefon se skútrem
a můžete pohodlně vyřizovat telefony, zprávy či poslouchat hudbu,
přičemž vše uvidíte na pravé straně TFT displeje. Vše se ovládá
snadno a bezpečně hlasem nebo tlačítkem na levém řídítku.

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 35 kW pro držitele řidičského oprávnění skupiny A2.
* Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilní pouze se smartphony Android™.
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K OBRAZU SVÉMU
S balíčky příslušenství Travel, Urban a Style je
snadné udělat z modelu Forza 750 ideálního
společníka pro každou příležitost.

NÁŠ NEJLEPŠÍ GT SKÚTR
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.
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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 Style, 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.
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ROZŠIŘTE SVOU
KOMFORTNÍ ZÓNU

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 dvouspojkové
převodovky DCT.

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

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.

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.

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
a přesné řízení.

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.
* Systém Honda Smartphone Voice Control
je kompatibilní pouze se smartphony Android™.
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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 také vyplatí, a proto
funkce nouzového brzdění ESS rozbliká obě
zadní směrovky, aby upozornila ty za vámi, když
prudce zabrzdíte.

9

IMPOZANTNÍ TVARY
V novém designu se odráží ostřejší výkon.
Forza 350 zdvihá laťku vysoko – rychlostí, aerodynamikou
i stylem. Elegantní moderní tvary vytváří skutečně sportovní
design a dokonale ladí s inovovanou stavbou. V upravené přední
kapotáži je úhledně zakomponovaný vzduchový průduch, který
rozptyluje nápor větru a snižuje turbulence v oblasti zad jezdce,
zatímco větší elektricky ovládaný plexištít vylepší ochranu ve
vyšších rychlostech pouhým stiskem tlačítka.

350:
VYROVNANÝ
VÝKON
FORZA 350 JE ČÍM DÁL SILNĚJŠÍ.
Nový kapalinou chlazený motor eSP+ s výkonem 21,6 kW je o 12,4 % silnější, což znamená
rychlejší akceleraci v městském provozu a vyšší
maximální rychlost na dálnici. Zároveň je čistější
– vyhovuje normě Euro 5 – a má živější reakci na
plyn, podtrženou plynulým chodem automatické
převodovky s variátorem. I přes navýšení výkonu
je však ekonomický a na jednu nádrž ujede až
350 km.
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ŽIVOTNÍ PROSTOR
LEPŠÍ AERODYNAMIKA

Forza 350 má velký a bezpečný úložný prostor, bez kterého se ve
městě neobejdete. V přední přihrádce je praktická USB-C zásuvka na
dobíjení elektroniky, zatímco pod sedlo se vejdou až dvě integrální
přilby, takže toho nemusíte tolik nosit s sebou. A navíc vás starostí
zbaví bezklíčové zapalování Smart Key – prostě strčte klíček do kapsy
a můžete jet.

Elegantní lesklá kapotáž má vylepšenou
aerodynamiku pro vyšší komfort ve
vysokých rychlostech. Tento univerzální
skútr hladce rozráží vzduch v dálničním
tempu a díky svojí kompaktní stavbě
projede městskou dopravní špičkou
jako nůž máslem.

VLÁDCE VĚTRU
Poloha elektricky ovládaného plexištítu
s novým tvarem se dá snadno za
jízdy upravit v rozsahu 180 mm. Výšku
plexištítu – nahoru nebo dolů – změníte
jednoduše pouhým stiskem tlačítka na
levém řídítku, a můžete tak reagovat na
změnu počasí nebo cestovní rychlosti.

STYLOVÝ PŘÍSTROJOVÝ
PANEL
Přístrojový panel, který tvoří kombinace
stylového analogového tachometru
s otáčkoměrem a digitálního displeje,
přehledně zobrazuje veškeré informace
ve dne i v noci. U vybraných variant
lze připojit váš mobilní telefon
prostřednictvím systému Honda
Smartphone Voice Control.

KVALITNÍ JÍZDA
Tuhá teleskopická vidlice o průměru
33 mm zajišťuje dokonalé tlumení na
otevřené silnici i na nerovných ulicích
měst. Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
jsou vybaveny dvoukanálovým ABS pro
bezpečné brzdění na kluzkém povrchu.

VÍCE VÝKONU
Forza 350 má nyní více výkonu a točivého
momentu pro rychlejší akceleraci a vyšší
maximální rychlost, takže si s ní můžete dovolit
ještě víc. Kapalinou chlazený motor eSP+ je rovněž
vybaven volitelnou kontrolou trakce HSTC, která
udržuje přilnavost zadního kola za každých podmínek.

OSTRÉ SVĚTLO
Přední LED světlomet, koncové
světlo a směrovky jsou elegantně
zakomponovány do siluety stroje. Ale
není to jenom o designu; světla zajišťují
zvýšenou viditelnost ve dne i v noci.

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

CHTĚJTE OD
ŽIVOTA VÍCE
TECHNOLOGIE, PRAKTIČNOST A PROPRACOVANÝ
DESIGN, TO VŠE V JEDNOM SPORTOVNÍM
GT SKÚTRU.
Motor eSP+ splňující normu Euro 5 dává skútru Forza 125
nenucenou rychlost, šmrnc a okamžitou odezvu na
plyn při jízdě ve městě i na delších cestách. Je rovněž
vybaven volitelnou kontrolou trakce HSTC, která sleduje
a udržuje přilnavost zadní pneumatiky za všech jízdních
podmínek. A v nabitém dnu přijde vhod bezklíčový
systém Smart Key, který ovládá zapalování i zámek
sedla – z vaší kapsy.
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Připravte se na všechno, co si město vymyslí.
Všechny technologie a konstrukční řešení se skrývají pod
modernizovanou, dynamickou kapotáží – ozdobenou kompletním
prémiovým LED osvětlením – která se vyznačuje komfortem
i kompaktními rozměry. Aerodynamiku ve vysokých rychlostech
jsme vylepšili tak, aby se snížily turbulence v oblasti zad jezdce,
a přidali jsme 40 mm k rozsahu pohybu elektricky ovládaného
plexištítu. Úložný prostor je obrovský; pod sedlo se vejdou dvě
integrální přilby, a prostor se dá podle potřeby rozdělit přepážkou,
aby věci zůstaly na svém místě. V přední schránce s praktickou
USB-C zásuvkou snadno dobijete potřebnou elektroniku.
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VÝKON POD KONTROLOU
Modernizovaný, kapalinou chlazený SOHC motor Smart Power (eSP+) dává modelu
Forza 125 výkon 11 kW a točivý moment 12,5 Nm. S těmito hodnotami Forza dosahuje
nejlepší akcelerace ve své třídě a snadno vyvine cestovní rychlost 90 km/h i maximální
rychlost 108 km/h. Motor eSP+ je zároveň čistší a úspornější. Spotřebu paliva a emise
snižuje také systém Idling Stop, který vypne motor po třech sekundách stání a bezhlučně
jej opět nastartuje po otočení plynové rukojeti.

STYLOVÝ PŘÍSTROJOVÝ PANEL
Přístrojový panel, který tvoří kombinace
stylového analogového tachometru
s otáčkoměrem a digitálního displeje,
přehledně zobrazuje veškeré informace ve
dne i v noci.

Bytelný ocelový rám, 33mm teleskopická vidlice a nastavitelné zadní tlumiče dávají modelu
Forza 125 obratnost v městském provozu a stabilitu na dálnici. Pneumatiky Michelin
a antiblokovací brzdový systém (ABS) přidávají jízdě na jistotě, stejně jako kontrola trakce
HSTC, která se stará o přilnavost zadní pneumatiky za každých podmínek.

BEZPEČNÉ BRZDĚNÍ
Zpomalování a zastavování s dvoukanálovým
ABS je bezpečné i na silnicích s horší kvalitou
povrchu nebo za mokra. Přesné a stabilní
brzdění zajišťuje přední 259mm kotouč,
doplněný zadní 240mm kotoučovou brzdou.

PANEL PLNÝ INFORMACÍ
Přístrojový panel zobrazuje všechny
potřebné informace přehledně a stručně.
Dva symetrické budíky otáčkoměru
a tachometru jsou umístěny po stranách,
zatímco středový displej má tři režimy
zobrazení, ovládané přepínačem na levém
řídítku.

HSTC
Dalším technologickým prvkem, který
zvyšuje bezpečnost jízdy na mokrém
povrchu, je volitelná kontrola trakce HSTC,
která na pozadí neustále sleduje a hlídá
přilnavost zadní pneumatiky. V momentě,
kdy HSTC aktivně zasáhne, rozbliká se
kontrolka “T” na přístrojovém panelu.

VÍCE PRAKTIČNOSTI
Dobíjecí zásuvka USB-C v přední schránce teď
udrží váš smartphone ve formě i na cestách.
A pro ještě větší praktičnost stačí dát klíček
Smart Key do kapsy a nechat ho tam. I tak můžete
startovat či odemykat a zamykat podsedlový
prostor.
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VYLEPŠENÁ OCHRANA
PŘED VĚTREM
Modernizovaná štíhlejší kapotáž účinně
rozráží vzduch, přičemž aerodynamika snižuje
turbulence v oblasti zad jezdce při vyšších
rychlostech. Delší cesty jsou díky tomu
pohodlnější. Elektricky ovládaný plexištít se
zdvihem prodlouženým o 40 mm má nyní
rozsah pohybu 180 mm a poskytuje lepší
ochranu před větrem, případně víc svobody
při jízdě městem.
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SPECIFIKACE

MOTOR
Typ motoru

FORZA 750

FORZA 350

FORZA 125

Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec SOHC
s osmi ventily

Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC

Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC

3

3

124,9 cm3

Zdvihový objem

745 cm

Max výkon

43,1 kW / 6 750 ot. za min (35 kW / 6 000 ot. za min)

21,6 kW / 7 500 ot. za min

11,0 kW / 8 750 ot. za min

Max točivý moment

69 Nm / 4 750 ot. za min

31,9 Nm / 5 250 ot. za min

12,2 Nm / 6 500 ot. za min

Spotřeba paliva/ emise CO2

3, 6 l/100 km / 85 g/km

3 l/100 km / 76,1 g/km

2,34 l/100 km

Délka x šířka x výška (mm)

2,200 x 790 x 1,485

2 147 x 754 x 1 507

2 140 x 755 x 1 500

Výška sedla (mm)

790

780

780

Rozvor (mm)

1 580

1 510

1 505

Pohotovostní hmotnost (kg)

235

185

161

Brzdy (přední/zadní)

Dvojitá hydraulická kotoučová 310 mm s radiálními
čtyřpístkovými třmeny / hydraulická kotoučová 240 mm
s dvoupístkovým třmenem (dvoukanálové ABS)

Kotoučová 256 mm / kotoučová 240 mm
(dvoukanálové ABS)

256mm kotouč / 240mm kotouč
(dvoukanálové ABS)

Pneumatiky (přední/zadní)

120/70 R17/ 160/60 R15

120/70 R15 / 140/70 R14

120/70 R15 / 140/70 R14

Přední odpružení

USD vidlice, 41 mm

Teleskopická vidlice, 33 mm

Teleskopická vidlice, 33 mm

Zadní odpružení

Tlumič Monoshock, přepákování Pro-Link

Dva tlumiče

Dva tlumiče

329,6 cm

PODVOZEK, ROZMĚRY A HMOTNOST

KOLA, ODPRUŽENÍ A BRZDY

Graphite Black

Mat Beta Silver Metallic

Mat Cynos Grey Metallic

Pearl Nightstar Black

Mat Cynos Grey Metallic

Pearl Cool White

Mat Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

Pearl Cool White

Pearl Falcon Grey

Pearl Nightstar Black

Lucent Silver Metallic

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÍCE SE DOZVÍTE NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
NEBO PO STAŽENÍ APLIKACE
HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCE.

Mat Pearl Pacific Blue
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Mat Carnelian Red Metallic
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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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