
SCOOTERS



ZÍsKeJte 
sVoBoDU

Praktické, stylové, dostupné a přínosné v každém prostředí. 
skútry Honda jsou moderní stroje vhodné pro vás,  

váš životní styl i rozpočet.
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A
Řidičský 
průkaz

sÍLA 
oDLIŠIt se

intEgrA

Integra vyzařuje osobitost. Výkon řadového dvouválcového motoru má plynulý průběh a 
snadno se dávkuje: protáhne vás městským provozem se stejnou lehkostí, s jakou můžete 

bezstarostně vyjet do otevřené krajiny. 

Díky pohodlné jízdní pozici je průjezd mezi kolonami aut hračkou. s dvouspojkovou převodovkou 
Dct (Dual clutch transmission), která má dva automatické režimy – Drive a sport – stačí 

jednoduše otočit plynem a jet jako na skútru. Pro větší požitek z jízdy má režim sport na výběr tři 
různá nastavení. A manuální řazení nemůže být snazší; stačí použít tlačítka na levé rukojeti.

Přední vidlice showa sDBV (Dual-Bending-Valve) s vylepšeným tlumícím účinkem směrem 
nahoru i dolů, doplněná brzdami s ABs ve standardní výbavě, zajišťuje snadnou ovladatelnost 

a bezpečné zastavení v každé situaci.

Předpětí pružiny zadního tlumiče se dá lehce nastavit podle vaší hmotnosti, spolujezdce nebo 
nákladu. Přístrojová deska je osazena inverzním LcD displejem, a barvu polí otáčkoměru lze 

dokonce změnit – na výběr je celkem 9 možností.
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Více informací na www.honda.cz/motorcycles

KLÍČOVÉ PrVKY

PgM fI Hecs3 ABs HIss

eUro 4 LeD sVĚtLA sDBV Dct

40,3 kW 
6 250 ot. za min

Max. výkon  

17"
Kola

3,5/100 l/km

Spotřeba paliva
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A1
Řidičský  
průkaz

VÍce
Z KAŽDÉHo DNe

fOrzA 125

forza 125 vám dá víc.  
Více výkonu. Více stylu. Více praktičnosti. Více technologií.  

Má v sobě všechno, co byste kdy mohli chtít od sportovního gt skútru, a dá vám potřebnou 
jistotu ke každodennímu zdolávání ulic. od práce po zábavu a všechno mezi tím, je  
čas chtít od města víc. A s novou technologií bezklíčkového zapalování smart Key,  
novým zadním odpružením a pneumatikami Michelin™ city grip budete připraveni  

na všechno, co vám přijde do cesty.

Kapalinou chlazený čtyřventilový motor nabízí prvotřídní akceleraci a nenucenou rychlost 
spolu s plynulým a citlivým průběhem výkonu, při jízdě městem i na delších trasách. 

funkce Idle stop snižuje spotřebu paliva i emise, a umožní vám dojet dál za méně peněz.
Podvozek dodává skútru v provozu potřebnou obratnost a stabilitu na dálnici, zatímco 

antiblokovací brzdový systém Honda ABs zajistí extra jistotu. to vše je zabaleno do elegantní 
dynamické kapotáže kompletně osazené LeD světlomety, a vybavené řadou chytrých detailů – 
jako je například plexištít nastavitelný v šesti polohách. celkový styl podtrhuje stereoskopická 

přístrojová deska s inverzním LcD displejem hlubokých, sytých odstínů.
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KLÍČOVÉ PrVKY

PgM fI Hecs3 ABs sYstÉM 
IDLe stoP

eUro 4 V-MAtIc sMArt KeY LeD sVĚtLA

11 kW 
8 750 ot. za min

Max. výkon 

2
Úložný prostor pro 
dvě integrální přilby

MiCHELin™
Pneumatiky
City grip Více informací na www.honda.cz/motorcycles
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A2
Řidičský 
průkaz

MoDerNÍ
KLAsIKA

SH300i

Nezáleží na tom, zda hledáte propracovaný design, jistotu při průjezdu dlážděnými ulicemi 
města, nebo pohodlný a rychlý způsob, jak cestou do práce či za zábavou projet přeplněnou 
magistrálu. Honda vyrobila skútr sH300i proto, aby splnila všechna vaše přání, a přidala ještě 

něco navíc.

Proti všem výzvám dnešního rychlého světa se Honda sH300i postavila s modernizovaným 
čtyřventilovým jednoválcem o objemu 279 cm3, který díky většímu točivého momentu a 

akceleraci vystřelí skútr z místa ještě rychleji. Navíc, jeho inteligentní technologie nízkého 
tření snižují nejen emise pod úroveň normy euro 4, ale také vaše náklady na cestování. 
Ale výkon sám o sobě nestačí. Kompaktní kapotáž s plochou podlahou sedí na velkých 
šestnáctipalcových kolech, které zaručují dokonalé jízdní vlastnosti a stabilitu ve městě  

i na dálnici.

K modernímu designu sH300i přispívají i přední a zadní LeD světlomety, které zároveň zvyšují 
viditelnost za tmy. Pod sedlem je dost místa pro uložení integrální přilby, pláštěnky nebo 

zámku, takže po příjezdu do cíle toho nemusíte tolik nosit s sebou.
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KLÍČOVÉ PrVKY

PgM fI Hecs3 ABs HIss

eUro 4 sMArt KeY LeD sVĚtLA

18,5 kW 
7 500 ot. za min

Max. výkon

3/100 l/km

Spotřeba paliva

1
Úložný prostor 
integrální přilba Více informací na www.honda.cz/motorcycles



VŽDY
sMĚreM

DoPŘeDU

SH125i

Ve společnosti Honda rozumíme městské 
mobilitě lépe než kdokoli jiný, protože jsme 

ji pomohli vytvořit a dali jí tvář. Model sH125i 
dává lidem náskok před ostatními posledních 

30 let. Každá nová generace je evolucí té 
předchozí, vždy s vylepšeným designem, 
novými technologiemi a větší praktičností.  
tak můžeme vytvářet zážitky, které vždy 

směřují dopředu.

09 10
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A1
Řidičský  
průkaz

tVÁŘ 
MĚstA

SH125i

Zajeďte do jakéhokoli velkého města v evropě – Říma, Barcelony, Paříže, Berlína nebo 
Londýna. Dívejte se chvíli kolem sebe, a určitě zahlédnete název sH. ta dvě písmena k sobě 
patří. Nové sH125i vás připraví na život ve městě ještě lépe než kdy předtím. s osobitými LeD 

světly, technologií bezklíčkového zapalování smart Key a dostatečně velkým podsedlovým 
prostorem pro uložení integrální přilby získáte klasický, propracovaný design i moderní 

městskou praktičnost. Je tu dokonce 12V zásuvka, ve které můžete svůj přístroj udržet za  
jízdy nabitý.   

Vzhled je ale k ničemu bez dobrých jízdních vlastností. Naštěstí, nové sH125i má obojí.
Velká šestnáctipalcová kola v kombinaci s pneumatikami Michelin™ city grip nabízí lepší 

kontrolu na mokrém či nerovném povrchu. Přidejte k tomu ABs jako standardní výbavu, a 
máte jistotu dokonalého jízdního zážitku za každého počasí.  
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KLÍČOVÉ PrVKY

PgM fI Hecs3 ABs sYstÉM
IDLe stoP

eUro 4 V-MAtIc sMArt KeY LeD sVĚtLA

16"
Kola

1
Úložný prostor pro 
jednu integrální přilbu

2,1/100 l/km 

Spotřeba paliva 
Více informací na www.honda.cz/motorcycles
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A1
Řidičský  
průkaz

MĚstU
BLÍŽ

Pcx125 vynikne elegantním, moderním design, který se hodí do každého města, zatímco jeho 
kapalinou chlazený jednoválec soHc se dvěma ventily zaujme neuvěřitelně ekonomickým 

provozem. 
 

Pokrokový motor smart Power esP, pohánějící Pcx125, nabízí dlouhodobou spolehlivost a 
vynikající spotřebu 2,1 l/100 km (bez funkce Idle stop). osvětlení a směrovky s LeD pomáhají 
ušetřit 40 W elektrické energie. speciální pneumatiky s malým valivým odporem usnadňují 

motoru práci a zároveň udržují dobrou přilnavost, citlivé odpružení doplněné kombinovaným 
brzdovým systémem Honda cBs, pohltí i ty největší nástrahy městských ulic. A konečně, 

Pcx125 přijíždí s dostatečně velkým prostorem k uložení integrální přilby a 12V zásuvkou pro 
dobíjení elektroniky na cestách.  

 
Dobře vypadá, dlouho vydrží a je nenáročný na pořízení i provoz. Pcx125 je skútr, který vám 

dá všechno pro život v pohybu.
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KLÍČOVÉ PrVKY

PgM fI Hecs3 c-ABs eUro 4

LeD sVĚtLA sYstÉM
IDLe stoP

1
Úložný prostor 
integrální přilba

2,1/100 l/km

Spotřeba paliva

MiCHELin™
Pneumatiky 
City grip

PCx125

Více informací na www.honda.cz/motorcycles
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A1
Řidičský  
průkaz

UŽIJte sI 
MĚsto

ViSiOn 110

spěcháte do práce nebo chcete jenom zajet do města? se skútrem Vision to vždycky bude 
vzrušující jízda. Vzduchem chlazený čtyřtakt esP o objemu 108 cm3 se systémem Idle stop 

nabízí perfektně vyvážený poměr výkonu a spotřeby paliva. Má silný točivý moment v nízkých 
a středních otáčkách, kde ho při častých rozjezdech nejvíc potřebujete.

Vision je hbitý a snadno ovladatelný. Jeho rám z ocelových trubek má potřebnou tuhost, a 
vylepšená přední 35 mm vidlice příznivě ovlivňuje každý aspekt řízení i jízdního komfortu. 

Nová malá kapotáž zaujme modernějším designem, a velkorysý úložný prostor pod sedlem 
hravě pobere vaši tašku na trénink, batoh nebo nákup. Na podlaze je víc místa pro nohy, a 

díky prostornější jízdní pozici městem pohodlně projedete i se spolujezdcem.  

spolehlivý, dostupný a stylový Vision. to je chytrý způsob, jak se vypořádat s provozem a užít 
si město.
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KLÍČOVÉ PrVKY

PgM fI Hecs3 c-ABs eUro 4

sYstÉM
IDLe stoP

6,5 kW 
7 500 ot. za min

Max. výkon 

1,9/100 l/km

Spotřeba paliva

9 Nm  
5 500 ot. za min

Max. točivý moment
Více informací na www.honda.cz/motorcycles



SH300i SH125i

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec soHc kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec soHc

279,1 cm3 124,9 cm3

18,5 kW / 7 500 ot. za min 8,98 kW / 8 500 ot. za min

25,5 Nm / 5 000 ot. za min 11,5 Nm / 7 000 ot. za min

9 litrů 7,5 litru

3 l/100 km* 2,1 l/100 km*

70 g/km 52 g/km

2 131 x 728 x 1 193 mm 2 034 x 740 x 1 158 mm

805 mm  799 mm

130 mm 144 mm

169 kg 136,9 kg

1817

*režim WMtc.

sPecIfIKAce

Barvy

integra forza 125
Motor
Typ motoru kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec SOHC s 8 ventily kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC se 4 ventily

Zdvihový objem 745 cm3 124,9 cm3

Max výkon 40,3 kW / 6 250 ot. za min 11 kW / 8 750 ot. za min

Max točivý moment 68 Nm / 4 750 ot. za min 12,5 Nm / 8 250 ot. za min

Objem palivové nádrže 14,1 litru 11,5 litru

Spotřeba paliva 3,5 l/100 km* 2,3 l/100 km*

Emise CO2 81 g/km 52 g/km 

Podvozek
D x Š x V (mm) 2 215 x 810 x 1 440 mm 2 135 x 750 x 1 455 mm

Výška sedla (mm 790 mm 780 mm

Světlá výška (mm) 135 mm 150 mm

Pohotovostní hmotnost 238 kg 159 kg

Matt cynos grey Metallic Lucent silver Metallic Pearl splendour red Lucent silver Metallic

Pearl splendour red Matt Pearl cool White Pearl cool White Pearl Nightstar Black

Matt Majestic silver Metallic Pearl glare White Black / Matt ruthenium  
silver Metallic

Matt cynos grey Metallic 
Matt Pearl Havana Brown

Lucent silver Metallic 
Matt Pearl Pacific Blue

Matt Pearl cool White 
Matt Pearl Pacific Blue
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*režim WMtc.

sPecIfIKAce

Barvy

pcx125 vision 110
Motor
Typ motoru kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec OHC

Zdvihový objem 125 cm3 108 cm3 

Max výkon 8,6 kW / 8 500 ot. za min 6,5 kW / 7 500 ot. za min

Max točivý moment 12 Nm / 5 000 ot. za min 9 Nm / 5 500 ot za min

Objem palivové nádrže 8 litrů 5,2 litru

Spotřeba paliva 2,1 l/100 km* 1,9 l/100 km*

Emise CO2 48 g/km 42 g/km

Podvozek
D x Š x V (mm) 1 930 x 740 x 1 100 mm 1 925 x 686 x 1 115 mm

Výška sedla (mm) 760 mm 770 mm

Světlá výška (mm) 135 mm 160 mm

Pohotovostní hmotnost 130 kg 102 kg 

Pearl Havana Brown Matt carbonium grey Metallic Pearl cool White  Pearl splendour red

Pearl siena red Pearl cool White   Moondust silver Metallic    Matt carbonium grey Metallic

  Moondust silver Metallic Pearl Nightstar Black
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tecHNoLogIe HoNDA
společnost Honda vyvinula pro svoji modelovou 
řadu motocyklů mnoho inovačních technologií 
s cílem co nejvíce zpříjemnit váš život a zlepšit 
svět, ve kterém žijeme.

AntiBLOKOVACÍ BrzDOVÝ SYStÉM 
Monitoruje rychlost otáčení kol 
a redukuje brzdný tlak, aby zabránil 
zablokování kol.

SYStÉM iDLE StOP 
Automaticky vypne motor po třech vteřinách 
od zastavení a znovu okamžitě nastartuje 
po otočení plynové rukojeti, čímž pomáhá 
snižovat emise a spotřebu paliva.

KOMBinOVAnÝ BrzDOVÝ SYStÉM
Po stisknutí brzdové páčky nebo sešlápnutí
brzdového pedálu aktivuje současně přední 
i zadní brzdu pro plynulý a vyvážený brzdný
účinek.

LED SVĚtLA
Jasnější světlo a menší spotřeba energie 
než u tradičních žárovek, žádné zpoždění a 
delší životnost.

DVOUSPOJKOVÁ PŘEVODOVKA 
Kombinuje jízdní požitek manuální pře-
vodovky s praktičností automatu, a zvyšuje 
komfort při zachování sportovních vlast-
ností. 

PrOgrAMOVAnÉ VStŘiKOVÁnÍ 
PALiVA 
Počítačový systém s řídící mapou 
udržuje vysoký výkon a citlivou reakci 
motoru za každých podmínek.

EUrO 4
Vyhovuje emisní normě eUro 4.

SHOWA DUAL BEnDing VALVE 
Vidlice showa Dual Bending Valve 
s plynulejším útlumem a kompresí zlepšuje 
jízdní komfort a ovladatelnost.

MODErnÍ KAtALYzÁtOr HOnDA 
systém s čidlem kyslíku udržuje poměr 
směsi vzduchu a paliva na optimální úrovni 
a snižuje tak obsah škodlivých emisí ve 
výfukových plynech.

SMArt KEY
Inovační technologie zvyšuje praktičnost 
i bezpečnost. s klíčkem v kapse nebo
tašce můžete otevřít sedlo nebo nastartovat
motor jediným stiskem tlačítka.

BEzPEČnOStnÍ SYStÉM HOnDA
Umožňuje nastartovat motocykl pouze 
jedním ze dvou originálních kódovaných 
klíčků a efektivně brání krádeži.

PŘEVODOVKA V-MAtiC
Převodovka s variátorem zajišťuje 
plynulé automatické řazení v širokém 
rozsahu rychlosti.



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 uznají za vhodné. To se může týkat drobných 
i zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální úsil í  tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré detaily, které 
se týkají specif ikace jakéhokoli výrobku, konzultujte se svým dealerem. Tato publikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolností – nabídku 
společnosti  jakémukoli  jednotl ivci .  Veškerý prodej se real izuje prostřednictvím distr ibutora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami 
standardních podmínek prodeje a záruky, poskytnutých distributorem nebo dealerem, jej ichž kopii lze obdržet na vyžádání. Přestože se vyvíj í 
maximální snaha o zachování přesnosti specif ikací, brožury se připravují  a t isknou několik měsíců před distribucí a následkem toho nemohou 
vždy okamžitě reflektovat ani změny ve specif ikacích 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 si lnici  za použit í  standardní verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli 
doplňkového příslušenství.  Aktuální spotřeba paliva se může l išit  v závislosti 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 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.

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: hcr.moto@honda-eu.com

www.honda.cz/motorcycles

Váš autorizovaný prodejce Honda
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