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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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Nová Honda CB125F vás osvobodí - a získáte s ní 
sílu nezávislosti do vlastních rukou. Nejnovější člen 
legendární rodiny Honda CB se vyznačuje ostře 
řezanými tvary v naked stylu, které vyniknou v davu. 
Účinný, vzduchem chlazený jednoválcový motor má 
spoustu točivého momentu v nízkých a středních 
otáčkách pro svižnou akceleraci z křižovatky na 
křižovatku. Nechybí mu ani obratnost – s lehkým 
citlivým podvozkem a 18palcovými koly rychle 
získáte jistotu i v plném náklonu.

Vítejte 
SVOBODYVE SVĚTĚ  



S modelem CB125F je život v centru města snadný. Jeho odolný dvouventilový jednoválec 
OHC se vstřikováním paliva má vynikající účinnost a dosahuje spotřeby 53,1 km/l (v režimu 
WMTC) i ostré akcelerace z místa – přesně to vám ušetří zastávky u benzínových stanic a dá 
vám náskok před okolním provozem. Ocelový rám, teleskopická vidlice a dva zadní tlumiče 
vytváří perfektní rovnováhu mezi stabilitou v přímém směru a zpětnou vazbou v zatáčkách. 
A když jde do tuhého, štíhlá stavba, nízká hmotnost 128 kg a široká řídítka - s úhlem 
zatáčení 45° na každou stranu – vás nenechají stát v koloně.

Výkon
OVLÁDNE MĚSTOKTERÝ



Akcní a ˇ
UNIVERZÁLNÍ 

Proplujte pohodlně městem s novou  
CB125F. Její 18palcová šestipaprsková 
kola z hliníku nejenom podtrhují styl, ale 
zároveň zlepšují stabilitu a přilnavost na 
nerovných ulicích. Přední hydraulická 
brzda zajišťuje bezpečné zastavení. 
Motorka je vybavená nejmodernějším 
systémem elektronického vstřikování 
paliva PGM-FI pro plynulý průběh výkonu 
přes pětistupňovou převodovku. Je také 
pohodlná, s uvolněným a vzpřímeným 
posezem – od mírně předsunutých 
stupaček až po široká řídítka - a poskytuje 
jezdci dokonalou kontrolu i přehled. 
S bočními panely, prostorným zadním 
sedlem a integrovanými držáky jsme 
mysleli také na pohodlí spolujezdce.



Skvelýˇ
RODOKMEN

Model CB125F, který má stejný genový základ 
jako větší CB500F, CB650F a CB1000R, otevírá 
dveře do světa vzrušení z velkých motocyklů. 
Jeho design ovládne ulice díky výrazným bočním 
plastům, které přechází do široké palivové nádrže 
o objemu 13 litrů. Agresivní přední maska obk-
lopuje světlomet s multireflektorem a kompaktní 
přístrojový panel – na kterém nechybí otáčkoměr 
ani ukazatel zařazené rychlosti. Nenápadný černý 
lak na motoru, spodních trubkách vidlic a kolech 
zvýrazňuje všechny čtyři barevné varianty a 
zvyšuje atraktivitu modelu CB125F.



MODRÁ METALÍZA ONYX

PERLEŤOVÁ BÍLÁ SUNBEAM

PERLEŤOVÁ ŽLUTÁ TWINKLE

ČERVENÁ CANDY
BLAZING

Ze čtyř barevných variant 
si vybere každý.

BARVY

Všechny specifikace jsou dočasné a výrobce si vyhrazuje právo jejich změny bez 
předchozího oznámení. Vyobrazené příslušenství se může lišit v závislosti na regionu. 
Uvedená technická data jsou obecná, a platí pro typ ED. Podrobnější informace získáte 
u vašeho dealera Honda.

CB125F

SPECIFIKACE

DETAILY

18PALCOVÁ KOLA
Hliníková šestipaprsková 18palcová kola 
pečlivě žehlí hrubý asfalt, rychle reagují na 
podněty jezdce a zvyšují stabilitu v přímém 
směru.

PŘÍSTROJOVÝ DISPLEJ
Kompaktní přístrojový panel se symetrickým 
designem se skládá z přehledného tachomet-
ru, otáčkoměru, denního počítadla kilometrů 
a středového ukazatele zařazeného rychlost-
ního stupně.

STYL
Rozšířené boční plasty, široká palivová 
nádrž a hranatá přední maska dodávají štíhlé 
postavě modelu CB125F trojrozměrný vzhled, 
zatímco čtyři barevné varianty zvýrazňují jeho 
agresivní  design.

Více informací 
naleznete zde:

Typ motoru: vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec se 2 ventily
a vyvažovacím hřídelem

Zdvihový objem: 124,7 ccm

Vrtání x zdvih: 52,4 x 57,8 mm

Kompresní poměr: 9,2 : 1

Max. výkon: 7,8 kW @ 7 750 ot.za min.

Max. točivý moment: 10,2 Nm @ 6 250 ot. za min.

Spotřeba paliva: 51,3 km/l (režim WMTC)

Olejová náplň: 1,0 litru

Startér: elektrický

Příprava paliva: elektronické vstřikování paliva PGM-FI 

Kapacita akumulátoru: 12V-6 AH

Výkon alternátoru: 202 W 

Spojka: vícelamelová v olejové lázni

Sekundární převod: standardní řetěz

Převodovka: 5 rychlostí

Typ rámu: z ocelových trubek 

Úhel hlavy řízení: 26°

Závlek předního kola: 97 mm

Pohotovostní hmotnost: 128 kg (přední kolo 58 kg; zadní kolo 70 kg) 

Objem palivové nádrže: 13 litrů

Délka x šířka x výška: 2 035 x 765 x 1 080 mm 

Rozvor: 1 295 mm

Výška sedla: 775 mm

Světlá výška: 160 mm

Přední odpružení: 120 mm teleskopická vidlice (31 mm průměr)

Zadní odpružení: dva zadní tlumiče s pětistupňovým nastavením 
předpětí pružiny

Přední ráfek: 18palcový hliníkový se šesti paprsky

Zadní ráfek: 18palcový hliníkový se šesti paprsky

Rozměr předního ráfku: 18 M/C x MT1.85

Rozměr zadního ráfku: 18 M/C x MT2.15

Přední pneu: 80/100-18 M/C 47 P

Zadní pneu: 90 / 90 – 18 M/C 51 P 

Přední brzda: kotoučová o průměru 240 mm s dvoupístkovým třmenem

Zadní brzda: bubnová o průměru 130 mm

Přístrojový panel: tachometr, otáčkoměr, ukazatel zařazeného stupně, 
denní počítač ujetých km

Přední světlomet: 12 V, 35 W (potkávací světlo) / 35 W (dálkové světlo)

Zadní světlo: 12 V, 21 W (brzdové světlo) / 5 W (koncové světlo)


