
SPECIFIKACE

Více informací 
naleznete zde: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.

FORZA 125

Typ motoru: Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec se
                        4 ventily SOHC

Zdvihový objem: 124,9 ccm

Kompresní poměr: 11,5 : 1

Max. výkon: 10,5 kW @ 8 750 ot.za min.

Max. točivý moment: 12 Nm @ 8 250 ot. za min.

Spotřeba paliva: 43,5 km/l (režim WMTC)

Olejová náplň: 0,9 litru

Startér: automatický ACG

Příprava paliva: elektronické vstřikování paliva PGM-FI 

Vrtání x zdvih: 52,7 x 57,9 mm

Kapacita akumulátoru: 12V-7 AH

Výkon alternátoru: 290 W 

Spojka: suchá 

Sekundární převod: klínový řemen

Převodovka: variátor

Typ rámu: z ocelových trubek 

Úhel hlavy řízení: 26,5°

Závlek předního kola: 89 mm

Pohotovostní hmotnost: 161 kg/162 kg (ABS) 

FORZA 125
SCOOTER

Objem palivové nádrže: 11,5 litru

Délka x šířka x výška: 2 134 x 748 x 1 452 mm 

Rozvor: 1 490 mm

Výška sedla: 780 mm

Světlá výška: 148 mm

Typ ABS: dvoukanálové (ABS jako volitelná výbava)

Přední brzda: kotoučová o průměru 256 mm 

Zadní brzda: kotoučová o průměru 240 mm

Přední ráfek: hliníkový 

Zadní ráfek: hliníkový 

Rozměr předního ráfku: 15M/CXMT3.50

Rozměr zadního ráfku: 14M/CXMT4.00

Přední pneu: 120/70-15

Zadní pneu: 140/70-14

Přístrojový panel: Palivoměr, ukazatel teploty chladící kapaliny, 
celkový a denní počítač ujetých km, ukazatel průměrné spotřeby, 
ukazatel okamžité spotřeby

Přední světlomet: příčný, LED (dálkové světlo: 2, potkávací světlo: 4)

Zadní světlo: kombinovaný typ, LED (brzdové světlo: 4, koncové 
světlo: 4)

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. 

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

přidejte se k nám! 
facebook.com/moto.honda.cz 



Forza 125 vám nabízí víc. Více výkonu. Více stylu. Více praktičnosti. 
Víc technologií. 
V jednom balení dostanete všechno, co můžete chtít od sportovně 
cestovního skútru a zároveň jistotu, se kterou zvládnete všech-
no, co na vás život ve městě nastraží. Její kapalinou chlazený 
čtyřventilový motor disponuje skvělou akcelerací a ochotou jít 
do otáček, a zároveň plynulým a citlivým průběhem výko-
nu zpříjemňuje jízdu městem i delší přesuny. Podvozek 
kombinuje obratnost se stabilitou, zatímco antiblokovací 
brzdový systém ABS* dodává zvýšenou jistotu. To celé 
je zabaleno do elegantní dynamické kapotáže, doplně-
né LED předním a zadním světlem a řadou chytrých 
designových prvků – jako je plexištít nastavitelný v 
šesti polohách – které ilustrují cestovní komfort i 
sportovní kvality.

*ABS je volitelnou výbavou

VÍC ZÁŽITKŮ



Výkonný motor eSP se čtyřmi ventily a vstřikováním 
paliva PGM-FI produkuje silný zátah, aby umožnil 

bleskovou akceleraci při rozjezdech z místa a nabídl 
plynulý průběh výkonu ve středním pásmu pro dyna-

mickou jízdu. Při hmotnosti pouhých 162 kg* umí Forza 
125 rychle a citlivě reagovat s bezkonkurenční obratností a 

přesností, která se hodí na dálnicích i v ulicích měst.

* verze s ABS

VÍC VÝKONU



Forza 125, zaměřená na prvotřídní komfort a praktičnost, nabízí všestran-
nost při zdolávání krátkých i delších tras během dojíždění, a stejně tak i při 
víkendové vyjížďce. Funkce Idle Stop, která vypne motor po 3 sekundách stání 
a znovu jej tiše nastartuje po otočení plynem, snižuje spotřebu paliva a emise, a 
díky tomu můžete dojet dál za méně peněz. 11,5litrová nádrž v kombinaci se spotře-
bou 43,5 km/l nabízí vynikající dojezd – víc než týden dojíždění na průměrně dlouhé 
trase. Uvolněná jízdní pozice dává jezdci kontrolu nad řízením a zvyšuje celkovou viditel-
nost, zatímco nastavitelný plexištít – 6 poloh v rozsahu 120 mm – poskytuje perfektní ochranu 
před nepříznivým počasím. 48litrový podsedlový úložný prostor je dost velký na dvě integrální 
přilby a ještě něco navíc, a 12V zásuvka – umístěná šikovně v přední přihrádce – může posloužit 
jako zdroj energie pro nabití telefonu.

 

VÍC

PRAKTIČNOSTI

Plexištít se dá vysunout či zasunout v šesti 
polohách a rozsahu 120 mm, podle aktuál-

ních jízdních podmínek. Je tu také spoustu 
místa pro spolujezdce a úložný prostor pod 

sedlem na dvě integrální přilby a ještě něco 
navíc.
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Štíhlá silueta skútru Forza 125 na první pohled prozra-
dí prvotřídní kvalitu. Její elegantní křivky kontrastující 
s ostrými hranami okamžitě přitáhnou pozornost, a 
nechají vyniknout sportovní charakter skútru. Design 
nenuceně spojuje práci i zábavu, a Forza je každým 
okamžikem připravena stylově vás dopravit do dalšího 
cíle. Celkový vzhled umocňují propracované detaily; 
přední světlomet s LED vytváří smyslný přední profil s 
ostrými hranami, zatímco koncové LED světlo dodává 
osobitý vzhled zadní části skútru. Finální tečkou je pak 
přístrojový panel s reverzním LCD displejem a sytými 
barvami.

VÍC STYLU



DETAILYBARVY

PERLEŤOVÁ MATNÁ BÍLÁ COOL 
/ ČERNÁ

PERLEŤOVÁ ČERNÁ
/ HNĚDÁ CASTAGNA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Forza 125 nabízí víc při dennim dojíždění i při víkendovém odpočinku, 
a s originálním příslušenstvím Honda si můžete skútr víc přiblížit svým 
představám.  Horní 35litrový kufr v barvě skútru doplňuje štíhlé tvary 
modelu Forza 125 a zvyšuje přepravní kapacitu – vnitřní taška je rovněž 
v nabídce, pro větší pohodlí. Přidejte svůj osobní detail v podobě 

dvoutónového sedla deluxe, středního krytu řídítek a rámečku 
přístrojové desky v barvě skútru, nebo hliníkových stupaček 
a proužků na kola. Pro zvýraznění sportovního charakteru je v 
nabídce také titanová koncovka výfuku Akrapovič, a s držákem 
mobilního telefonu budete mít svůj přístroj v dosahu i když sedíte.

Informace o kompletní nabídce originálního příslušenství Honda a originálních 
náhradních dílů Honda získáte u vašeho dealera Honda.

Z pěti barevných variant si vybere každý. PŘEDNÍ A ZADNÍ SVĚTLO S LED 

Prémiový duální přední LED světlomet doplňují 
poziční LED světla, která zvýrazňují ostré hrany a 
dodávají skútru jedinečnou identitu. Směrovky 
jsou umístěné vysoko v zrcátkách, zatímco 
zadní světlo s LED zvyšuje viditelnost.

PŘÍSTROJOVÝ PANEL

Tachometr a otáčkoměr, podsvícené reverzním LED 
displejem, jsou nádherně orámované a vymezené elegantními 

křivkami a úhly přístrojového panelu. Středový LCD displej 
zobrazuje čas, stav paliva, průměrnou spotřebu, dvě denní a 

celkové počítadlo kilometrů, upozornění na výměnu oleje a teplotu 
chladící kapaliny.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

48litrový prostor pod sedlem nabízí dost místa pro uložení dvou integrálních 
přileb nebo jiných nezbytností, které potřebujete odvézt. 12V zásuvku na 

dobíjení telefonu máte pořád na dosah v přední přihrádce.

35LITROVÝ ZADNÍ KUFR V BARVĚ SKÚTRU KRYT ŘÍDÍTEK A RÁM PŘÍSTROJOVÉHO PANELU V BARVĚ SKÚTRU

PRO MODEL FORZA 125 JE K DISPOZICI TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ. PRO VÍCE INFORMACÍ 
PROSÍM KONTAKTUJTE VAŠEHO DEALERA HONDA.

Vnitřní taška do horního kufru

Dvoutónové sedlo Deluxe

Výfuk Akrapovič

Hliníkové stupačky

Držák mobilního telefonu

Proužky na kola

PERLEŤOVÁ MATNÁ BÍLÁ COOL 
/ MODRÁ PACIFIC

ŠEDÁ MATNÁ METALÍZA CYNOS




