Το SH150i
διατίθεται
με κεντρική
βαλίτσα
35 λίτρων
στον βασικό
εξοπλισμό

SCOOTERS

SH150i
Κατακτήστε την πόλη με στυλ
Pearl Splendor Red

Lucent Silver Metallic

Για την Honda, η αστική μετακίνηση έχει ιδιαίτερη αξία. Για περισσότερα από 50 χρόνια σχεδιάζει και δημιουργεί καινοτόμα δίκυκλα πόλης. Δεν είναι λοιπόν τυχαία η τεράστια εμπορική επιτυχία του SH150i. Υπεύθυνος για
την δυνατή απόδοση του σκούτερ είναι ο υγρόψυκτος κινητήρας eSP της Honda, ο οποίος διαθέτει προηγμένη
τεχνολογία μειωμένων τριβών που συμβάλλει σημαντικά στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και τη μειωμένη εκπομπή ρύπων. Διαθέτει επίσης ένα εκλεπτυσμένο προγραμματιζόμενο σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού (PGMFI) και σύστημα διακοπής λειτουργίας του κινητήρα (Idle Stop) κατ’ επιλογή, που σβήνει αυτόματα τον κινητήρα
κατά τις σύντομες στάσεις, όπως στην περίπτωση του φαναριού. Ο κινητήρας ανάβει και πάλι αμέσως μόλις
ανοίξει το γκάζι.
Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις και παρέχει μεγάλη σταθερότητα, ενώ το επίπεδο δάπεδο και ο μεγάλος χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα που αρκεί για την αποθήκευση ενός full face κράνους, ενισχύουν τον τομέα της πρακτικότητας και της άνεσης.
Το SH150i διατίθεται με κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
των τροχών (Anti-Lock Braking System - ABS) περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό και για τα δύο δισκόφρενα των 240 χιλιοστών μπροστά και πίσω. Οι ελαφριοί 10-μπρατσοι τροχοί και τα tubeless ελαστικά των 16 ιντσών
παρέχουν πολύ καλό κράτημα σε κακής ποιότητας ή πλακόστρωτους δρόμους.

Pearl Cool White

PGM FI

HECS3

ABS

idle
stop
system

V - MATIC

SMART
KEY

LED
LIGHTS

EURO 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος με 1ΕΕΚ
Κυβισμός: 153 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 14,8hp (11 Kw) / 8.250
Μέγιστη Ροπή: 13,9 Nm / 6.500 σ.α.λ. (95/1/EC)
Βάρος (πλήρες υγρών): 137 κιλά (εμπρός: 51 κιλά,
σ.α.λ. (95/1/EC)
* Κατανάλωση Καυσίμου: 43.8 χλμ/λτ (με Idle Stop, WMTC mode)
πίσω: 83 κιλά) 135 κιλά (εμπρός: 52 κιλά, πίσω: 83 κιλά)*
Pearl Nightstar Black
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