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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Πρακτικά, κομψά, προσιτά, απολαυστικά, ιδανικά

σε όλους τους δρόμους και σε κάθε περιβάλλον. Τα σκούτερ Honda

είναι καινοτόμα οχήματα που σχεδιάστηκαν για να ταιριάξουν

απόλυτα, στον τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις σου.
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Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.honda.gr

ΤΟΛΜΗΡΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
Όπου κι αν βρεθείς, στην πόλη ή έξω από αυτή, το νέο Forza 750 

συνδυάζει έξυπνη, μοντέρνα σχεδίαση με πραγματική άνεση και πρα-

κτικότητα GT. Οι κοφτερές γραμμές του φέρινγκ και του ανεμοθώ-

ρακα παρέχουν εξαιρετική προστασία από τον αέρα και η άνετη σέλα 

μεγιστοποιούν την ικανοποίηση του αναβάτη.  Αν και ο κρυφός αποθη-

κευτικός χώρος μπορεί να φιλοξενήσει 22 λίτρα αποσκευών, η ουρά δια-

τηρεί πολύ μικρές διαστάσεις. Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να δεχτεί 

ένα full-face κράνος και διαθέτει ενσωματωμένη πρίζα USB τύπου C. Το 

σύστημα Honda Smartphone Voice Control* συνδέεται με κινητό τηλέφωνο, 

παρέχει εύκολη διαχείριση πλοήγησης, τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων 

και εμφανίζεται με ευανάγνωστο τρόπο στη δεξιά πλευρά της οθόνης οργάνων 

TFT. Όλοι οι χειρισμοί γίνονται εύκολα με φωνητικές εντολές ή από τον διακόπτη 

του αριστερού χειριστηρίου.

Με το Smart Key γίνεται ο χειρισμός της ανάφλεξης χωρίς κλειδί, της κλειδαριάς τιμο-

νιού, της τάπας του ρεζερβουάρ καυσίμου και της κλειδαριάς της σέλας, καθώς και 

της κεντρικής βαλίτσας (Smart Top Box) που υπάρχει στον προαιρετικό εξοπλισμό. Όλα 

τα φώτα είναι τεχνολογίας LED.  

Πίσω από το πολυτελές κοστούμι του Forza 750 υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής απόδοσης 

και λειτουργικότητας. Ο κινητήρας των 745 κ.εκ. διαθέτει δύο παράλληλους κυλίνδρους και 

8 βαλβίδες. Αποδίδει μέγιστη ισχύ που φτάνει στα 43.1Kw (58,6 Ps), ενώ η ροπή αγγίζει την 

εντυπωσιακή τιμή των 69Nm (εφικτή η μετατροπή σε 35kw στα πρότυπα της άδειας οδήγησης 

Α2). Τα τρία προ-εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης STANDARD, SPORT και RAIN προσαρ-

μόζουν την ισχύ και την πέδηση του κινητήρα, καθώς και το πρόγραμμα αλλαγής σχέσεων της 

μετάδοσης διπλού συμπλέκτη (DCT). Το πρόσθετο πρόγραμμα USER επιτρέπει ρυθμίσεις όλων 

των παραμέτρων από τον αναβάτη. Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου διαμάντι προσφέρει 

εκπληκτική αντοχή και το ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι των 41 χιλ. παρέχει ακρίβεια στον 

έλεγχο της μπροστινής ανάρτησης. Ο μπροστινός τροχός των 17 ιντσών είναι κατασκευασμένος από 

αλουμίνιο και συνδυάζεται με πίσω τροχό 15 ιντσών. Οι δύο δίσκοι 310 χιλ. του μπροστινού τροχού συν-

δυάζονται με ακτινικές δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων και μαζί με τον πίσω δίσκο των 240 χιλ. παρέχουν 

κορυφαίο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Την ιδανική προσαρμογή του σκούτερ στην μεταφορά συνεπιβάτη εγγυώνται τα προαι-

ρετικά πακέτα TRAVEL, URBAN και STYLE, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για το Forza 750.

745 κ.εκ. 2-κύλινδρος

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

DCT Dual Clutch Transmission

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Honda Smartphone  
Voice Control system*

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
• HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC) 

3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ
• ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 69 ΝΜ
• ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 41 ΧΙΛ.
• ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ 4 ΕΜΒΟΛΩΝ 

ΣΤΟΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΡΟΧΟ
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 22 ΛΤ. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART KEY

λίδα

του κινητήρα, καθώς και το πρόγραμμα αλλαγής σχέσεων της

DCT). Το πρόσθετο πρόγραμμα USER επιτρέπει ρυθμίσεις όλων

άτη. Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου διαμάντι προσφέρει 

ζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι των 41 χιλ. παρέχει ακρίβεια στον 

ης. Ο μπροστινός τροχός των 17 ιντσών είναι κατασκευασμένος από 

σω τροχό 15 ιντσών. Οι δύο δίσκοι 310 χιλ. του μπροστινού τροχού συν-

 τεσσάρων εμβόλων και μαζί με τον πίσω δίσκο των 240 χιλ. παρέχουν

ς συνθήκες οδήγησης.

ύτερ στην μεταφορά συνεπιβάτη εγγυώνται τα προαι-

αι STYLE, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για το Forza 750.

ΗΡΙΣΤΙΚΑ
ROL (HSTC)

ΟΛΩΝ

Ω ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ

* Το σύστημα Honda Smartphone Voice Control είναι συμβατό, μόνο με smartphones που διαθέτουν λειτουργικό AndroidTM. 5
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21.6 Kw (29.2 Ps)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ

2 κράνη full-face

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Honda Smartphone  
Voice Control System*

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART KEY
• ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB ΤΥΠΟΥ C 
• ΝΕΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
• ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 33 ΧΙΛ.
• ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
• ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ABS

ΕΞΕΛΙΞΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
Το νέο Forza 350 ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά, με προηγμένη τεχνο-

λογία, κορυφαία αεροδυναμική σχεδίαση και μοναδικό στυλ. Ο υγρό-

ψυκτος κινητήρας eSP+ διαθέτει έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής και 

αποδίδει 21.5 Kw (29,2 Ps) ισχύος, δηλαδή είναι πιο ισχυρός κατά 12.4% 

από το προηγούμενο μοντέλο και παρέχει καλύτερη επιτάχυνση και υψη-

λότερη τελική ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο. Επίσης, είναι πιο καθαρός 

και απόλυτα συμβατός με τις προδιαγραφές EURO5. Αν και πιο αποδοτικός, 

διατηρεί την παροιμιώδη οικονομία καυσίμου, για την οποία είναι γνωστά τα 

μοντέλα Forza και επιτρέπει την κάλυψη 350 χιλιομέτρων χωρίς την ανάγκη 

ανεφοδιασμού. Το Forza 350 διαθέτει επίσης, το σύστημα Honda Selectable 

Torque Control (HSTC), το οποίο ελέγχει διαρκώς την πρόσφυση του πίσω ελα-

στικού και διαχειρίζεται ανάλογα τη ροπή του κινητήρα. 

Το φέρινγκ και ο αεραγωγός αναβαθμίστηκαν έξυπνα, για να εξασφαλιστεί τέλεια 

διαχείριση της ροής του αέρα και μείωση της πίεσης που δέχεται η πλάτη του ανα-

βάτη, κατά την οδήγηση με υψηλή ταχύτητα. Ο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος (και νέου 

σχήματος) ανεμοθώρακας προσαρμόζεται εύκολα, με επιπλέον 40 χιλ. να προστίθε-

νται στο συνολικό εύρος ρυθμίσεων των 180 χιλ. Στη διάθεση του αναβάτη βρίσκεται 

ένας ασφαλής χώρος αποθήκευσης που μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη full-face ή τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την καθημερινή μετακίνηση. Στο ντουλαπάκι υπάρχει μια πρίζα 

USB τύπου C για την φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών. Ο νέος πίνακας οργάνων συνδυάζει 

εξαιρετικής αισθητικής αναλογικό ταχύμετρο και στροφόμετρο με ψηφιακές πληροφορίες 

και είναι εξαιρετικά ευανάγνωστος, την ημέρα και τη νύχτα.  

Πλέον υπάρχει και η επιλογή σύνδεσης με πολλά από τα χαρακτηριστικά τηλεφωνικών συσκευών, 

μέσω του νέου συστήματος Honda Smartphone Voice Control*. Επιπλέον, η λειτουργία Smart Key 

εξασφαλίζει μεγάλη ευκολία χειρισμού, ακόμη και για το ξεκλείδωμα της προαιρετικής κεντρικής 

βαλίτσας (Smart Top Box). Ο προβολέας, το πίσω φως και τα φλας είναι τεχνολογίας LED, χαρακτηρί-

ζονται από την τέλεια φωτεινότητα και έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο εξαιρετικά μορφοποιημένο 

κοστούμι του σκούτερ. Προσθέτουν στυλ στο Forza 350 και το κάνουν πιο εμφανές στο δρόμο και 

στους οδηγούς των διερχομένων οχημάτων.

* Το σύστημα Honda Smartphone Voice Control είναι συμβατό, μόνο με smartphones που διαθέτουν λειτουργικό AndroidTM. 7

Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.honda.gr

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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2 κράνη full-face

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣeSP+ Enhanced Smart Power

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

• HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IDLING STOP
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART KEY
• ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB ΤΥΠΟΥ C
• ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
• ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 33 ΧΙΛ.
• 2-ΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS

ΑΠΟΛΑΥΣΕ
ΤΗΝ ΚΑΘΕ
ΣΤΙΓΜΗ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Το Forza 125 παρουσιάστηκε το 2015 και από τότε παραμένει ο απόλυτος 

κυρίαρχος στην κατηγορία του, χάρη στις μικρές διαστάσεις και τη δυνατή 

του απόδοση. Για να γίνει ακόμη πιο ευχάριστη και εύκολη η μετακίνηση στην 

πόλη, ανανεώθηκε η εμφάνιση του Forza 125 και προστέθηκαν τεχνολογικές 

λύσεις, για να αυξηθεί η σιγουριά και η άνεση στην οδήγηση. Το λεπτό φέρινγκ 

και τα πλευρικά του μέρη παρέχουν εξαιρετική αεροδυναμική προστασία και μει-

ώνουν την πίεση στην πλάτη του αναβάτη κατά την οδήγηση σε υψηλή ταχύτητα. 

Με δυνατότητα επιπλέον ρύθμισης κατά 40 χιλ., ο ανεμοθώρακας πλέον προσαρ-

μόζεται ηλεκτρικά σε ένα εύρος 180 χιλ., παρέχοντας μεγαλύτερη προστασία και 

χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Στην πιο χαμηλή θέση επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθε-

ρία και ευελιξία στην καθημερινή μετακίνηση. Επιπλέον, στο ντουλαπάκι υπάρχει μια 

βολική πρίζα USB τύπου C για την εύκολη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο υγρόψυκτος, αναβαθμισμένος κινητήρας 4V Smart Power (eSP+) καλύπτει τις προδια-

γραφές EURO5 και πλέον διαθέτει το σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC), το 

οποίο ελέγχει και διατηρεί την πρόσφυση του πίσω τροχού. Η Idling Stop τεχνολογία αυξάνει 

την οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου (είναι δυνατή η κάλυψη 480 χιλιομέτρων χωρίς 

την ανάγκη ανεφοδιασμού) και μειώνει την εκπομπή ρύπων, διακόπτοντας τη λειτουργία του 

κινητήρα όταν το σκούτερ είναι σε στάση και λειτουργεί στο ρελαντί για 3 δευτερόλεπτα. Η λει-

τουργία επανέρχεται άμεσα και αθόρυβα, με το άνοιγμα του γκαζιού.  

Η λειτουργία του έξυπνου κλειδιού (Smart Key) είναι απλή. Έχοντας το απλά στην τσέπη σου, μπορείς 

να ανάψεις τον κινητήρα, να ξεκλειδώσεις τη σέλα, να κλειδώσεις το τιμόνι αν είναι γυρισμένο αρι-

στερά και να χειριστείς την προαιρετική κεντρική βαλίτσα. Κάτω από τη σέλα υπάρχει χώρος για την 

αποθήκευση δύο κρανών. Ο εξαιρετικής αισθητικής πίνακας αποτελείται από δύο συμμετρικά όργανα, 

ένα αναλογικό ταχύμετρο στην αριστερή πλευρά, καθώς και στροφόμετρο και ψηφιακή οθόνη στη δεξιά 

πλευρά. Ο πλήρης φωτισμός LED εξασφαλίζει έντονη παρουσία στο δρόμο και εξαιρετική ορατότητα.

9
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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745 κ.εκ. 2-κύλινδρος

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

43.1 kW (58.6 Ps)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ

69 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

7
ΚΙΝ

• 4 ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΤΗ

• 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL (HSTC)
• ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (DCT) ΕΞΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
• ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 41 ΧΙΛ.
• ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ 4 ΕΜΒΟΛΩΝ 

ΣΤΟΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΡΟΧΟ
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DRL
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART KEY

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
Συνδυάζοντας τις δυνατότητες και την απόδοση των adventure 

μοτοσυκλετών με την άνεση, την ευκολία και την ικανότητα καθημε-

ρινής μετακίνησης ενός μεγάλου σκούτερ, το X-ADV είναι ένα δίτροχο 

SUV που αψηφά κάθε συμβιβασμό. Ως ένα εξαιρετικό μέσο αστικής 

μετακίνησης που μπορεί να ελιχθεί με άνεση στους δρόμους της πόλης, 

αλλά και να συναρπάσει τον αναβάτη του σε χωμάτινα μονοπάτια, το 

X-ADV μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση και κάθε βόλτα, σε μοναδι-

κές εμπειρίες οδήγησης.

Το πλαίσιο είναι ελαφρύτερο, η ανασχεδιασμένη σέλα κάνει ευκολότερη την 

επαφή των ποδιών με το έδαφος και η νέα εξωτερική σχεδίαση ενισχύει το στι-

βαρό στυλ που χαρακτηρίζει το X-ADV. Στη διάθεση του αναβάτη υπάρχει επίσης, 

μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος, καθώς και πρίζα φόρτισης USB τύπου C. Οι 

δυναμικής σχεδίασης διπλοί προβολείς διαθέτουν υψηλής φωτεινότητας τεχνολο-

γία φώτων ημέρας (DRL), ενώ η πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT προσφέρει διαισθητικό 

χειρισμό. Πλέον, μπορείς να συνδεθείς με πολλές λειτουργίες smartphone, όπως είναι 

η πλοήγηση, οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα και η μουσική, μέσω του νέου συστή-

ματος Honda Smartphone Voice Control*.

Ανέβηκε το όριο στροφών και ενισχύθηκε η ισχύς του κινητήρα 745 κ.εκ. με τους δύο 

παράλληλους κυλίνδρους. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού - Throttle By Wire (TBW) - και τα 

τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Standard, Rain, Sport και Gravel) βελτιστοποιούν την από-

δοση για να ταιριάξει απόλυτα σε διάφορες συνθήκες οδήγησης και εδάφη. Με το πρόγραμμα 

USER μπορείς να προσαρμόσεις την ισχύ του κινητήρα, το πρόγραμμα αλλαγών της μετάδο-

σης διπλού συμπλέκτη DCT (Dual Clutch Transmission), καθώς και το επίπεδο παρέμβασης των 

συστημάτων HSTC (Honda Selectable Torque Control) και ABS.

Έγινε ευκολότερη η προετοιμασία του X-ADV για κάθε ανάγκη και απαίτηση του αναβάτη, 

με τα ειδικής σχεδίασης πακέτα αξεσουάρ: ADVENTURE, TRAVEL και STYLE.

* Το σύστημα Honda Smartphone Voice Control είναι συμβατό, μόνο με smartphones που διαθέτουν λειτουργικό AndroidTM. 11
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1 κράνος full-face

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

HONDA SELECTABLE
TORQUE CONTROL350 eSP+ Enhanced Smart Power

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

• ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 21,5 KW (29,2 PS)
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART KEY
• ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB ΤΥΠΟΥ C 
• ΝΕΑ ΟΘΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ LCD
• ΠΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
• ΤΡΟΧΟΙ 16 ΙΝΤΣΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
• ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ABS
• ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 35 ΧΙΛ.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ, 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
ΣΤΥΛ
Το νέο SH350i καθορίζει την κορυφαία οικογένεια μοντέλων SH. Κομψό 

και με νέας σχεδίασης και μικρότερων διαστάσεων κοστούμι, αγκαλιάζει το 

ανασχεδιασμένο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο και υποστηρίζει το πρακτικό 

επίπεδο δάπεδο που κάνει όλα τα μοντέλα SH να ξεχωρίζουν. Η θέση οδήγη-

σης είναι άνετη, όρθια, ξεκούραστη και ιδανική για κάθε σωματότυπο αναβάτη. 

Οι τροχοί των 16 ιντσών μπροστά και πίσω κυλούν ομαλά σε σκληρό οδόστρωμα 

και παρέχουν σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Η εξαιρετικής λειτουργίας 

ανάρτηση των τροχών αποτελείται από τηλεσκοπικό πιρούνι 35 χιλ. και διπλά πίσω 

αμορτισέρ. Το σύστημα παρέχει μεγάλη σιγουριά, σε συνεργασία με τα ελεγχόμενα 

από σύστημα ABS, δισκόφρενα στον μπροστινό και τον πίσω τροχό.  

Ο βελτιωμένος υγρόψυκτος κινητήρας 350 eSP+ διαθέτει έναν εκκεντροφόρο επικε-

φαλής και προσφέρει ευκολότερη μετακίνηση σε αστικό περιβάλλον και ταχύτητα στον 

αυτοκινητόδρομο. Η ισχύς ενισχύθηκε με επιπλέον 3,1Kw (4,2 Ps), ανεβαίνοντας στην εντυ-

πωσιακή τιμή των 21.5 Kw (29,2 Ps). Η τελική ταχύτητα πλέον είναι 134 χλμ./ώρα, με την 

απόσταση 0-200 μέτρων να καλύπτεται σε μόλις 10.2 δευτερόλεπτα. Το σύστημα Honda 

Selectable Torque Control (HSTC) ελέγχει και διαχειρίζεται την πρόσφυση του πίσω τροχού, 

προσφέροντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην οδήγηση, σε όλες τις συνθήκες. Επίσης, 

ο κινητήρας του SH350i είναι πιο καθαρός και καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές EURO5.

Το εκλεπτυσμένο στυλ είναι εμφανές σε κάθε λεπτομέρεια. Η άνεση και η ευκολία ενι-

σχύονται από το Smart Key, που παρέχει την ευκολία χειρισμού από την τσέπη του ανα-

βάτη, για την ενεργοποίηση του κινητήρα, το ξεκλείδωμα της σέλας και της προαιρετικής 

κεντρικής βαλίτσας (Smart Top Box). Κάτω από την άνετη σέλα υπάρχει χώρος για την απο-

θήκευση ενός full-face κράνους, καθώς και πρίζα USB τύπου C για την φόρτιση ηλεκτρονι-

κών συσκευών. Όλα τα φώτα συμπεριλαμβανομένων των φλας, έχουν ανασχεδιαστεί και είναι 

εξαιρετικής απόδοσης μονάδες LED. Η μοναδικής σχεδίασης νέα οθόνη LCD προσφέρει πλήρεις 

και ευανάγνωστες ενδείξεις.

* O ανεμοθώρακας και το Top Box διατίθενται στον προαιρετικό εξοπλισμό. 13
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1 κράνος full-face

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

eSP+

• ΟΘΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ LCD
• SMART KEY
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
• EURO5
• ΣΥΣΤΗΜΑ IDLING STOP
• ΜΕΤΑΔΟΣΗ V-MATIC
• ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB
• HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL

Η ΚΟΡΥΦΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ
ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ
Η ζωή στην πόλη απαιτεί ταχύτητα και ευκολία στις καθημερινές μετακι-

νήσεις. Το μοναδικής αισθητικής SH150i δημιουργήθηκε ακριβώς γι’ αυτό 

τον σκοπό και υπόσχεται ποιότητα και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στον 

αναβάτη του. Ξεχωρίζει χάρη στην ομαλή και κομψή του εξωτερική σχεδίαση, 

καθώς και στον πιο οικονομικό υγρόψυκτο κινητήρα eSP+ που καλύπτει πλή-

ρως τις προδιαγραφές EURO5. Και για ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, 

το σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC), πλέον ελέγχει την πρό-

σφυση του πίσω τροχού σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Χάρη στο ανασχεδιασμένο 

πλαίσιο, υπάρχει 50% επιπλέον χώρος για την τοποθέτηση ενός full-face κράνους, 

καθώς και πρόσθετος χώρος αποθήκευσης. Επίσης, βελτιστοποιήθηκε η πίσω ανάρ-

τηση, αυξάνοντας την άνεση και τον έλεγχο στην οδήγηση.   

Πλέον με πλήρη φωτισμό LED, ενσωματωμένη πρίζα φόρτισης USB και εξαιρετικά ευκρινή 

οθόνη οργάνων LCD. Κάποια χαρακτηριστικά παρέμειναν ως είχαν, όπως είναι η σταθερό-

τητα που προσφέρουν οι τροχοί των 16 ιντσών μπροστά και πίσω, η άνεση του επιπέδου 

δαπέδου και το Honda Smart Key που επιτρέπει τον απομακρυσμένο χειρισμό της ανάφλεξης, 

της τάπας του ρεζερβουάρ καυσίμου, της κλειδαριάς τιμονιού και της προαιρετικής κεντρικής 

βαλίτσας. Το να βελτιώνουμε τα πάντα, είναι στο DNA μας. Αυτό κάναμε και στο SH150i με κάθε 

πιθανό τρόπο. Οι βελτιώσεις είναι σημαντικές και κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.
LCD
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΘΟΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ

* O ανεμοθώρακας και το Top Box διατίθενται στον προαιρετικό εξοπλισμό. 15
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30.4 λτ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
SMART KEY 2.1 λτ. / 100 χλμ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SMART POWER PLUS (ESP+) 
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IDLING STOP
• ΟΘΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ LCD
• HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
• ΠΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
• ΝΕΟ ΔΙΠΛΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
• ΠΡΙΖΑ USB ΤΥΠΟΥ C

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΛΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Το PCX125 σχεδιάστηκε από την αρχή και το βελτιώθηκε παντού. 

Αρχικά, ας εξηγήσουμε τη φιλοσοφία που το έχει κάνει ένα από τα πιο 

δημοφιλή σκούτερ στην Ευρώπη για περισσότερο από μια δεκαετία. Η 

προσωπική άνεση (Personal Comfort) επιπέδου ‘X’ του PCX παρέχεται από 

την άνετη θέση οδήγησης, τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα για 

ένα full-face κράνος και από την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Δεν υπάρχει 

κανένας λόγος για αναμονή σε σταθμούς και συνωστισμό στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς. Απλά πατάς το κουμπί της ανάφλεξης και απολαμβάνεις την κάθε 

σου μετακίνηση με στυλ και ευκολία. 

Αυτό είναι ένα σκούτερ που σχεδιάστηκε για να παίρνεις τα καλύτερα από την 

κάθε σου μετακίνηση στην πόλη και σε αυτό τον τομέα είναι ακαταμάχητο. Το υπέ-

ροχο στυλ του PCX125 ανέκαθεν τραβούσε τα βλέμματα σαν μαγνήτης, αλλά ποτέ 

στο βαθμό που το κάνει το νέο μοντέλο. Κρυμμένα πίσω από το εξαιρετικό νέο του 

κοστούμι κρύβονται μοναδικά χαρακτηριστικά  που κάνουν τη ζωή, ακόμη πιο εύκολη. 

Ο χειρισμός της ανάφλεξης και της κλειδαριάς της σέλας, καθώς και της κλειδαριάς της 

προαιρετικής κεντρικής βαλίτσας γίνεται εύκολα μέσω του έξυπνου κλειδιού. Η οδήγηση 

δεν ήταν ποτέ τόσο απλή. Βάζεις το κλειδί στην τσέπη και είσαι έτοιμος για οδήγηση. Η 

συνολική χωρητικότητα κάτω από τη σέλα πλέον είναι 30,4 λίτρα. Στο ντουλαπάκι προστέ-

θηκε μια πρίζα USB τύπου C για την εύκολη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο νέος πιο ισχυρός κινητήρας eSP+ διαθέτει έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής και παρέχει ταχύ-

τερη επιτάχυνση, από στάση και εν κινήσει, καθώς και υψηλότερη τελική ταχύτητα. Με γεννήτρια 

ACG, τεχνολογία Idling Stop και πλήρη συμβατότητα με τις προδιαγραφές EURO5, η λειτουργία 

του είναι εξαιρετικά καθαρή. Για ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά την οδήγηση, το σύστημα 

Honda Selectable Torque Control (HSTC), πλέον ελέγχει και διαχειρίζεται την πρόσφυση του πίσω 

ελαστικού σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Το νέο διπλό, ατσάλινο, σωληνωτό πλαίσιο σχε-

διάστηκε για να προσφέρει τη σταθερότητα που απαιτείται στην αστική μετακίνηση, σε περι-

βάλλον αυξημένης κίνησης οχημάτων, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ευελιξία που έχει κάνει 

το PCX125, τόσο δημοφιλές. Τα αμορτισέρ μεγάλης διαδρομής ενισχύουν την άνεση, ενώ και 

οι δύο τροχοί έχουν νέα στυλάτη εμφάνιση που δένει αρμονικά με την ανανεωμένη εξωτερική 

σχεδίαση του σκούτερ. Επίσης, οι αυξημένες διαστάσεις των ελαστικών βελτιώνουν την ποιότητα 

οδήγησης, σε κάθε ποιότητας αστικό οδόστρωμα. 
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1 κράνος full-face

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

12.1 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

eSP+

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART KEY
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IDLING STOP
• ΠΡΙΖΑ USB ΤΥΠΟΥ A
• ΝΕΑ ΟΘΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ LCD
• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 18,5 ΛΙΤΡΩΝ
• ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ESAF)
• ΤΡΟΧΟΙ 16 ΙΝΤΣΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 14 ΙΝΤΣΩΝ ΠΙΣΩ 
• ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ ΣΤΟΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΡΟΧΟ

Η ΠΟΛΗ
ΑΛΛΑΖΕΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ
Βασισμένο στο εξαιρετικά δημοφιλές SH150i, το μικρών διαστάσεων, 

έξυπνης εξωτερικής σχεδίασης και οικονομικής λειτουργίας SH Mode 

125 είναι ο ιδανικός σύντροφος για τις απαιτητικές μετακινήσεις στην 

πόλη. Είναι ολοκαίνουργιο και επειδή αποτελεί μέρος της οικογένειας SH, 

η όμορφη εμφάνιση συνδυάζεται με άνεση, πρακτικότητα και άψογη λει-

τουργικότητα. Το ευρύχωρο επίπεδο δάπεδο προσφέρει περισσότερο χώρο 

για τα πόδια και ο μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα μπορεί 

να φιλοξενήσει ένα full-face κράνος και άλλες μικρές αποσκευές. Στο πρακτικό 

ντουλαπάκι έχει προστεθεί μια πρίζα USB τύπου A για την φόρτιση ηλεκτρονικών 

συσκευών. Ο προβολέας είναι έξυπνα σχεδιασμένος, πολύ αποδοτικός και τεχνο-

λογίας LED.

Το SH Mode 125 είναι ένα σκούτερ που σχεδιάστηκε για άνεση στην καθημερινή οδή-

γηση οπότε τα πάντα έχουν σχεδιαστεί με αυτή τη φιλοσοφία, όπως το Smart Key που 

επιτρέπει τον απομακρυσμένο χειρισμό της ανάφλεξης και της κλειδαριάς της σέλας. Το 

νέο ατσάλινο, ελαφρύτερο πλαίσιο, το εξαιρετικό σύστημα ανάρτησης των τροχών και οι 

τροχοί από χυτό αλουμίνιο 16 ιντσών μπροστά και 14 ιντσών πίσω που συνδυάζονται με 

ελαστικά που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου, συνδυάζονται για να προσφέρουν ομαλή 

οδήγηση στην πόλη, καθώς και εύκολο χειρισμό.

Το SH Mode διαθέτει επίσης, φιλικό υγρόψυκτο κινητήρα eSP+ που επιτρέπει άνετη οδήγηση με 

το απλό άνοιγμα του γκαζιού. Είναι ένας κινητήρας που χαρακτηρίζεται από την οικονομική του 

λειτουργία και καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές EURO5. Σχεδιάστηκε για άνετο χειρισμό από 

κάθε εμπειρίας αναβάτες, με γραμμική απόδοση που συνδυάζει ομαλότητα και μεγάλη αξιοπιστία.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1.9 λτ. / 100 χλμ.6.4 kW (8.7Ps) / 7.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

9 Nm @ 5.500 rpm

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ENHANCED SMART POWER (ESP) 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART KEY
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IDLING STOP
• ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ESAF)
• ΤΡΟΧΟΙ 16 ΙΝΤΣΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 14 ΙΝΤΣΩΝ ΠΙΣΩ
• EURO5

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Το Vision 110, το οποίο λανσαρίστηκε στην Ευρώπη το 2012, είναι ένα 

scooter που δελεάζει με την αξιοπιστία, το διασκεδαστικό χαρακτήρα και 

την προσιτή τιμή του. Καθώς προορίζεται για καθημερινή χρήση από μία 

ευρεία κατηγορία πελατών, χαρακτηριστικά όπως η αντοχή, η αξιοπιστία, η 

ασφάλεια και η χρηστικότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. 

Τώρα, με τις προσδοκίες των πελατών να αυξάνονται συνεχώς, ήρθε η ώρα 

για ένα ολοκαίνουργιο Vision 110. Διατηρώντας τη βασική σχεδιαστική φόρ-

μουλα του προηγούμενου μοντέλου, γίνεται πιο έξυπνο, ελαφρύτερο και ακόμα 

πιο πρακτικό.

Το σύγχρονο, ανανεωμένο στυλ του Vision συνδυάζεται με ένα νέο, ελαφρύτερο 

πλαίσιο eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) και έναν επανασχεδιασμένο, πιο 

οικονομικό, αερόψυκτο κινητήρα eSP (enhanced Smart Power). 

Νέα χαρακτηριστικά είναι το Smart Key που ελέγχει τον κεντρικό διακόπτη και την κλει-

δαριά της σέλας και ένας νέος πίνακας οργάνων.

Εξοπλίζεται, επίσης, με το σύστημα Idling Stop, το οποίο σβήνει αυτόματα τον κινητήρα 

μετά από τρία δευτερόλεπτα λειτουργίας στο ρελαντί όταν το scooter είναι σταματημένο και 

τα φρένα πατημένα και τον επανεκκινεί άμεσα με το άνοιγμα του γκαζιού.
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Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.honda.gr

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Η ΕΞΥΠΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
Το νέο μοντέρνο σκούτερ πόλης ήρθε για να κάνει τις καθημερινές 

μετακινήσεις σου πιο άνετες και διασκεδαστικές. Το Genio διαθέτει 

σύγχρονο και όμορφο σχεδιασμό, μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος. 

Οι αλουμινένιοι τροχοί του 14 ιντσών και το σύστημα συνδυασμένης 

πέδησης (CBS) παρέχουν γρήγορο και ομαλό φρενάρισμα με απόλυτη 

ασφάλεια. Ο αξιόπιστος κινητήρας eSP 110 κ.εκ. είναι εξοπλισμένος με 

σύστημα διακοπής λειτουργίας (Idle Stop) εξασφαλίζοντας καλές επιδόσεις 

και οικονομία. Ο προβολέας LED, ο ευανάγνωστος ψηφιακός πίνακας οργά-

νων και η παροχή ρεύματος κάτω από τη σέλα του Genio ενισχύουν το σύγ-

χρονο πρόσωπό του. Εξοπλισμένο με επίπεδο δάπεδο και άγκιστρο αποσκευών, 

επιπλέον διπλό αποθηκευτικό χώρο μπροστά και αποθηκευτικό χώρο 14 lit κάτω 

από τη σέλα, για να χωρέσει οτιδήποτε θελήσεις να μεταφέρεις.

To Genio διατίθεται επίσης σε έκδοση Cargo που αποτελεί την ιδανική λύση για 

μεταφορά μεγαλύτερου φορτίου. Η έκδοση Cargo διαθέτει ανακλινόμενη ατσάλινη 

σχάρα με διπλό κλείδωμα, για εκμηδένιση κραδασμών και επιπλέον ασφάλεια. Στον 

προαιρετικό εξοπλισμό του Genio Cargo διατίθεται αξεσουάρ πλάτης καθίσματος, για 

ακόμη πιο άνετη και ξεκούραστη οδήγηση. Το Genio θα αλλάξει την καθημερινή μετακί-

νηση στην πόλη. Κινήσου με στυλ, άνεση και οικονομία. Κινήσου με Genio.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

8.3 Nm / 5.750 σ.α.λ.110 κ.εκ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΣ

90 κιλά

* O ανεμοθώρακας διατίθενται στον προαιρετικό εξοπλισμό.

• ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
• ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ CARGO
• ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ESP 110 Κ.ΕΚ.
• ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (IDLE STOP)
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 14 ΛΙΤΡΩΝ
• ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14 ΙΝΤΣΩΝ
• ΣΥΣΤΗΜΑ CBS

Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.honda.gr

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Κινητήρας eSP+ SMART KEY

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ 
ΟΔΗΓΕΙΣ ΕΞΥΠΝΑ

Απόλαυσε δυνατές επιδόσεις και μείωσε το κόστος ανεφοδιασμού, 
με τους νέας γενιάς αναβαθμισμένους 4-χρονους κινητήρες Smart 

Power Plus (eSP+) που καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές EURO5 
και έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα σκούτερ Honda 125 και 350 κ.εκ. 

Ο τεχνολογίες χαμηλής τριβής σχεδιάστηκαν ειδικά για κάθε κινητήρα eSP+, με την ποιότητα 

και την αξιοπιστία που αναμένεις από ένα όχημα Honda. Πολλές λεπτομέρειες, όπως ο κύλιν-

δρος  off-set, το χιτώνιο από χυτοσίδηρο,  ο υδραυλικός τεντωτήρας της καδένας του εκκε-

ντροφόρου και τα μπεκ ψεκασμού λαδιού συνδυάζονται για να μειώσουν την εσωτερική τριβή 

και να βελτιώσουν την οικονομία καυσίμου. Μια γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος (ACG) 

χωρίς ψύκτρες έχει ενσωματωθεί σε κάθε κινητήρα eSP+ και λειτουργεί ως αθόρυβη μίζα και 

ως γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (γεννήτρια-εκκινητής). Για εξοικονόμηση καυ-

σίμου σε αστικό περιβάλλον, το σύστημα Idling Stop απενεργοποιεί αυτόματα τον κινητήρα 

όταν λειτουργεί στο ρελαντί για τρία δευτερόλεπτα (όταν το σκούτερ είναι σταματημένο και 

έχει πατηθεί το φρένο) και τον επανεκκινεί άμεσα  μόλις ανοίξει το γκάζι. Ο κινητήρας καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές EURO5 και διακρίνεται για την πολύ καθαρή του λειτουργία.

Η ΑΝΕΣΗ ΚΡΥΒΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ

Έχεις πολλά να σκεφτείς κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά 
υπάρχει κάτι για το οποίο δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείς.

Όλα τα σκούτερ Honda πλέον, διαθέτουν την εξαιρετικά βολική λειτουργία Smart Key. Απλά 

βάζεις το κλειδί στην τσέπη σου και δεν έχεις κανένα λόγο να το ξαναβγάλεις. Με το έξυ-

πνο κλειδί μπορείς να ενεργοποιήσεις τη μίζα, να ανάψεις τον κινητήρα και να ανοίξεις τη 

σέλα. Και μόλις απομακρυνθείς, η σέλα κλειδώνει αυτόματα και ο κινητήρας δεν μπορεί να 

ανάψει. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και αναλόγως μοντέλου, το Smart Key ξεκλειδώνει 

την προαιρετική κεντρική βαλίτσα(*) (Smart Top Box) όταν βρίσκεσαι κοντά στο σκούτερ και 

την κλειδώνει όταν απομακρύνεσαι. Επομένως, για να γίνει η καθημερινή αστική μετακί-

νηση πιο απλή και εύκολη, το Smart Key έχει τον δικό του μικρό ρόλο, ανάμεσα στις πολλές 

ευκολίες που προσφέρουν τα σκούτερ Honda, οι οποίες τα μετατρέπουν στον τέλειο καθη-

μερινό σύντροφο στην πόλη.

* Σε επιλεγμένα μοντέλα.
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LED

TFT SMART 
KEY

DCT LED HSTC PGM-FI PLRS HECS

LED

HLMT SMART 
KEY

ABS LED ISS PGM-FI EWS USB

LED

SMART 
KEY

ABS LED PGM-FI HSTC HECS

LED

SMART 
KEY

ABS LED HSTC PGM-FI TFT USB DCT

LED

HLMT SMART 
KEY

ABS LED HSTC PGM-FI EWS USB

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
FORZA 750 FORZA 350 FORZA 125 X-ADV SH350i

Τύπος Κινητήρα
Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ,

2 παράλληλοι κύλινδροι
eSP+ υγρόψυκτος 4-χρονος, 1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος eSP+ υγρόψυκτος 4-χρονος, 1ΕΕΚ

Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ,

2 παράλληλοι κύλινδροι
eSP+ υγρόψυκτος 4-χρονος, 1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος

Κυβισμός 745 κ.εκ. 330 κ.εκ. 125 κ.εκ. 745 κ.εκ. 330 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς (A2 35KW)
43,1 Kw (58,6 Ps) @ 6.750 σ.α.λ.

(35 Kw (47,6 Ps) @ 6.000 σ.α.λ.)
21.5 Kw (29,2 Ps) @ 7.500 σ.α.λ.  10,7 Kw (14,5 PS) @ 8.750 σ.α.λ.

43,1 Kw (58,6 Ps) @ 6.750 σ.α.λ.

(35 Kw (47,6 Ps) @ 6.000 σ.α.λ.)
21.5 Kw (29,2 Ps) @ 7.500 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή (A2 35KW) 69 Nm @ 4.750 σ.α.λ. (65 Nm @ 4.000 σ.α.λ.) 31,5 Nm @ 5.250 σ.α.λ. 12,3 Nm @ 6.500 σ.α.λ. 69 Nm @ 4.750 σ.α.λ. (65 Nm @ 4.000 σ.α.λ.) 31,5 Nm @ 5.250 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 3,6 λτ./100 χλμ. /  85 γρ./χλμ. 3,4 λτ./100 χλμ. / 79 γρ./χλμ. 2,4 λτ./100 χλμ.  /  54 γρ./χλμ 3,6 λτ./100 χλμ. / 85 γρ./χλμ. 3,4 λτ./100 χλμ. / 79 γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.200 x 790 x 1.485 2.145 x 755 x (1.360-1.500)* 2.145 x 755 x (1.360-1.500)* 2.215 x 940 x (1.370-1.505)* 2.160 x 742 x 1.160

Ύψος Σέλας (χιλ.) 790 780 780 820 805

Μεταξόνιο (χιλ.) 1580 1510 1510 1590 1450

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 235 184 162 236 172

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)

2 υδραυλικοί δίσκοι 310 χιλ. με ακτινική δαγκάνα 

4 εμβόλων / Υδραυλικός δίσκος 240 χιλ. με δα-

γκάνα 2 εμβόλων (2-κάναλο σύστημα ABS)

Δίσκος 256 χιλ. / Δίσκος 240 χιλ.

(2-κάναλο σύστημα ABS)

Δίσκος 256 χιλ. / Δίσκος 240 χιλ.

(2-κάναλο σύστημα ABS)

2 υδραυλικοί δίσκοι 296 χιλ. με ακτινική δαγκάνα 

4 εμβόλων / Υδραυλικός δίσκος 240 χιλ. με δα-

γκάνα 1 εμβόλου (2-κάναλο σύστημα ABS)

Υδραυλικός δίσκος 256 χιλ. με δαγκάνα 2 εμβό-

λων / Υδραυλικός δίσκος 256 χιλ. με δαγκάνα 1 

εμβόλου (2-κάναλο σύστημα ABS)

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 120/70 R17 / 160/60 R15 120/70 R15 / 140/70 R14 120/70 R15 / 140/70 R14 120/70 R17 / 160/60 R15 110/70 R16 / 130/70 R16

Ανάρτηση (εμπρός) Ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ. Τηλεσκοπικό πιρούνι 33 χιλ. Τηλεσκοπικό πιρούνι 33 χιλ. Ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ. Τηλεσκοπικό πιρούνι 35 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω) Μονό αμορτισέρ, Pro-Link ψαλίδι Διπλά αμορτισέρ Διπλά αμορτισέρ Μονό αμορτισέρ, Pro-Link ψαλίδι Ψαλίδι με διπλά αμορτισέρ

* Το εύρος ύψους στα Forza 350, Forza 125, X-ADV καθορίζεται από την θέση τοποθέτησης της ηλεκτρικά ρυθμιζόμενης ζελατίνας.

Graphite Black

Mat Jeans Blue Metallic

Mat Beta Silver Metallic

Candy Chromosphere 
Red

Mat Cynos Gray Metallic

Pearl Cool White

Mat Pearl Pacific Blue

Pearl Nightstar Black Mat Cynos Gray Metallic

Pearl Nightstar Black

Mat Carnelian Red 
Metallic

Graphite Black

Mat Beta Silver Metallic

Pearl Cool White

Lucent Silver Metallic

Black

Mat Ruthenium Silver 
Metallic

Grand Prix Red

Pearl Deep Mud Gray

Mat Carnelian Red 
Metallic

Pearl Cool WhitePearl Falcon Gray

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Pearl Jasmine White

Pearl Splendor Red Trendy White Blue Trendy White Red

Mat Carbonium Gray 
Metallic

Trendy WhitePoseidon Black Metallic Moondust Silver Metallic Trendy Black Red

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
SH150i PCX125 SH MODE 125 VISION 110 GENIO

Τύπος Κινητήρα eSP+ υγρόψυκτος 4-χρονος, 1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος eSP+ υγρόψυκτος 4-χρονος, 1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος eSP+ υγρόψυκτος 4-χρονος, 1ΕΕΚ Αερόψυκτος 4-χρονος 1ΕΕΚ Αερόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος

Κυβισμός 157 κ.εκ. 125 κ.εκ. 125 κ.εκ. 109 κ.εκ. 110 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς  12,4 Kw (16,8 Ps) @ 8.500 σ.α.λ. 9,2 Kw (12,5 Ps)  @ 8.750 σ.α.λ.  8,4 Kw (11,4 Ps) @ 8.500 σ.α.λ.  6,4 Kw (8,7 Ps) @ 7,500 σ.α.λ. 6 Kw (8,16 Ps) @ 7.600 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 14,9 Nm @ 6.500 σ.α.λ. 11,8 Nm @ 6.500 σ.α.λ. 12,1 Nm @ 5.000 σ.α.λ. 9 Nm @ 5.500 σ.α.λ. 8,3 Nm @ 5.750 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 2,2 λτ./100 χλμ. / 50 γρ./χλμ. 2,1 λτ./100 χλμ. / 49 γρ./χλμ. 2,1 λτ./100 χλμ. / 49 γρ./χλμ. 1,9 λτ./100 χλμ. / 44 γρ./χλμ. 1,79 λτ./100 χλμ. / 40,78 γρ./χλμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.090 x 730 x 1.130 1.935 x 740 x 1.105 1.950 X 670 X 1.100 1.925 x 686 x 1.125 1.870 x 692 x 1.060

Ύψος Σέλας (χιλ.) 799 764 765 785 740

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.350 1.315 1.305 1.280 1.256

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 137 130 118 100 90

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
Δίσκος 240 χιλ. / Δίσκος 240 χιλ.

(2-κάναλο σύστημα ABS)

Υδραυλικός δίσκος 220 χιλ. με συνδυασμένη 

δαγκάνα 2 εμβόλων / Ταμπούρο 130 χιλ.

(ABS μπροστά)

Υδραυλικός δίσκος 220 χιλ. /

Ταμπούρο 130 χιλ. με CBS

Υδραυλικός δίσκος 220 χιλ. /

Ταμπούρο 130 χιλ. με CBS

Υδραυλικό δισκόφρενο /

Μηχανικό ταμπούρο με CBS

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 100/80 R16 / 120/80 R16 110/70 R 14 / 130/70 R13 80/90 R16 / 100/90 R14 80/90 R16 / 90/90 R14
80/90 14 M/C χωρίς αεροθάλαμο /

90/90 14 M/C χωρίς αεροθάλαμο

Ανάρτηση (εμπρός) Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι 31 χιλ. Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Ανάρτηση (πίσω) Ψαλίδι με διπλά αμορτισέρ Ψαλίδι αλουμινίου με διπλά αμορτισέρ Μονάδα Swing Arm Μονάδα Swing Arm Μονάδα Swing Arm με μονό αμορτισέρ

* Το εύρος ύψους στα Forza 350, Forza 125, X-ADV καθορίζεται από την θέση τοποθέτησης της ηλεκτρικά ρυθμιζόμενης ζελατίνας. Το Honda Genio διατίθεται και σε έκδοση Cargo.

EURO

V-MAT SMART 
KEY

ABS EURO 5 ISS HSTC USB

LED
EURO

HLMT LED ISS V-MAT ABS USB EURO 5 SMART 
KEY

EURO

HLMT SMART 
KEY

ISS V-MAT HSTC PGM-FI EURO 5 HECS

EURO

SMART 
KEY

CBS ISS V-MAT PGM-FI EURO 5 HECS PGM-FI EURO 4 CBS ISS

Pearl Splendour Red Mat Cynos Gray Metallic Mat Dim Gray Metallic Candy Luster Red Mat Techno Silver 
Metallic

Pearl Nightstar Black Trendy BlackCandy Noble Red Pearl Cool White Fabulous Matte Black

Lucent Silver Metallic Pearl Cool White Mat Galaxy Black Metallic Pearl Jasmine White

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1.6 λτ. / 100 χλμ.15.1 hp @ 9.000 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΒΩΤΙΟ

6 ταχύτητες

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙΚΑ

ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ
ΑΠΟ ΠΟΤΕ
To νέο GTR150 είναι αναβαθμισμένο σχεδιαστικά και παραμέ-

νει το ισχυρότερο παπί που έχει κατασκευαστεί από την Honda. 

Σηματοδοτεί μία νέα γενιά Sport δικύκλων πόλης, ικανά να διεγεί-

ρουν τις αισθήσεις των αναβατών με τις επιδόσεις τους και το σπορ 

χαρακτήρα τους. Διαθέτει καρδιά μοτοσυκλέτας καθώς ο κινητήρας 

του αποδίδει 11,1 Kw (15,1 Ps)και προέρχεται από την CBR150R. Το Honda 

GTR 150 είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για τις καθημερινές μετακινήσεις 

2 ατόμων, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που δεν ξεπερνά τα 2,23 

λτ./100χλμ. και επιτρέπει αυτονομία 195 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό. 

Διαθέτει επίσης, ελαφρύ ατσάλινο πλαίσιο διπλής δοκού τύπου «διαμάντι» το 

οποίο συνδυάζει υψηλή στρεπτική ακαμψία, ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες 

και ευελιξία. Η γεωμετρία του πλαισίου προσφέρει συγκέντρωση των μαζών και 

εξαιρετική κατανομή του βάρους στο εμπρός σύστημα (Mass Forward Proportion).

Το GTR150 διαθέτει 2-κάναλο ABS και δυνατά δισκόφρενα της Nissin. Στο βασικό 

εξοπλισμό του GTR150 περιλαμβάνεται πολυεδρικός προβολέας led δύο επιπέδων. 

Ο μοντέρνος ψηφιακός πίνακας οργάνων με ενδείξεις ταχύμετρου, δείκτη στάθμης 

καυσίμου, ένδειξη σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων και χιλιομετρητή. Το GTR150 διαθέτει 

6-τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων με συμπλέκτη, στοιχείο που παραπέμπει σε μοτοσυκλέτα.

• ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
• AYTONOMIA 195 ΧΛΜ.
• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
• 2-ΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS
• ΚΙΒΩΤΙΟ 6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
• ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.hondacubs.gr
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

10.4 Nm / 5.000 σ.α.λ.125 κ.εκ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΣ

109 κιλά

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΕΝΟΣ ΘΡΥΛΟΥ
Η απλότητα, η ευκολία στη χρήση και η αξιοπιστία δεν σταμάτη-

σαν ποτέ να αποτελούν ελκυστικά στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος που 

περισσότερα από 100.000.000 παπιά έχουν κατασκευαστεί τα τελευ-

ταία 60 χρόνια. Είναι όμως και ο λόγος που οδήγησε στην αναβίωση 

του θρύλου. Το νέο Super Cub C125 εκφράζει τη στυλιστική εξέλιξη του 

επαναστατικού δικύκλου, που έγινε αγαπητό στο πέρασμα αυτών των 6 

δεκαετιών και είναι έτοιμο να κυριαρχήσει στα πολύβουα αστικά κέντρα 

της Ευρώπης. Η θέση οδήγησης είναι όρθια και παρέχει εξαιρετική ορατό-

τητα. Το τιμόνι διαθέτει αντικραδασμικό σύστημα για ξεκούραστη καθημε-

ρινή οδήγηση.

Ο πλήρης φωτισμός LED και το Honda Smart Key που ελέγχει την ανάφλεξη και 

το immobiliser χωρίς τη χρήση συμβατικού κλειδιού, προσθέτουν τη σύγχρονη 

πινελιά. Το σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο, το τηλεσκοπικό πιρούνι, τα διπλά πίσω 

αμορτισέρ και οι 17 ιντσών τροχοί αλουμινίου με tubeless ελαστικά, εξασφαλίζουν 

τέλειο χειρισμό. Ο αξιόπιστος κινητήρας των 125 κ.εκ. είναι εξαιρετικά οικονομικός 

στην κατανάλωση καυσίμου, προσφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης 66,7 χλμ. / λίτρο 

καυσίμου (WMTC mode). Ο αυτόματος φυγοκεντρικός συμπλέκτης προσφέρει ξεκούρα-

στο χειρισμό του κιβωτίου 4 σχέσεων. Στον βασικό εξοπλισμό, περιλαμβάνεται ενσωμα-

τωμένος εργοστασιακός συναγερμός, που ελέγχεται από το κλειδί Smart Key.
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• ΠΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

• HONDA SMART KEY

• 17 ΙΝΤΣΩΝ ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

• TUBELESS ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

• IMMOBILISER

• AYTONOMIA 66,7 ΧΛΜ./ΛΙΤΡΟ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.honda.gr
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ΑΠΛΟ,
ΣΥΓΧΡΟΝΟ,
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
Η απλότητα είναι στη φιλοσοφία των παπιών, αλλά το Supra X απο-

δεικνύει για ακόμη μια φορά πως το απλούστερο στη χρήση όχημα 

της πόλης, μπορεί να είναι κάθε άλλο παρά απλό στην κατασκευή του. 

Μοντέρνος σχεδιασμός με αιχμηρές γωνίες, καμπύλες και εντυπωσιακά 

γραφικά συνθέτουν τη σύγχρονη εικόνα του. Εξοπλισμένο με σύστημα 

συνδυασμένης πέδησης (CBS) παρέχει ομαλό φρενάρισμα με ασφάλεια. 

Το στενό προφίλ και η εργονομικά σχεδιασμένη σέλα που ξεκλειδώνει από 

τον κεντρικό διακόπτη, επιτρέπουν απόλυτο έλεγχο και εύκολους ελιγμούς σε 

περιβάλλον κίνησης.

Το Supra X είναι ο απόλυτος σύμμαχος για τις καθημερινές σου μετακινήσεις με 

άνεση και ευκολία στη χρήση. Το μοντέρνο αναλογικό κοντέρ συνοδεύεται από 

ένδειξη επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων και είναι εξαιρετικά ευανάγνω-

στο και ακριβές. Το σύγχρονο πρόσωπό του ενισχύουν η παροχή ρεύματος κάτω από 

τη σέλα, το εμπρός τμήμα με τα χαρακτηριστικά φώτα θέσεως που προσδίδουν μία 

άμεσα αναγνωρίσιμη ιδιαιτερότητα και το πίσω φανάρι με τα φώτα LED. Το άγκιστρο 

αποσκευών προσφέρεται για ξεκούραστες και άνετες μετακινήσεις.

Το Supra X είναι η πιο απλή αλλά παράλληλα σύγχρονη και εντυπωσιακή επιλογή για την 

καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

10.10 Nm / 5.500 σ.α.λ.125 κ.εκ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΣ

105 κιλά

• ΣΥΣΤΗΜΑ CBS

• ΠΡΙΖΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ

• ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΣΕΛΑ

• ΦΩΤΑ ΘΕΣΗΣ

• ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

• ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.hondacubs.gr
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ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ
Σε ένα κόσμο που κινείται γρήγορα, η εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας 

και χρημάτων βρίσκονται ψηλά στη συνείδηση του σύγχρονου κάτοικου 

της πόλης. Η Honda προσφέρει όλα όσα ζητάς και τα συνδυάζει με μοντέρνα 

σχεδίαση, παροιμιώδη αξιοπιστία και επιδόσεις πέρα από κάθε τι συνηθι-

σμένο. Ταχύτατο, ευέλικτο με επιπλέον δυνατότητες μεταφοράς αποσκευών, 

το Astrea Grand 110 είναι το ιδανικό μέσο για να αντιμετωπίσεις την κίνηση.

Ο αερόψυκτος κινητήρας των 110κ.εκ. αποδίδει 6,4 Kw (8,7 Ps), τροφοδοτείται 

από προηγμένο ηλεκτρονικό ψεκασμό PGM-FI και εκκινεί με μίζα και μανιβέλα. Το 

ρεζερβουάρ γεμίζει με 4 λίτρα καυσίμου και η κατανάλωση φτάνει στα 59,2 χιλιό-

μετρα ανά λίτρο. Στα σημαντικά χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνονται οι χυτές 

αλουμινένιες ζάντες των 17 ιντσών, το σπορ τελικό της εξάτμισης, το προστατευτικό 

του κινητήρα και το κεντρικό σταντ. Το σύστημα πέδησης με CBS είναι πολύ δυνατό 

και αποτελείται από δισκόφρενο μπροστά και ταμπούρο πίσω.

Το Astrea Grand 110 με ακόμη περισσότερη δύναμη, ιδανική γεωμετρία και απίθανο στιλ, 

είναι το παπί που θα σε ενθουσιάσει, στη δουλειά και την αναψυχή. Με χαμηλό κόστος 

λειτουργίας και συντήρησης, άψογη συμπεριφορά σε όλες τις συνθήκες και φιλική προς το 

περιβάλλον λειτουργία, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους φίλους των παπιών. Διατίθεται 

και σε έκδοση με Top Box.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

8.5 Nm / 6.000 σ.α.λ.109 κ.εκ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΣ

99 κιλά
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• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ PGM-FI

• ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17 ΙΝΤΣΩΝ

• ΣΥΣΤΗΜΑ CBS

• ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 59,2 ΧΛΜ. / ΛΙΤΡΟ

• ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα

www.hondacubs.gr
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
GTR 150 SUPER CUB SUPRA X ASTREA GRAND

Τύπος Κινητήρα Υγρόψυκτος 4-χρονος 4-βάλβιδος 2ΕΕΚ Αερόψυκτος 4-χρονος 2-βάλβιδος 1 ΕΕΚ Αερόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος 1ΕΕΚ Αερόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος 1ΕΕΚ

Κυβισμός 149,2 κ.εκ. 125 κ.εκ. 125 κ.εκ. 109 κ.εκ.

Μέγιστη Ισχύς 11,1 Kw (15,1 Ps) @ 9.000 σ.α.λ. 7,1 Kw (9,65 Ps) @ 7.500 σ.α.λ. 6,57 Kw (8,93 Ps)  @ 7.250 σ.α.λ. 6,4 Kw (8,7 Ps) @ 7.500 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή 12,6 Nm @ 6.500 σ.α.λ. 10.4Nm @ 5,000 σ.α.λ. 10,10 Nm @ 5.500 σ.α.λ. 8,5 Nm @ 6.000 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου / Ρύποι CO2 2,3 λτ./100 χλμ. /  52,98 γρ/χλμ 1,5 λτ./100 χλμ. / 34 γρ./χλμ. 1,7 λίτρα/100 χλμ - 39 γρ/χλμ 1,5 λτ./100 χλμ. / 35 γρ/χλμ

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ.) 2.025 x 725 x 1.102 1.915 x 720 x 1.000 1.918 x 709 x 1.101 1.919 x 709 x 1.080

Ύψος Σέλας (χιλ.) 780 780 760 760

Μεταξόνιο (χιλ.) 1.276 1.245 1.235 1.230

Βάρος (πλήρες υγρών) (κιλά) 122 109 105 99

ΤΡΟΧΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Φρένα (Μπροστά/Πίσω)
Υδραυλικό δισκόφρενο 255 χιλ. (ABS) /

Υδραυλικό δισκόφρενο 220 χιλ. (ABS)

Υδραυλικός δίσκος 220 χιλ. (ABS) /

Ταμπούρο 130 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο /

Υδραυλικό δισκόφρενο (CBS)

Υδραυλικό δισκόφρενο /

Μηχανικό ταμπούρο (CBS)

Ελαστικά (Μπροστά/Πίσω) 90/80 - 17 M/C 46P / 120/70 - 17 M/C 58P 70/90-R17M/C (38P) , 80/90-R17M/C (50P) 70/90 - 17 M/C 43S / 80/90 - 17 M/C 50S 70/90 - 17 Μ/C 43S / 80/90 - 17 Μ/C 50S

Ανάρτηση (εμπρός) Τηλεσκοπικό πιρούνι 31 χιλ. Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι 26 χιλ.

Ανάρτηση (πίσω) Μονό αμορτισέρ Διπλά αμορτισέρ Διπλά αμορτισέρ Διπλά αμορτισέρ

PGM-FI EURO 4 USB CBS PGM-FI EURO 4 CBS HECS 3

LED

PGM-FI EURO 4 LED ABS

LED

PGM-FI EURO 4 LED ABS SMART 
KEY

Energetic Red Energetic RedSilver Mat Exclusive Quantum Matte BlackPearl Niltava Blue Grand Prix RedPearl Nebula Red Black

Red Mat Exclusive Black
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ: Μειώνει την 

ισχύ πέδησης, ελέγχοντας την ταχύτητα περιστροφής των τροχών 

και αποτρέποντας το μπλοκάρισμά τους.

COMBINED BRAKE SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ: Ενεργοποιεί τα φρένα 

μπροστά και πίσω, μόλις πατηθεί το πεντάλ (ή η μανέτα), για από-

λυτο έλεγχο και ομαλότητα στο φρενάρισμα.

DUAL CLUTCH TRANSMISSION
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ: Συνδυάζει την αίσθηση του μη-

χανικού κιβωτίου με την άνεση που προσφέρει η αυτόματη μετά-

δοση, παρέχοντας μεγαλύτερη ευκολία και σπορ απόδοση.

EURO

EURO5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EURO5: Συμβατότητα με τους περιορισμούς ρύ-

πων EURO 5.

HONDA EVOLUTIONAL CATALYSING SYSTEM
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Μέσω αισθητήρων οξυ-

γόνου, το σύστημα διατηρεί το ιδανικό μείγμα αέρα/καυσίμου, 

για την πλέον αποδοτική καταλυτική μείωση των καυσαερίων της 

εξάτμισης.

HONDA IGNITION SECURITY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ: Επιτρέπει την εκκί-

νηση του κινητήρα, μόνο με τα ειδικά κωδικοποιημένα κλειδιά και 

παρέχει προστασία από κλοπή.

HELMET STORAGE
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ: Μεγάλος χώρος για την αποθήκευση 2 

full-face κρανών. 

HELMET STORAGE
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1 ΚΡΑΝΟΥΣ: Μεγάλος χώρος για την αποθήκευση 

1 full-face κράνους

ELECTRIC WINDSCREEN
ΗΛΕΚΤΡΙΚOΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: Παρέχει προστασία από τον 

αέρα όταν βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο ρύθμισης και αίσθηση 

ελευθερίας όταν βρίσκεται στο χαμηλότερο.

IDLE STOP SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ IDLE STOP: Σβήνει αυτόματα τον κινητήρα, όταν ο κι-

νητήρας λειτουργήσει για 3 δευτερόλεπτα στο ρελαντί. Εκκινεί και 

πάλι τον κινητήρα, μόλις ανοίξει το γκάζι, μειώνοντας τους ρύπους 

και την κατανάλωση καυσίμου.

TFT DISPLAY
ΟΘΟΝΗ TFT: Πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής για τον έλεγχο των 

προγραμμάτων οδήγησης, της πλοήγησης και της συνδεσιμότητας 

Bluetooth smartphone/audio.

USB CHARGING
ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB: Ενσωματωμένη πρίζα USB στον αποθηκευ-

τικό χώρο που υπάρχει κάτω από τη σέλα. Δεν υπάρχει ανάγκη για 

αντάπτορα. Απλά, συνδέστε τη συσκευή σας και ξεκινήστε άμεσα 

τη φόρτιση.

LED
LED LIGHTS
ΦΩΤΑ LED: Φωτεινότερα και πιο αποδοτικά από τους παραδοσι-

ακούς λαμπτήρες, χωρίς χρονο-καθυστέρηση και με μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής.

PROGRAMMED FUEL INJECTION
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙ-
ΜΟΥ: Το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω ειδικών χαρτογραφήσεων, δια-

τηρεί την ισχύ και την απόδοση του κινητήρα, σε όλες τις συνθήκες.

SMART KEY
ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙΔΙ: Αυτή η καινοτόμα τεχνολογία ενισχύει την άνεση 

και την ασφάλεια. Με το κλειδί στην τσέπη ή την τσάντα, μπορείς 

να ξεκλειδώσεις τη σέλα και να εκκινήσεις τον κινητήρα, πατώντας 

ένα κουμπί.

V-MATIC TRANSMISSION
ΜΕΤΑΔΟΣΗ V-MATIC: Μετάδοση με ιμάντα προηγμένης λειτουργίας 

σε 3 στάδια. Εξασφαλίζει σαφείς αλλαγές ταχυτήτων, μέσα από ένα 

ευρύ φάσμα ταχυτήτων που παρέχεται με το άνοιγμα του γκαζιού.

PRO-LINK® REAR SUSPENSION
ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ PRO-LINK: Η πίσω ανάρτηση με μονό αμορτισέρ 

αξιοποιεί ένα τριγωνικό σύστημα συνδέσμων, για να αυξάνει προο-

δευτικά την απόσβεση, ανάλογα με την κίνηση του ψαλιδιού.

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ: Αν το σύστημα ελέγχου ροπής 

κατ’ επιλογή (HSTC) ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης του πίσω τρο-

χού, μειώνει τη ροπή και επιτρέπει στο ελαστικό να ανακτήσει την 

πρόσφυσή του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
HONDA Η Honda έχει εξελίξει και εφαρμόσει πολλές καινοτόμες τεχνολογίες για τη γκάμα μοτοσυκλετών της, οι οποίες 

έχουν σχεδιαστεί για να ωφελήσουν εσένα και το περιβάλλον γύρω σου.

Η φιλοσοφία της Honda και το όνειρό της για έναν καλύτερο κόσμο για τους αν-

θρώπους, οδήγησε στην κατασκευή των ASIMO, HondaJet, NSX και της θρυλικής 

Africa Twin. Τα όνειρα μπορούν να είναι πανίσχυρα και σε ωθούν σε μεγαλύτε-

ρες επιτυχίες, στην εξερεύνηση νέων ιδεών και νέων τεχνολογιών, καθώς και 

στην εύρεση νέων τρόπων για να λύνεις προβλήματα. Το κυνήγι των ονείρων 

απαιτεί ελεύθερη σκέψη και θάρρος. Απαιτεί επίσης, πάθος, καινοτομία, να 

μην εγκαταλείπεις ποτέ τα όνειρά σου και να τα μετατρέπεις σε πραγματι-

κότητες που βελτιώνουν τον σύγχρονο κόσμο.

Ο Soichiro Honda είχε πει,

“ Υπάρχουν αξίες
που οδηγούν στην επιτυχία.
Θάρρος, επιμονή, ικανότητα

να ονειρεύεσαι και να επιμένεις. ”

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ HONDA

ΑΤΤΙΚΗ ATS ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ Β. - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Π. Λ. Πλαπούτα 48 Ν. Ηράκλειο 14122 210 2832104

MBS Ε.Π.Ε. Λεωφ. Μαραθώνος 49 Νέα Μάκρη 19005 22940 96999

ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (SOULTATIS MOTO) Χαλκίδος 23 Άνω Πατήσια 11143 210 2135461

ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεωφόρος Αθηνών 302 Χαϊδάρι 12462 210 5811120

ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ Θ. MON/ΠΗ Ε.Π.Ε. MOTORRAD Θηβών 244 Περιστέρι 12133 210 5741021

ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ MOTO Α.Ε. Λ. Αχαρνών 443 Κάτω Πατήσια 11143 210 2287712

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 13 Γλυφάδα 16561 210 9229560

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αγίου Δημητρίου 16 17341 210 9763773

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΠΡΟΜΟΤΟ Ε.Π.Ε. Λ. Αμφιθέας 21 Π. Φάληρο 17564 210 9400123

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. Αλεξάνδρας 74 Γκύζη 11473 210 6456431

ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. Σαλαμίνος 134 Σαλαμίνα 18900 210 4676610

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λ. Γαλατσίου 76 Γαλάτσι 11146 210 2111315

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιχαλακοπούλου 60 Ιλίσια 11528 210 7709619

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Καλλιρόης 12 Νέος Κόσμος 11743 210 9237000

ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γρ. Λαμπράκη 94 Κορυδαλλός 18121 210 5620907

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιχαλακοπούλου 198 Αμπελόκηποι 11527 210 7716670

ΠΕΤΣΑ ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. Ελ. Βενιζέλου 242 Καλλιθέα 17676 210 9582988

ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. Λ. Μαραθώνος 22 Γλυκά Νερά 15354 210 6046581

ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Αλίμου 81 Αργυρούπολη 16452 210 9946823

ΚΛΗΡ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ Αγ. Ασώματοι Αίγινα 18010 22970 22809

ΘΡΑΚΗ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Μ. - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Ι. Ο.Ε. Δημοκρίτου 9 & Νέστου Ξάνθη 67100 25410 67330

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο χλμ Ξάνθης-Λάγους Ξάνθη 67100 25410 78155

ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο χλμ Κομοτηνής Κοσμίου Κομοτηνή 69100 2531033683

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιπποκράτους 40 Ορεστιάδα 68200 25520 29313

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Ε. Μοναστηρίου 102 Θεσ/νίκη 54629 2310 515787

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αλεξ. Παπαναστασίου 31 Θεσ/νίκη 54639 2310 900013

ΑΛΙΜΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Φιλίππου 51 Δράμα 66100 25210 24087

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βενιζέλου 71Ε Καβάλα 65403 2510 830005

Ε. ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ - Ν. ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ Ο.Ε. Νικολάου Πλαστήρα 79 Κατερίνη 60133 23510 37618

ΚΑΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 21ης Ιουνίου 20 Κιλκίς 61100 23410 22491

ΟΥΣΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Χλόης 56 Καστοριά 52100 24670 23333

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3ο χλμ Σκύδρας-Γιαννιτσών Λιποχώρι-Σκύδρα 58500 23810 83190

ΣΑΡΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 7ης Νοεμβρίου 87 Φλώρινα 53100 23850 28603

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25ης Μαρτίου 14 Γρεβενά 51100 69360 52950

ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗ ΑΦΟΙ Ελευθερίας 78 Πτολεμαΐδα 50200 24630 80272

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο χλμ Σερρών - Νιγρίτας Σέρρες 62100 23210 38977

ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αρχ. Μακαρίου 56 Ιωάννινα 45521 26510 70785

ΚΩΤΣΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τζαβέλαινας 1 Ηγουμενίτσα 46100 26650 23710

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΠΡΟΜΟΤΟ Ε.Π.Ε. Λεωφ. Ιωαννίνων 39 Πρέβεζα 48100 26820 21108

ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περιφ. Άρτας Άρτα 47100 26810 23825

ΘΕΣΣΑΛΙΑ MOTOSTAR - Α. ΖΑΜΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών Λάρισα 41335 2410 579917

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Β. & YIOI Καποδιστρίου 67 Καρδίτσα 43100 24410 20839

ΠΟΛΥΖΟΥ Μ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. Δημητριάδος 77 Βόλος 38333 24210 23622

ΣΙΩΚΗΣ Α.Ε. Βενιζέλου & Ζάππα Τρίκαλα 42100 24310 35045

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. Χαϊνά 118 Χαλκίδα 34100 22210 84981

ΤΣΙΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αισχύλου 11 Λιβαδειά 32100 22610 80050

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αγ. Γεωργίου 27 Αγρίνιο 30100 26410 58606

ΧΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Βασιλικών & Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Λαμία 35100 22310 43454

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Δ. - ΣΥΚΑΡΑΣ Γ. Ο.Ε. Ναυπλίου 169 Τρίπολη 22100 2710 235710

ΒΑΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ε.Π.Ε. Mαιζώνος 239 Πάτρα 26222 2610 333434

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ταξιαρχών 3 Αίγιο 25100 26910 28256

ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. Κλαδά 16 Καλαμάτα 24100 27210 96187

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. Δημ. Υψηλάντου 9 Κόρινθος 20100 27410 85944

ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Παπαγεωργίου 10 Πύργος 27100 26210 32939

ΜΑΡΓΑΡΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Τέρμα Αντ. Πετραλιά Αμαλιάδα 27200 26220 27081

ΣΚΛΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παπαρηγοπούλου 6 Άργος 21200 27510 68680

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κων. Παλαιολόγου 13 Σπάρτη 23100 27310 28732

ΚΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΗΛΙΑΔΑ Κ. Καραμανλή 46 Αγ. Νικόλαος 72100 28410 24842

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ E. & ΣΙΑ Ε.Ε. 5ο χλμ. Χανίων-Σούδας Χανιά 73100 28210 20602-3

Η&Κ Α.Ε.Β.Ε. (ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ-ΝΙΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.) Λ. Ικάρου 11 & Αγ. Φανουρίου Ηράκλειο 71601 2810 330870

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αποκορώνου 90 Χανιά 73100 28210 70530

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωργίου Γεννηματά 19 Σητεία 72300 28430 24954

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λ. Σταμαθιουδάκη 35 Ρέθυμνο 74132 28310 54404

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ποταμοί Κάλυμνος Κάλυμνος 85200 22430 28350

ΓΕΜΕΛΟΣ - ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε. Μαστρολεονάρδου 5 Χίος 82100 22710 41541

ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (MOTORAL) Καναδά 23 Ρόδος 85100 22410 77557

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο Χλμ Μυτ/νης-Παν/δας Μυτιλήνη 81100 22510 40990

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Γ. Ο.Ε. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17 Σάμος 83200 22730 32674

ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Παροικιά Πάρος 84400 22840 22488

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λακκί Λέρος 85400 22470 23280

ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χώρα - Περιοχή Φλουρά Νάξος 84300 22850 24872

ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κάτω Μάννα Σύρος 84100 22810 84621

ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ. Τριποτάμου - Θέση Πιπίνα Τήνος 84200 22830 22583

MOTOPOWER TEAM I.K.E. Βούγλι Μύκονος 84600 22890 24721

ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 3o χλμ Επαρχ. Οδού Κω-Χωρίων Κως 85300 22420 27825

ΦΥΤΡΟΣ ΤΖ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Πύργος Θήρας Σαντορίνη 84700 22860 31013

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΠΡΟΜΟΤΟ Ε.Π.Ε. I. Γαζή 5 Λευκάδα 31100 26450 20225

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Πηγαδάκια Ζάκυνθος 29100 26950 83478

ΜΑΝΑΤΟΣ Σ. - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Σ. Ο.Ε. 2ο χλμ Ε.Ο. Πέλεκα Κέρκυρα 49100 26610 31456

ΜΟΣΧΟΝΑΣ Δ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΙ.ΠΕ. Αργοστολίου ΟΤ 3 ΑΡ.9 Κεφαλονιά 28100 26710 23121
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2021

Κάνε την Honda δική σου
Tι είναι καλύτερο από τα Γνήσια Honda Αξεσουάρ για να κάνεις την Honda σου πραγματικά δική σου;

Για έξτρα αποθηκευτικό χώρο, βελτιωμένη άνεση, προστασία, απόδοση ή απλά εμφάνιση. Τα γνήσια αξεσουάρ
καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Κατασκευασμένα με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια όπως και η Honda σου.
Τα Honda Γνήσια αξεσουάρ καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση. Ταιριάζουν τέλεια στη μοτοσυκλέτα σου και 

προσθέτουν στην αξία της. Ρώτα τον τοπικό πωλητή. Αυτός ξέρει πως να κάνει τη Honda σου πραγματικά δική σου.
Κωδικοί και χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 Επισκεφτείτε την www.honda.gr για να δείτε την ολοκληρωμένη γκάμα των αξεσουάρ, τιμές και περισσότερες πληροφορίες.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
X-ADV

ΜΟΧΛΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ )
AΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΩΔ: 08F70-MKT-D00 / 08F72-MKT-D00
Αλουμινένιος μοχλός στάθμευσης

που θα κάνει το ADV σου να ξεχωρίζει. 

Επιπλέον προαιρετικά ανοδειωμένο

κάλυμμα με το σήμα της Honda.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΚΩΔ: 08F75-MKT-D00
Κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι

για προστασία του ADV από ζημιές.

ΠΛΑΚΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΚΩΔ: 08F71-MKT-D00
Πλάκα τιμονιού από αλουμίνιο

με λογότυπο X-ADV.

ΤΣΑΝΤΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
ΚΩΔ: 08L79-MKT-D00
Tank bag χωρητικότητας 9 λίτρων με 

εξαιρετική σχεδίαση, ειδικά για το ΑDV750. 

Περιλαμβάνει αδιάβροχο κάλυμμα.

Μέγιστο φορτίο 2 κιλά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
ΚΩΔ: 08P70-MKH-D00
Σετ από ασημί πλαϊνούς σωλήνες 

που προστατεύουν το σώμα του ΑDV 

και λειτουργούν ως βάση στήριξης 

για τα φώτα ομίχλης.

ΧΟΥΦΤΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
ΚΩΔ: 08P72-MKS-E00ZC (μαύρες), 
08P72-MKS-E00ZD (κόκκινες)
Προστατεύουν τα χέρια του οδηγού 

από τον αέρα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΟΥ
ΚΩΔ: 08R71-MKT-D00
Με χαρακτηριστικό λογότυπο ADV,

οι χαμηλότεροι θώρακες αυξάνουν

την άνεση μειώνοντας τον εισερχόμενο 

αέρα γύρω από τα γόνατα του οδηγού. 

Υλικό: πολυανθρακικό. Χρώμα: φιμέ.

ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ
ΚΩΔ: 08R72-MKT-D00
Αύξησε τον έλεγχο κατά την

οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο

με αυτά τα αλουμινένια μαρσπιέ.

ΕΜΠΡΟΣ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ
ΚΩΔ: 08V73-MKS-E00
Βελτιώνουν την όραση σε κακές 

καιρικές συνθήκες και γίνεστε 

πιο ευδιάκριτοι σε περιβάλλον 

κίνησης. Λειτουργούν με διακόπτη 

στο τιμόνι. Όταν τα φώτα είναι 

ανοιχτά εμφανίζονται στην TFT 

οθόνη. Υποχρεωτικοί επιπλέον 

κωδικοί: Προστατευτικά κάγκελα 

08P70-MKH-D00, Στηρίγματα: 

08E71-MKT-D00

ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΚΩΔ: 08L72-MKT-D00
Δύο πλαϊνές βαλίτσες σχεδιασμένες ειδικά για το ADV750. Έχουν κοινό κλειδί με

τον κεντρικό διακόπτη. Υποχρεωτικοί επιπλέον κωδικοί: Αφαλός Κλειδαριάς: 08M70-MJE-D03, 

Σχάρα τοποθέτησης: 08L74-MKT-D00ZC, Κάγκελα πλαϊνών βαλιτσών: 08L75-MKT-D00. 

Χωρητικότητα: Α: 33 λίτρα, Δ: 26 λίτρα. Διαστάσεις: 430 x 460 x 260 χιλ. Μέγιστο φορτίο

(και των 2): 6 κιλά. Χρώμα: Μαύρο. Προαιρετικοί επιπλέον κωδικοί: Χρωματιστά καπάκια: 

08L81-MKT-D00ZE κόκκινο), 08L81-MKT-D00ZH (μπλε), 08L81-MKT-D00ZF (μαύρο),

8L81-MKT-D00ZG (ασημί), 08L80-MKT-D00 (απλό μεταλλικό)

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠΣ
ΚΩΔ: 08T71-MKT-D00
Είναι πολύ λεπτά και εστιάζουν 

στην περιοχή των χεριών 

που είναι πιο ευαίσθητα στο 

κρύο. Με σύστημα ελέγχου 5 

επιπέδων για τη μέγιστη άνεση 

του οδηγού. Λειτουργούν με 

διακόπτη από το τιμόνι και η TFT 

οθόνη εμφανίζει το επίπεδο της 

θερμοκρασίας. Ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα προστατεύει την 

μπαταρία. Κατανάλωση: 32 W. 

Υποχρεωτικός επιπλέον κωδικός: 

Κιτ τοποθέτησης θερμαινόμενων 

γκριπς: 08CRD-HGC-23GHO

AΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  ΠΑΤΑΚΙΑ  
ΚΩΔ: 08F70-MKH-D00
Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι,

με χαρακτηριστικό λογότυπο X-ADV.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 38L
ΚΩΔ: 08L71-MJP-G50
Κεντρική βαλίτσα 38 λίτρων για ένα 1 κράνος.

Έχει κοινό κλειδί με τον κεντρικό διακόπτη του 

ADV. Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά. Υποχρεωτικοί 

επιπλέον κωδικοί: Βάση κλειδαριάς: 08M71-

MJE-D01, Εξάρτημα κλειδαριάς: 08L73-MJP-G50, 

Αφαλός Κλειδαριάς: 08M70-MJE-D03, Σχάρα: 

08L74-MKT-D00ZC

ΣΧΑΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ TOP BOX
ΚΩΔ: 08L74-MKT-D00ZC
Ασημί σχάρα αλουμινίου με χειρολαβές για τον 

συνεπιβάτη. Ταιριάζει με όλα τα μεγέθη βαλιτσών. 

Μέγιστο φορτίο: 10 κιλά.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ TOP BOX 25L
ΚΩΔ: 08L77-MKT-D00
Εσωτερική τσάντα 25 λίτρων από PVC με ιμάντα 

ώμου για εύκολη μεταφορά αποσκευών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΚΩΔ: 08L78-MKT-D00
Σετ από 2 εσωτερικές βαλίτσες για τις πλαϊνές 

βαλίτσες με λογότυπο Ηonda, για εύκολη 

μεταφορά αποσκευών.

SMART TOP BOX  50L
08L70-MKT-D00
Smart Top Box 50 λίτρων για 2 κράνη. Άνοιγμα/κλείσιμο 

βαλίτσας χωρίς να βγει το “Smart Key” από την τσέπη, 

ακόμα και όταν αφαιρεθεί από τη σχάρα. Υποχρεωτικοί

επιπλέον κωδικοί: Κιτ τοποθέτησης Βαλίτσας Smart: 

08L76-MKT-D00, Σχάρα τοποθέτησης: 08L74-MKT-D00ZC,

Μαξιλάρι βαλίτσας: 08L85-MKT-D00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑ ΤOP BOX
ΚΩΔ: 08L75-MJP-G51
Μαύρη νάιλον βαλίτσα με κεντητά

ασημένια λογότυπα της Honda, ρυθμιζόμενο 

ιμάντα ώμου και κόκκινα φερμουάρ.

Χωρητικότητα: 12 έως 25 λίτρα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
ΚΩΔ: 08L81-MKS-E00
Περιέχει ανακλαστικό λογότυπο της Honda. Αυτή η μεγάλη 

εσωτερική βαλίτσα μπορεί να δεθεί κατευθείαν στο ADV

αν χρειαστεί. Με ρυθμιζόμενη χειρολαβή για εύκολη μεταφορά 

αποσκευών. Διαστάσεις: Μ: 310 χιλ. x Π: 480 χιλ. x Υ: 200 χιλ.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
FORZA 750

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ 25 L
ΚΩΔ: 08L77-MKT-D00
Εσωτερική τσάντα 25 λίτρων 

από  PVC με χειρολαβή ώμου για 

εύκολη μεταφορά αποσκευών. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΚΩΔ: 08L78-MKT-D00
Σετ 2 εσωτερικών βαλιτσών για τις 

πλαϊνές βαλίτσες του Forza με λογότυπο 

Ηonda, για εύκολη μεταφορά αποσκευών.

ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΚΩΔ: 08L72-MKT-D00
Σετ από 2 πλαϊνές βαλίτσες ειδικά για το Forza750. 

Κοινό κλειδί με τον κεντρικό διακόπτη του Forza. 

Χωρητικότητα: Α: 33 λτ., Δ: 26 λτ. Διαστάσεις: 

430 x 460 x 260 χιλ. Μέγιστο φορτίο (και των 2): 

6 κιλά. Χρώμα: Μαύρο. Υποχρεωτικοί επιπλέον 

κωδικοί: Αφαλός Κλειδαριάς 08M70-MJE-D03, 

Σχάρα 08L74- MKT-D00ZC, Βάση Τοποθέτησης: 

08L73-MKV-D00. Προαιρετικοί επιπλέον κωδικοί: 

Εσωτερικές πλαϊνές βαλίτσες 08L78-MKT-D00 

Χρωματιστά Καπάκια: Κόκκινο 08L81-MKT-D00ZE, 

Μπλε 08L81-MKT-D00ZH, Μαύρο 08L81-MKT-

D00ZF, Ασημί 08L81-MKT-D00ZG,

Απλό Μεταλλικό: 08L80-MKT-D00

SMART TOP BOX 50L
ΚΩΔ: 08L70-MKT-D00 
Smart Top Box 50L για 2 κράνη.

Άνοιγμα/κλείσιμο βαλίτσας χωρίς να 

βγει το «Smart Key» από την τσέπη, 

ακόμα και όταν αφαιρεθεί από τη σχάρα. 

Υποχρεωτικοί επιπλέον κωδικοί:

Κιτ τοποθέτησης βαλίτσας Smart 08L76-

MKT-D00, Σχάρα 08L74-MKT-D00ZC, 

Μαξιλάρι Βαλίτσας 08L85-MKT-D00

ΤOP BOX 38L
ΚΩΔ: 08L71-MJP-G50
Βαλίτσα 38L για 1 κράνος, κοινό κλειδί με το κεντρικό 

διακόπτη του Forza. Μέγιστο φορτίο: 6 κιλά. 

Υποχρεωτικοί επιπλέον κωδικοί: Βάση Κλειδαριάς 08M71

-MJE-D01, Εξάρτημα κλειδαριάς 08L73-MJP-G50, Αφαλός 

Κλειδαριάς 08M70-MJE-D03, Σχάρα 08L74-MKT-D00ZC

AΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ
ΚΩΔ: 08P70-MKV-D00
Πατάκια από καουτσούκ και ανοξείδωτο ατσάλι με 

αντιολοσθητικά μαξιλάρια που θα ενισχύσουν την 

άνεση του οδηγού και την εμφάνιση του Forza σου.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (ΧΑΜΗΛΑ)
ΚΩΔ: 08R71-MKV-D00
Φιμέ πολυανθρακικά προστατευτικά με 

χαρακτηριστικό λογότυπο forza. Oι χαμηλότεροι 

θώρακες αυξάνουν την άνεση μειώνοντας τον 

εισερχόμενο αέρα γύρω από τα γόνατα του οδηγού. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (ΨΗΛΑ)
ΚΩΔ: 08R72-MKV-D00
Φιμέ πολυανθρακικά προστατευτικά με 

χαρακτηριστικό λογότυπο forza. Oι ψηλότεροι 

θώρακες αυξάνουν την άνεση μειώνοντας τον 

εισερχόμενο αέρα γύρω από τη μέση του οδηγού.

ΣΧΑΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ TOP BOX
ΚΩΔ: 08L74-MKT-D00ZC 
Ασημί σχάρα αλουμινίου  με χειρολαβές

για τον συνεπιβάτη. Ταιριάζει με όλα τα μεγέθη

βαλιτσών. Μέγιστο φορτίο: 10 κιλά.

ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΔΙΑΣ
ΚΩΔ: 08F71-MKV-D00
Καλύμματα από ανοξείδωτο ατσάλι 

για την προστασία της εσωτερικής 

ποδιάς. Βελτιώνει την εμφάνιση και 

ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας.

ΜΟΧΛΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ)
ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΩΔ: 08F70-MKT-D00 / 08F72-MKT-D00
Αλουμινένιος μοχλός στάθμευσης

που θα κάνει το Forza σας να ξεχωρίζει.

Επιπλέον προαιρετικά ανοδειωμένο 

κάλυμμα με το σήμα της Honda.

ΤΣΑΝΤΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
ΚΩΔ: 08L79-MKT-D00
Tank bag 9L με εξαιρετική 

σχεδίαση, ειδικά για το Forza750. 

Περιλαμβάνει αδιάβροχο κάλυμμα. 

Μέγιστο φορτίο 2 κιλά.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠ
ΚΩΔ: 08T71-MKT-D00
Πολύ λεπτά θερμαινόμενα γκριπ που εστιάζουν στην περιοχή των χεριών που είναι πιο 

ευαίσθητη στο κρύο. Με σύστημα ελέγχου 5 επιπέδων για τη μέγιστη άνεση του οδηγού. 

Λειτουργούν με διακόπτη στο τιμόνι. Η TFT οθόνη εμφανίζει το επίπεδο της θερμοκρασίας 

και ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστατεύει την μπαταρία. Όταν σβήσει ο κινητήρας, 

παραμένει το τελευταίο επιλεγμένο επίπεδο θέρμανσης. Κατανάλωση: 32 W. Υποχρεωτικός 

επιπλέον κωδικός: Κιτ Τοποθέτησης Θερμαινόμενων Γκριπς 08CRD-HGC-23GHO
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ΤOP BOX 35 L SMART 
ΚΩΔ: 08L72-K53-DH0ZD (WHITE), 08L72-K53-DH0ZG (SILVER),
08L72-K53-DH0ZJ (RED), 08L72-K53-DH0ZK (BLACK)
Κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων στα χρώματα του SH σας για ένα κράνος.

Περιλαμβάνει μαξιλάρι συνοδηγού. Άνοιγμα/κλείσιμο βαλίτσας χωρίς να βγει

το «Smart Key» από την τσέπη, ακόμα και όταν αφαιρεθεί από τη σχάρα.

Επιπλέον απαραίτητος κωδικός: Κit τοποθέτησης Smart: 08L70-K1W-D00.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
FORZA 350

ΤOP BOX 45 L SMART MAT BLACK
ΚΩΔ: 08L75-K1B-D00ZA
Smart Top Box 45 λίτρων. Άνοιγμα/κλείσιμο βαλίτσας χωρίς να βγει το «Smart Key»

από την τσέπη, ακόμα και όταν αφαιρεθεί από τη σχάρα. Υποχρεωτικοί επιπλέον κωδικοί:

Κιτ τοποθέτησης βαλίτσας Smart: 08L70-K1B-D00, Σχάρα: 08L72-K1B-D00ZC ή

08L72-K1B-D00ZD. Προαιρετικοί επιπλέον κωδικοί: Χρωματιστά Καπάκια: MAT GREY:

08L75-K40-F70ZB, BLACK: 08L75-K40-F70ZG, BLUE: 08L75-K40-F70ZH, FALCON GREY:

08L75-K40-F70ZJ, WHITE: 08L75-K40-F70ZL και μαξιλάρι: 08L76-K40-F70

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠΣ
ΚΩΔ: 08T70-MJM-A02
Λεπτά θερμαινόμενα γκριπς που επικεντρώνονται στα πιο κρύα σημεία του χεριού.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει εύκολα ένα από

τα 5 επίπεδα θέρμανσης. Με ενσωματωμένο κύκλωμα που προστατεύει την μπαταρία.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΡΟΧΟΥ 
ΚΩΔ: Χρυσό: 08F76-K40-F01ZM / Κόκκινο: 08F76-K40-F01ZN / Μπλε: 08F76-K40-F01ZP 
Ενισχύει την σπορ εμφάνιση του Forza και παρέχεται σε 3 τεμάχια για τέλεια εφαρμογή.

U-LOCK 120/341
ΚΩΔ: 08M53-KAZ-800
Κλειδαριά για την προστασία του Forza

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
SH 350i

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠΣ
ΚΩΔ: 08T70-K53-DB0
Πολύ λεπτά θερμαινόμενα γκριπ που επικεντρώνονται στα πιο κρύα σημεία του 

χεριού. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει 

εύκολα ένα από τα επίπεδα θέρμανσης. Ένα ενσωματωμένο κύκλωμα προστατεύει 

την μπαταρία. Απαραίτητος κωδικός: Ειδική καλωδίωση: 08T70-K53-D00

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΚΩΔ: 08E70-K1W-D00
Ειδική φίσα σύνδεσης χωρίς να κόβεται κανένα καλώδιο από το ηλεκτρικό κύκλωμα.

ΤOP BOX 35 L MANUAL 
ΚΩΔ: 08L70-KTW-B11ZE (WHITE), 08L70-KTW-B11ZN (SILVER),
08L70-KTW-B11ZV (RED), 08L70-KTW-B11ZW (BLACK)
Κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων στα χρώματα του SH σας για ένα κράνος.

Ο κωδικός περιλαμβάνει μαξιλάρι, κλειδαριά και ένα σετ κλειδιών. Μέγιστο φορτίο: 10 κιλά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ / ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
ΚΩΔ: 08P70-K0R-D20 / 08R70-K1W-D20ZB
Ανεμοθώρακας με ύψος 46 εκ. και χούφτες για την προστασία 

του οδηγού από τον  αέρα. Εφαρμόζουν τέλεια στο SH350.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ XL
ΚΩΔ: 08P34-BC3-801
Προστατεύει το Forza σου

από την βροχή και τον ήλιο.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
PCX

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
SH 150

SMART ΤOP BOX 35 L
ΚΩΔ: 08L72-K53-DH0ZA,
ZC, ZD ή ZN
Πλαστική κεντρική βαλίτσα

35 λίτρων με μαξιλάρι πλάτης

για τον συνεπιβάτη. Χωράει ένα 

κράνος. Είναι εφοδιασμένη με 

ηλεκτρονικό άνοιγμα, το οποίο 

επιτρέπει άνοιγμα της βαλίτσας, 

χωρίς την εισαγωγή του κλειδιού 

στην κλειδαριά. Είναι διαθέσιμη 

σε 4 χρώματα, για να ταιριάξει 

απόλυτα με τα χρώματα του SH.

ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
ΚΩΔ: 08R70-K0R-D20ZA
Ειδικά σχεδιασμένος ανεμοθώρακας από υψηλής 

αντοχής πολυκαρμπονάτο υλικό πάχους 2,5 χιλ. 

Κομψός, ανθεκτικός και ελαστικός, αυτός

ο ανεμοθώρακας εγγυάται καθαρό οπτικό πεδίο και 

μεγάλη προστασία του κορμού του αναβάτη από τον 

αέρα, χωρίς να επηρεάζεται ο χειρισμός του σκούτερ.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ
ΚΩΔ: 08P70-K0R-D20
Ζεύγος διάφανων προστατευτικών,

τα οποία ενσωματώνονται πλήρως και 

μεγιστοποιούν την προστασία των χεριών 

του αναβάτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται 

εύκολα, χάρη στις οπές που έχουν ήδη 

προβλεφθεί στα σημεία προσαρμογής.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΟΥΒΕΡΤΑ)
ΚΩΔ: 08T56-KTF-800 OR 08T56-KTF-800A
Μαύρο αδιάβροχο κάλυμμα με φερμουάρ,

Διαθέτει εσωτερική επένδυση για επιπλέον ζέστη.

Περιλαμβάνονται κάλυμμα στήθους για πρόσθετη

προστασία και κάλυμμα σέλας, για να παραμένει στεγνή,

όταν το σκούτερ είναι σταθμευμένο. Διατίθεται σε δύο

μεγέθη: Standard (08T56-KTF-800) και XL (08T56-KTF-800A)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 35 ΛΙΤΡΩΝ
ΚΩΔ: 08L09-MGS-D30
Μαύρη νάιλον τσάντα με ασημί λογότυπο

Honda στην μπροστινή τσέπη. Είναι μεταβλητού

όγκου από 15 έως 25 λίτρα. Η μπροστινή τσέπη

μπορεί να χωρέσει ένα φάκελο Α4. Διατίθεται

με ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου και χειρολαβή. 

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΩΔ: 08P34-BC2-801
Αδιάβροχη κουκούλα για την προστασία του PCX125 από τον ήλιο και την βροχή.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΚΩΔ: 08E72-K1Z-J10
Ειδική φίσα σύνδεσης χωρίς να κόβεται κανένα καλώδιο από το ηλεκτρικό κύκλωμα.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΚΡΙΠΣ
ΚΩΔ: 08T71-K1Z-J10
Πολύ λεπτά θερμαινόμενα γκριπ που 

επικεντρώνονται στα πιο κρύα σημεία

του χεριού. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

ελέγχου επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει

εύκολα ένα από τα επίπεδα θέρμανσης.

Ένα ενσωματωμένο κύκλωμα προστατεύει

την μπαταρία. Απαραίτητος κωδικός:

Ειδική καλωδίωση: 08E74-K1Z-J10

ΤOP BOX 35 L MANUAL
ΚΩΔ: 08L71-KZL-861ZA
Κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων για ένα κράνος. Μέγιστο φορτίο: 10 κιλά. 

Επιπλέον απαραίτητοι κωδικοί: Κit τοποθέτησης Smart: 08M00-MJW-J81

και σχάρα: 08L71-K35-J01

SMART ΤOP BOX 35 L
ΚΩΔ: 08L72-K1Z-J10
Κεντρική βαλίτσα 35 λίτρων. Άνοιγμα/κλείσιμο βαλίτσας χωρίς να βγει το «Smart Key»

από την τσέπη, ακόμα και όταν αφαιρεθεί από τη σχάρα. Μέγιστο φορτίο: 10 κιλά. Επιπλέον 

απαραίτητοι κωδικοί: Κit τοποθέτησης Smart: 08L71-K1Z-J10 και σχάρα: 08L70-K1Z-J10

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
ΚΩΔ: 08R70-K1Y-D10
Βελτιώνει την εμφάνιση και προστατεύει 

τον οδηγό από τον αέρα. Εφαρμόζει τέλεια 

στο PCX125. Διαστάσεις: 583x467x4 χιλ.


