sh125i / SH150i

A VÁROS
SZEBBIK ARCA
Barcelona, Berlin, London, Párizs, Róma - bármely európai
nagyvárosban jár, ugyanazt látja majd. SH-k tízezreit. A típus mára
mindenhol az utcakép szerves részévé vált, mondhatni, a hatékony
és takarékos közlekedés szinonimájává vált. Az új SH125i-SH150i
páros minden eddiginél könnyebbé teszi a városi életvitelt. A feltűnő,
LED-es lámpatestek kiváló látási viszonyokról és láthatóságról
gondoskodnak, az intelligens kulcs (Smart Key) fokozza az ergonómiát
és megakadályozza a lopásokat, az ülés alatti tárolórekeszbe pedig
egy teljes értékű zárt bukósisak is behelyezhető. Ráadásként a
kesztyűtartóban kialakítottunk egy 12 voltos elektromos aljzatot, így
menet közben is töltheti mobileszközeit.

SMART KEY
Ez az innovatív megoldás kényelmesebbé
teszi a használatot és véd a lopásoktól.
Ha a kulcs a zsebében vagy táskájában
van, gombnyomással kinyithatja a tárolóre
keszt vagy beindíthatja a motort.

MARADJON MINDIG
MOZGÁSBAN!
A Hondának jelentős szerepe volt a városi
közlekedés megformálásában, így pontosan
értjük, mire van szüksége vásárlóinknak.
Az SH modellcsalád immáron harminc
éve szolgálja az emberiséget, méghozzá
nemzedékről nemzedékre egyre stílusosabb,
fejlettebb és megbízhatóbb formában. Ez a
folyamatos fejlődés tette közkedveltté a típust
a múltban, s ez garantálja sikereit a jövőben.
Mindig mozgásban, mindig előre!

VIGYEN FÉNYT AZ ÉJSZAKÁBA!
Merész, fénydiódás első és hátsó lámpáival az SH125i-SH150i páros már
messziről észrevehető, s az alacsony
fogyasztású izzók a takarékossághoz
is hozzájárulnak.

A NAGY KEREKEK
ELŐNYE
Mit ér a külcsín belbecs nélkül? Semmit! Éppen
ezért az SH125i-SH150i párost úgy terveztük,
hogy minden szempontból remekül teljesítsen.
Nagy átmérőjű, 16 colos kerekein kiváló tapadású
Michelin™ City Grip abroncsok feszülnek, így a
legmostohább időjárási viszonyok közepette is
gyorsan, biztonságosan motorozhat. Ezt szolgálja az
alapfelszereltség részeként kínált blokkolásgátló is
- kényelemben, magabiztosan minden helyzetben.

HATALMAS ÜLÉS ALATTI TÁROLÓREKESZ
Az új SH125i és SH150i nyerge alatt
méretes, zárható tárolórekesz bújik meg,
amiben könnyedén elfér egy teljes értékű
sisak vagy bármi egyéb, amire szüksége
lehet a mindennapokban.

MŰSZAKI ADATOK
SH125i ABS
Erőforrás
Motorkonstrukció
Összlökettérfogat
Furat x löket
Sűrítési viszony
Porlasztás
Csúcsteljesítmény
Legnagyobb forgatónyomaték
Indítás
Gyújtásrendszer
Kerekek
Fék elöl
Fék hátul
Felfüggesztés elöl
Felfüggesztés hátul
Abroncs elöl
Abroncs hátul
Kerék elöl
Kerék hátul
Méret- és súlyadatok
Akkumulátor típusa és kapacitása
Villaszög
Hosszúság x szélesség x magasság

Folyadékhűtésű, négyütemű, SOHC-vezérlésű, egyhengeres
124,9 cm³
52,4 mm x 57,9 mm
11,0:1
PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező
8,98 kW (12,21 LE)/8500 f./perc
11,5 Nm/7000 f./perc
Önindító
Digitális, tranzisztoros, elektronikusan vezérelt
240 mm x 4 mm tárcsa kétdugattyús féknyereggel
240 mm x 5 mm tárcsa egydugattyús féknyereggel
33 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópokból összeállított villa
Kétoldali rugóstag lengőkarral
100/80 R16
120/80 R16
Ötágú, öntött, alumínium
Ötágú, öntött, alumínium
YTZ8V, 7 Ah, gondozásmentes
26°
2034 x 740 x 1158 mm

Vázszerkezet

Alul elvezetett, acél csőváz

Ülés alatti tárolórekesz befogadóképessége
Üzemanyagtartály mérete
Üzemanyag-fogyasztás
Szén-dioxid-kibocsátás
Szabad hasmagasság
Menetkész tömeg
Ülésmagasság
Utánfutás
Tengelytáv
Erőátvitel
Tengelykapcsoló felépítése
Végáttétel

1 zárt sisak
7,5 liter
2,11 l/100 km
52 g/km
144 mm
136,9 kg
799 mm
85,2 mm
1340 mm

Váltó felépítése

CVT-váltó

Automatikus, röpsúlyos
V-szíj

SH150i ABS
Összlökettérfogat
Sűrítési viszony
Max. csúcsteljesítmény
Legnagyobb forgatónyomaték
Üzemanyag-fogyasztás
Szén-dioxid-kibocsátás
Furat x löket
Menetkész tömeg

153 cm3
10,6:1
10,9 kW (14,82 LE)/8250 f./perc
13,9 Nm/6500 f./perc
2,28 l/100 km
54 g/km
58 mm x 57,9 mm
137,3 kg

Színválaszték: az új, sportosabb formaterv és a szintén megújult színválaszték révén városban és az országutakon egyaránt feltűnő jelenség az SH.

Pearl Splendour Red

Lucent Silver Metallic

KIEGÉSZÍTŐK
Az SH125i-SH150i duóhoz kiegészítők széles választékát kínáljuk.
Főbb opciós tartozékok:
♦
♦
♦
♦

♦ Ölpaplan
K ézvédő
♦ Csomagrögzítő-háló
Magasított szélvédő
♦ Takaróponyva
35 literes túradoboz
♦ Védőfólia
Belső táska 35 literes
túradobozhoz
További információ a www.honda.hu/motorcycles weboldalon.
A leírások tájékoztató jellegűek, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Részletekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Honda Márkakereskedőinkkel.

Pearl Cool White

35 l-es doboz

Magasított
szélvédő és kézvédő

Készült: 2017/05

Az Ön Honda Márkakereskedője:

A kiadványban olvasható leírások, illetve adatok nem egy bizonyos értékesítésre kínált vagy rendelkezésre bocsátott termékre vonatkoznak. A
gyártók fenntartják a jogot, hogy a járművek, illetve termékek tulajdonságait (a színeket is beleértve) előzetes értesítéssel vagy anélkül bármikor
megváltoztassák, ha azt szükségesnek ítélik. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a tájékoztatóanyagban a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek, de ha szeretne többet megtudni a termékről, esetleg a műszaki adatok
érdeklik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Honda-márkakereskedővel!
Ez a prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Mivel a tájékoztatóanyag előkészítése és
nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és
egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos
termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott
valamely tulajdonságon múlik. A kiadványban szereplő fotók némelyikén extraként megvásárolható kiegészítőkkel felszerelt modellek láthatók.
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