Honda CB125F CBS
CB125F

Pārdošanas rādītāji ir pietiekams apliecinājums Honda pieredzei radīt
tādus motociklus, kurus ir viegli vadīt un uzturēt un kuri iedveš
pārliecību un sniedz prieku gadiem ilgi. Neticami ražīgie Honda Naked
motocikli ir guvuši milzīgus panākumus ceļotāju vidū, kas sajūsminās
par to izskatu, sportisko sniegumu un izveicīgo manevrēšanas spēju
pilsētas satiksmē. CB125F ir veiksmīgs visu labāko īpašību
apvienojums. Izveidots iesācējiem, pilsētas satiksmei un ikvienam
citam, kuru interesē pārvietošanās pa pilsētu uz diviem riteņiem, tas
izceļas ar to, ka visām detaļām pievērsta tāda pati uzmanība kā visos
citos lielākajos Honda motociklos.Ja citreiz 125cm3 motocikli ir
veidoti tikai kā izmēģinājums lielākam un labākam, jeb arī kā
funkcionējoši, bet diezgan parasti darba zirgi, tad CB125F ir radīts kā
lolojums. Tā degvielas iešprices dzinējs tika veidots, lai nodrošinātu
lielāku jaudu un apgriezienus patīkamai braukšanas sajūtai, kas uzlabo
pašapziņu. Tā degvielas ekonomija ir neapstrīdama un apvienojumā ar
minimālām apkopes prasībām padara uzturēšanas izmaksas neticami
mazas. Tā darbošanās atstāj minimālu iespaidu uz vidi un bez
problēmām atbilst EURO-3 emisiju līmeņa prasībām. Šasija ir viegla,
padevīga un ar to ir prieks rīkoties pilsētas satiksmē. Lielas un spēcīgas
priekšējās disku bremzes nodrošina pārliecinošu un pašapziņu
veicinošu apstāšanos, kas papildina tā vispārējo drošības un stabilitātes
izjūtu. Tā īpašais stils atšķir to starp pārējiem satiksmes dalībniekiem.

Sportisks, spīdīgs, moderns, neapstrīdami Eiropeisks, kam piemīt stils
un raksturs - tam nav līdzvērtīga šajā klasē. Komfortabls un praktisks,
ar izcilu uzbūves kvalitāti, stilu un pārliecību, tas savam īpašniekam
sagādā ilgstošu prieku un lepnumu.

Krāsas

Pearl Splendor Red

Pearl Cool White

Black

Tehniskie dati
2022 CB125F CBS
Dzinējs
Tips
Kubatūra (cm3)
Diametrs x Gājiens
(mm)
Kompresijas pakāpe
Max. Jauda kW/apgr.min
Max griezes moments
Nm/apgr.min
Degvielas padeves
sistēma
Starters
Transmisija
Pārnesumkārba
Piedziņa / Galvenais
pārnesums
Izmēri (GxPxA)
Garums (mm)
Platums (mm)
Augstums (mm)
Riteņu bāze (mm)
Sēdekļa augstums (mm)
Klīrenss (mm)
Degvielas tvertnes
tilpums (l)
CO2 izmeši (g/km)
Degvielas patēriņš
(l/100km)
Riepas
Priekšējā
Aizmugurējā
Rāmis
Dakšas leņķis

Gaisa dzeses, 4-taktu 2-vārstu OHC viencilindar
124cm3
50 x 63,1mm
10,0: 1
8kW/7,500min-1 (95/1/EC)
10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)
PGM-FI elektroniskā degvielas iesmidzināšana
Elektriskais
5-pārnesumi
O-ring ķēde

2015mm
750mm
1100mm
1280mm
790mm
160mm
11L
34
1,5

80/100-18
90/90-18
26°

Svars
Apgriešanās rādiuss

2022 CB125F CBS
92,4mm
117kg
2,04

Cenrādis

2022 CB125F
CBS

Max. Jauda
kW/apgr.min

Max griezes moments
Nm/apgr.min

8kW/7,500min-1
(95/1/EC)

10,9Nm/6,000min-1
(95/1/EC)

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.
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Cena*
EUR iekļ.PVN
21%
3 015,00

