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FORZA 125 ABS Mnohem víc zážitků.

Forza 125 vám dá jistotu, se kterou zvládnete všechno, co si na vás život ve městě připraví - dostatek 
výkonu, praktičnost ruku v ruce se stylem, a to všechno s nejnovějšími technologiemi. S prvotřídní akcelerací 
a jednoduchou ovladatelností je každá jízda víc než obyčejnou cestou do místa určení. Forza 125 je zahalená 
do štíhlé dynamické kapotáže, elegantní křivky kontrastují se sportovními hranami - její design skvěle vynikne 
v rušných městských ulicích, zatímco funkčnost oceníte při rychlé jízdě mimo město. 

Čtyřventilový motor eSP o objemu 125 ccm se vstřikováním paliva generuje silný točivý moment, potřebný 
pro rychlé rozjezdy z místa. Plynulý průběh výkonu ve středním pásmu dává skútru agilní dynamiku, zatímco 
technologie nízkého vnitřního tření v kombinaci s funkcí Idle Stop zajišťují impozantní dojezd na 11,5litrovou 
nádrž: při každodenním dojíždění na průměrně dlouhé trase vydržíte víc než týden bez tankování. 
Při hmotnosti 162 kg je Forza 125 výjimečně obratná; reaguje rychle, s bezkonkurenční obratností a přesností. 
Nabízí špičkovou úroveň komfortu a uvolněnou jízdní pozici, dokonalý rozhled a perfektní ochranu před 
nepříznivým počasím. Plexištít se dá výškově nastavit v rozsahu 120 mm. 

Celek vždy tvoří ty nejmenší detaily - v tomto případe to je velkorysý odkládací prostor pod sedlem na dvě 
integrální přilby, 12V zásuvka, přední a zadní světlo z LED diod a stylová přístrojová deska s inverzním LCD 
displejem a hlubokým barevným tónováním.

PGM FI HECS3 V-MATICABS EURO 3
START-STOPP
AUTOMATIK

Motor: Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC se 4 ventily Objem palivové nádrže: 11,5 litru
Zdvihový objem: 124,9 ccm Spotřeba paliva: 2,3 l / 100km (režim WMTC)
Max. výkon: 10,5 kW / 8 750 ot. za min. Výška sedla: 780 mm
Max. kroutící moment: 12 Nm/8 250 ot. za min. Světlá výška: 148 mm
Pohotovostní hmotnost:  162 kg Rozměry (DxŠxV): 2 134 x 748 x 1 452 mm

Black/Pearl Havana Brown

Matt Cynos Grey Metallic/Black

Matt Pearl Cool White/
Matt Pearl Pacific Blue
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