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Με το Supra X 125 Helmin, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι το απλούστερο σε χρήση δίκυκλο πόλης, είναι κάθε άλλο παρά 
το απλούστερο στην κατασκευή του. Η εμφάνισή του είναι μοντέρνα με αιχμηρές γωνίες, καμπύλες και εντυπωσιακά γραφικά. Οι 
5-μπρατσοι τροχοί 17 ιντσών, συμβάλλουν στην γενική εμφάνιση και προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε ποιότητας 
άσφαλτο. Το σύστημα συνδυασμένης πέδησης (Combined Braking System - CBS) παρέχει ομαλό και σαφές φρενάρισμα. Το στενό 
προφίλ και η εργονομικά σχεδιασμένη σέλα που ξεκλειδώνει από τον κεντρικό διακόπτη, επιτρέπουν απόλυτο έλεγχο από τον 
αναβάτη και εύκολους ελιγμούς σε περιβάλλον κίνησης. Η απλότητα είναι στην φιλοσοφία ενός παπιού, για το λόγο αυτό, κάθε τι 
πάνω στο Supra X Helmin είναι φιλικό, απλό και εύκολο στην χρήση. Το αναλογικό κοντέρ συνοδεύεται από ένδειξη επιλεγμένης 
σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων και είναι εξαιρετικά ευανάγνωστο και ακριβές. Ο κεντρικός διακόπτης ασφαλίζει αυτόματα και το 
τιμόνι κλειδώνει και από τις δύο πλευρές. Τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών ενισχύει ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης 19,5 
λίτρων κάτω από τη σέλα. Το Supra X 125 Helmin είναι ένα παπί Honda με όλα όσα περιλαμβάνονται στον όρο. Και αυτά είναι 
πολλά και εδραιωμένα στο χρόνο.

Το απλό δεν ήταν ποτέ τόσο εντυπωσιακό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κινητήρας: Αερόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος με 1ΕΕΚ
Κυβισμός: 125κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 8,9 hp / 7.250 σ.α.λ.
Μέγιστη Ροπή: 10,1 Nm / 5.500 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 105 κιλά
Χωρητικότητα καυσίμου: 5,6 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 60χλμ/λίτρο
Ύψος Σέλας: 770 χιλ.
Απόσταση από το έδαφος: 135 χιλ.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 1.895 x 725 x 1.080 χιλ.

2,620 €



Σε ένα κόσμο που κινείται γρήγορα, δεν χωρούν το μπλοκάρισμα στη κίνηση και το χάσιμο χρόνου. 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 συνηθισμένο. Το Astrea Grand 110 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ευκολίας και οικονομίας για απαιτητικούς αναβάτες. Ταχύτατο, ευέλικτο με επιπλέον 
δυνατότητες μεταφοράς αποσκευών, είναι το ιδανικό μέσο για να αντιμετωπίσεις την κίνηση. Ο αερόψυκτος κινητήρας των 110κ.εκ. 
αποδίδει 8,7 hp στις 7.500 σ.α.λ., 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 χιλιόμετρα ανά λίτρο. Το Astrea Grand 110 είναι το παπί 
που κάνει τις επισκέψεις στο βενζινάδικο, μια πολύ αραιή διαδικασία. 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 που 
υπάρχει στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα πέδησης με CBS είναι πολύ δυνατό και αποτελείται από δισκόφρενο της Nissin
μπροστά και ταμπούρο πίσω. Το Astrea Grand 110 με ακόμη περισσότερη δύναμη, ιδανική γεωμετρία και απίθανο στυλ, 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.

Με έντονη προσωπικότητα και δυναμισμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κινητήρας: Αερόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος με 1ΕΕΚ
Κυβισμός: 109κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 8,7PS / 7.500 σ.α.λ.
Μέγιστη Ροπή: 8.5 Nm / 6.000 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 99 κιλά
Χωρητικότητα καυσίμου: 4 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 66,2 χλμ/λτ
Ύψος Σέλας: 790 χιλ.
Απόσταση από το έδαφος: 135 χιλ.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 1880 x 705 x 1080 χιλ.

2,120 €

110



Με μοντέρνα σχεδίαση, έμφαση στην εργονομία, ευελιξία και ταχύτητα, το Vario 125 υπόσχεται μοναδική αίσθηση και άνεση 
στην καθημερινή μετακίνηση. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και εξαιρετικά οικονομικό στη χρήση και τη συντήρηση. Μοντέρνο, 
με 3D εμβλήματα, δυναμική εμφάνιση και άριστη ποιότητα κατασκευής, το Vario 125 θα ενθουσιάσει τον αναβάτη του. Στον νέας 
γενιάς κινητήρα eSP έχουν εφαρμοστεί προηγμένες τεχνολογίες χαμηλής τριβής, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την πολύ
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και την αξιόπιστη λειτουργία. Ο κινητήρας αποδίδει 10,4 hp, διαθέτει σύστημα διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα στο ρελαντί (idle stop) και χαρακτηρίζεται από την άμεση απόκριση στο γκάζι. Η εκκίνηση του κινητήρα 
γίνεται με μίζα και μανιβέλα. Το ρεζερβουάρ χωράει 5,5 λίτρα και επιτρέπει 52,1 χιλιόμετρα οδήγησης ανά λίτρο βενζίνης. Οι 
χυτές ζάντες των 14 ιντσών είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο και συνοδεύονται από tubeless ελαστικά. Η θέση οδήγησης 
είναι σχεδιασμένη για μεγάλη άνεση σε πολύωρη χρήση. To σκούτερ διαθέτει διπλό αποθηκευτικό χώρο μπροστά, ενώ στον 
αποθηκευτικό χώρο 18 λίτρων κάτω από τη σέλα μπορεί να αποθηκευτεί ένα jet κράνος και μικρά αντικείμενα. Στον βασικό 
εξοπλισμό του σκούτερ διατίθενται πλαϊνό και κεντρικό σταντ. Με εντυπωσιακή εμφάνιση, εξαιρετικές επιδόσεις και εργονομική 
σχεδίαση, το Vario 125 υπόσχεται οικονομία, στυλ και άνεση στις καθημερινές σου μετακινήσεις. Ανακάλυψέ το!

Αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλής μετακίνηση

VARIO 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος με 1ΕΕΚ
Κυβισμός: 125 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 10,4 hp / 8.250 σ.α.λ.
Μέγιστη Ροπή: 10,7 Nm / 5.000 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 109 κιλά
Χωρητικότητα καυσίμου: 5.5 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 52,1 χλμ/λτ
Ύψος Σέλας: 780 χιλ.
Απόσταση από το έδαφος: 135 χιλ.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 1921 x 683 x 1096 χιλ.

2,490 €



Ότι καλύτερο έχει να προσφέρει ένα μοντέρνο σκούτερ πόλης. Το νέο Honda Beat 110 εκφράζει τη σύγχρονη άποψη της αστικής 
μετακίνησης με στυλ. Αν προσθέσεις την αξιοπιστία Honda, το τέλειο κράτημα και φυσικά το προσιτό κόστος, έχεις το ιδανικό 
σκούτερ για απολαυστική καθημερινή οδήγηση. Η εμφάνιση είναι σύγχρονη και δυναμική. Τα μεγάλα φωτιστικά σώματα 
διαθέτουν καθαρές γραμμές και προσδίδουν μοντέρνο στυλ. Με αλουμινένιους τροχούς 14 ιντσών, ισχυρό δισκόφρενο στον 
μπροστινό τροχό και εύστροφο κινητήρα που συνδυάζει πολύ καλές επιδόσεις με οικονομία, το Beat 110 είναι το ιδανικό μέσο 
για να αντιμετωπίσεις την κίνηση και να διασκεδάσεις την κάθε σου βόλτα στη πόλη. Και επειδή η ασφάλεια αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα, το σύστημα συνδυασμένης πέδησης (CBS) παρέχει γρήγορο και ομαλό φρενάρισμα. Το σκούτερ διαθέτει διπλό 
αποθηκευτικό χώρο μπροστά, ενώ ο επιπλέον χώρος κάτω από τη σέλα θα χωρέσει και άλλα αντικείμενα. Το άγκιστρο για τα 
ψώνια, ο ευανάγνωστος πίνακας οργάνων και το κεντρικό σταντ συμπληρώνουν την εικόνα. Κάνε το νέο σου ξεκίνημα. Άλλαξε 
διάθεση, ζήσε την κάθε μέρα, με όλες σου τις αισθήσεις. Απόλαυσε την κάθε σου ημέρα στη πόλη με στυλ, άνεση και οικονομία. 
Βάλε το Beat 110 στη ζωή σου και ανακάλυψε πόσο πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική μπορεί να γίνει, μια συνηθισμένη 
καθημερινή διαδρομή.

Μικρές διαστάσεις, μεγάλες απολαύσεις

BEAT 110

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κινητήρας: Αερόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος με 1ΕΕΚ
Κυβισμός: 108 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 8,2 hp / 7.500 σ.α.λ.
Μέγιστη Ροπή: 8,8 Nm / 5.750 σ.α.λ.
Βάρος (πλήρες υγρών): 92 κιλά
Χωρητικότητα καυσίμου: 4.0 λίτρα
* Κατανάλωση Καυσίμου: 54,6 χλμ/λτ
Ύψος Σέλας: 740 χιλ.
Απόσταση από το έδαφος: 146 χιλ.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 1873 x 678 x 1074 χιλ.

1,990 €


