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ÚVODNÍK

O

päť je tu jar. Zelená príroda dostane opäť šancu ukázať sa v plnej sile. A s
prvými jarnými lúčmi vyrazia na cestu aj prví motorkári. Tohtosezónna
zima im priala, takže niektorí mali zimnú prestávku skutočne
minimálnu. O čo viac potešila teplá zima motorkárov a poľnohospodárskych
škodcov o to menej záhradkárov. Klimatológovia môžu prehlásiť, my sme vám to
hovorili. A tlačiť na ďalšie a ďalšie elektrické presúvadlá. Pre kategóriu AM, ako
uvidíte v tomto čísle na predajnosti, to bude naozaj nevyhnutnosť. Mopedy už
nelákajú ani pätnásťročných a technicky vyspelé, benzínom kŕmené päťdesiatky
sú pre ich peňaženky nedosiahnuteľné. Elektrika sa javí ako ideálna na malé
skútriky a presúvanie po meste do školy a späť. Stodvadsaťpäťkové skútre a
motocykle kategórie A1 stále fičia vo veľkom na benzín. A to je dobre. Veľa
európskych značiek však presunulo svoje výrobné kapacity na ďaleký východ.
Globalizácia ich valcuje a tlak na náklady je enormný. Globalizácia priniesla so
sebou aj negatívum, a tak namiesto užívania si prvých bezstarostných teplých dní
v sedle motocykla, sedíme v karanténe kvôli koronavírusu z ďalekého východu.
Na rýchlosti jeho rozšírenia vidno, ako je súčasný svet prepojený. Veľké percento
motocyklov tohto katalógu je práve z Číny a priľahlých krajín. Keď sa nám
nebridí kupovať tieto krámy, tak nemôžme nadávať ani na ich vírus, ktorý zničí
tento rok aj tak dosť krehkú európsku ekonomiku. Moje komentáre pri
jednotlivých modeloch katalógu sú prudko subjektívne, tak nehľadajte za tým
politickú korektnosť. Veselé čítanie a držme sa v boji proti vírusu, nech je leto a
jeseň vo veselšom tóne.
Róbert Kelčík

MOTORKLUB  občasník, vydáva v elektronickej forme Róbert Kelčík.
robart@kelcik.sk
Číslo: 5, Dátum vydania: 21.3.2020
Autor príspevkov: Róbert Kelčík ak nie je napísané ináč
Autor fotografií: Róbert Kelčík a tlačové oddelenia a www jednotlivých výrobcov
Všetky práva vyhradené. Možné šíriť len s uvedením zdroja a autora.
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NOVINKY

YAMAHA XSR 155

Yamaha sa na východe zemegule snaží zapáč iť aj zmenšeninami globálnych mastodontov. Pekná
XSR s motorom 125 by urobila dobré meno aj v Európe, namiesto bezpohlavnej obstarožnej YS 125.

Royal Enfield CLASSIC 500
Nielen na domáci trh, ale aj do Európy pripravil indický
výrobca legendárnej značky limitovanú edíciu Classic 500
Tribute Black. Bohužiaľ pre bývalé Československo sú
uvedené stroje už rozobraté. Ale dovozca sľubuje
prispôsobiť posledné dostupné sériové modely motocyklu
Classic a Bullet 500 podľa priania zákazníka, a urobiť z
každého modelu exkluzívnu jednokusovú limitku. Treba
sa však poponáhľať, uvedené modely končia po desiatkach
rokov výroby kvôli prísnym normám, ktoré už zasiahli aj
indický trh. Klasika teda umrie s príchodom novej normy.
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SUZUKI KATANA

Internetom
NOVINKY
kolujú zvesti
o pripravovanej malej Katane
pre ázijský trh. Oficiálne nie je
nič isté, ale nové malé GSX125
by mohlo vynikajúco poslúžiť a
dodať črevá. Každopádne dizajn
Katany na malej motorke vynik
ne a dodal by šmrnc do nie príliš
odvážnej A1 triedy, kde predsa
len predaje hrajú hlavnú úlohu a
dizajn sa prispôsobuje väčši
novému vkusu, ktorý neurazí,
ale ani nechytá za srdce.

NORTON krachuje
Britský výrobca motocyklov prestížnej a cenenej značky Norton skončil v nútenej správe a
zastavil výrobu. Ostatný pokus o návrat slávneho mena na výslnie má na svedomí Stuart
Garner, ktorý značku vlastní od roku 2008. Práve pod jeho vedením zahájil Norton v roku 2010
výrobu modelovej rady Commando 961. Modelovú ponuku príliš nerozširoval, Commando
doplnil len odvodený model Dominator. V roku 2016 sa dostalo aj na super exkluzívne
superbiky V4 RR a V4 SS, a nakoniec v roku 2018 scrambler Atlas. Vlani superšporty Superlight
650 a Superlight SS. Na konci januára roku 2020 poslala Metro Bank slávnu motocyklovú značku
do nútenej správy, ktorú nad Norton Motorcycles Limited a Norton Motorcycle Holding
Limited vykonává spoločnost BDO LLP. V priebehu prvej polovice februára roku 2020 začalo na
povrch vychádzať svedectvo nie príliš úspešných finančných a majetkových pomerov. To vôbec
nestavia Stuarta Garnera do najlepšieho svetla a je zrejmé, že značka ako taká pod jeho vedením
pokračovať nebude. Použil milióny štátnych dotácií a zanechal dlhy ako voči daňovým úradom,
tak voči dodávateľom. Dokonca nedokázal ani vydokladovať ich použitie. Záchrana značky
Norton vlastnými silami je veľmi málo pravdepodobná. Medzi kandidátov na kúpu tak patrí
čínsky koncern Zongshen, ktorý v minulom roku získal práva na dvojvalec vyvinutý pre model
Atlas a predstavil už aj vlastné motocykle s týmto motorom. Hold Čína a India nakoniec skúpi
celé európske motocyklové dedičstvo. Môžme si zato aj sami, keď kupujeme ChinaFake moto.

Svitko útočil na najlepšiu desiatku
Ďalší Dakar je za nami, tentokrát sa ponúkli arabi so
svojou púšťou a petrodolármi. Štefan Svitko má za
sebou svoju jedenástu účasť na Rely Dakar, pričom
siedmykrát dokončil preteky. Jeho najlepším
výsledkom zostáva druhé miesto z roku 2016, keď
ho zdolal iba Toby Price. Rodák zo Žaškova dlho
ašpiroval na svoje piate umiestnenie v elitnej
desiatke, ale napokon ho od tejto méty delilo 2:52
min. Najlepší výkon predviedol v šiestej etape, keď
obsadil deviatku priečku. Priebeh 42. ročníka
pretekov Rely Dakar poznačila smrť portugalského
motocyklistu Paula Goncalvesa v siedmej etape. V
tesnom kontakte s tou tragédiou bol aj Svitko, ktorý
záchranárom márne pomáhal oživovať 40ročného
Portugalčana.
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Čože je to poldeci ...

K

Zač iatky závislostí sú ľahké. Zvyč ajne to zač ína nevinne. Jeden
pohárik neuškodí. Rovnako je to aj s motorkami. Kto raz
prič uchne k poldecákom, č asom chce viac a viac... Potom ani
liter nestač í. Cím teda zač ať?

AM

edysi populárna kategória je dnes na vymretie. Kategória AM, ktorá slúži na prvé zoznámenie sa s
dvojkolesovými miláčikmi. Kategória, ktorá je automaticky pridávaná ku každému absolvovanému kurzu
autoškoly pre osobné vozidlá, t.j. Bčko. Kedysi populárna kvôli mopedom, neskôr prišli v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia aj u nás skútriky s voňavými dvojtaktami. Dnes je už tá doba preč. Napriek tomu je ponuka v
tejto kategórii na našom trhu obrovská. Môžete si vybrať od superšportu od Aprilie, až po elektrickú čínsku
kolobežku. Áno, elektrika sa presadzuje hlavne v tejto, najmenšej kategórii. Maximálna rýchlosť nepustí, tak sa
dokáže lešie šetriť batéria.

P

,,

Začiatky závislostí sú
ľahké. Zvyčajne to
začína nevinne. Jeden
pohárik vraj
neuškodí

ráve
elektrické stroje sú
najväčším
skokanom
uplynulého roka v registráciách
AM na Slovensku. Môže za
to z veľkej časti košický Antik,
výhradný
importér
zaujímavých
strojov
SuperSoco.
Skútre
tejto
značky
registroval aj pre svoj ďalší biznis
plán, a to je zdieľaná
mobilita. A tým pádom elektrické
stroje dominujú v tejto
kategórii. Posun je jednoznačný.
Dymiace
dvojtakty
s
charakteristickým zvukom a vôňou
nahradzujú úplne
tiché
stroje bez emisií. Teda lokálne
produkujúcich
emisií.
Minulý
rok
som
sa
snažil
prejudikovať
nejaké
správanie v registráciách, ale moc mi
to
nevyšlo.
Košické
Adamoto úplne pohorelo so svojím
propagovaným
modelom
Flash, a to dokonca aj v 125kovej kategórii A1. Nepomohla ani veľkosť skútra, ani široká predajná sieť. Cenovka je
jednoducho na Čínu až moc vysoko. Čo je však pre mňa osobne ešte väčším prekvapením, je absolútny nezáujem o
elektrické stroje Yadea, brutálne propagované v českej a slovenskej motocyklovej tlači. Strojčekom nepomohli ani
politicky korektné testy ani akciové cenovky. Očakávania klientov sú asi niekde inde. Ukázal to aj český Hecht so
svojimi jednoduchými elektrikami, ktoré sa vďaka priaznivej cenovke aj reálne predávajú. Pritom sú novinármi
absolútne ignorované.

B

udúcnosť tejto kategórie je jednoznačne v elektrike. Konkurenciou sú netradične aj elektrifikované bicykle,
ktoré síce deklarujú papierovo, že nepatria do kategórie AM, či už výkonom, alebo maximálnou rýchlosťou, ale
v skutočnosti dokážu prekonať aj vytunenú babettu. A to nemusia byť ani registrované ani poistené. Plusom
kategórie AM je aj zrušenie STK pre túto kategóriu. Mínusom je obmedzenie na maximálnu rýchlosť 45km/h. Je to
obmedzujúce hlavne na výpadovkách v mestách k nákupným centrám. Predsa len na štvorprúdovke si to šinúť tou
skvelou štyridsaťpäťkou a mať za chrbtom kamión je dosť deprimujúce.

Z

mysel tejto kategórie by dokázali oceniť hlavne deviataci našich základných škôl, keby nemali hlboko do
vrecka. Kategória ponúka aj krásne stroje na vybláznenie na parkoviskách, alebo mestkých cestičkách.
Vidiečanov zasa potešia skvelé endurká. Šialený vzostup cien kultovo sa tváriacich východonemeckých Simsonov
zasa môže naraziť na nové čínske päťdesiatky z ponuky poľskej značky Romet. Ten má na Slovensku naozaj širokú
ponuku, predaje však tomu nenasvedčujú.

T

ento rok v danej kategórii neočakávam žiadnu bombastickú novinku. Ale je to kategória, kde spadá väčšina
startupov s elektrickými mašinami a viacerí neznámi tvorcovia sľubujú po internetových fórach skvelé a ešte
skvelejšie novinky. Realita však býva skôr iná. Poväčšine sa z prezentovaných projektov vykľuje nie príliš moderná
technika pochádzajúca z masovej produkcie v Číne. Častokrát ide len o kontajnery objednaných prekapotovaných
čínskych strojov. Vymyslí sa európsky znejúca značka, najlepšie s odkazom na Taliansko alebo Anglicko, vymyslí sa
akože tradícia a nasadí nereálna cena. Takýchto projektov sú desiatky. Väčšina skončí pri pár prototypoch.

V

ýrobcovia so skutočnou tradíciou sa z tejto kategórie skôr sťahujú. Pár modelov si drží koncern Piaggio.
Hlavne vďaka španielskej značke Derbi, ktorú už pomaly posiela do večných lovíšť, má v ponuke akože
rôznorodé značky. Jedná sa však len o preplastované Derbi pod rôznymi značkami. Skútre si ako tak drží ešte v
ponuke značka toho istého koncernu, a to Vespa. Na Slovensku má širokú ponuku aj taiwanský Sym, čo je jedna z
kvalitných východných značiek. Dlhodobé pôsobenie na trhu sa prejavuje aj na jej predajoch, nie je to rýchlokvasená
značka bez vlastného vývoja. Pár kusov tradične predá aj Romet, sú to jednoduché motorky.

R

ok 2020 mohol byť prelomový, ekonomiku však zasiahla vlna Covid, čo posunie tento rok do učebníc na
príklad čiernej labute. Výroba sa zastavila, predaje tiež. Pritom začiatok roka vyzeral optimisticky. Korona
vírus bol len na ďalekom východe, svet sa tváril, že sa nič nedeje. Pri pohľade do katalógu značiek, keď sa väčšina
vyrába v Číne, ten východ už tak ďaleko nie je. Dokázal to aj vírus, ktorý behom mesiaca ochromil celý svet.
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APRILIA RS 50  SUPERBIKE NA ZAČIATOK
Importér drží svoj mini superbike stále v ponuke, aj napriek tomu, že predaje sú
nulové. Motorka ponúka poldecový motor s krásnym výkonom a špičkové
komponenty. Hliníkový deltabox rám sú výnimočné aj o kategóriu vyššie a jasne
deklasujú konkurenciu. Len treba začať dostatočne sporiť, pretože kvalita
nemôže byť zadarmo. Tento rok cenovka prekročila magickú hranicu štyroch
tisícok...

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 6,5 kW, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 820 mm
Cena: 4090, €

APRILIA RX 50 FACTORY  NECESTOU
Päťdesiatkový ľahký "tereňáčik", ktorý poteší dospeláckou stavbou. Veľké
predné koleso sa nezľakne ani ťažšieho terénu a dokonca predčí aj veľké
"cendurá". Mládež od pätnásť do sto rokov sa preto nemusí obmedzovať na
poľné cesty. Poteší aj dynamický vzhľad. Radosť nielen pre pätnásťročných na
tento rok len v ponuke vyšperkovanej verzie Factory. Z cenovky sa však zatočí
hlava.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 80/9021 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 880 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 3400, €

APRILIA RX 50 | FACTORY  ULIČNÍK
Brat na terén špecializovanej RXky je ideálnou voľbou do mesta. Pre všetkých
mladých, ktorým je skúter príliš jednoduchý, ponúka moderná stavba motardovej
Aprilie zážitky pravého motocykla. Moderný rám, pekný dizajn a vkusné farebné
kombinácie sú pastvou pre oči nielen tínedžerov. A keď spomenieme, že jazdí
rovnako ako vyzerá, javí sa ako ideál na rozjazdenie. Bohužiaľ v roku 2019
radosť opäť zdražela.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 3200, | 3400, €
Registrácie 2019: 3ks

APRILIA SR 50 Racing  ŠPORTOVEC
Poldecový skútrik športového vzhľadu má svojich priaznivcov aj na Slovensku.
aj napriek o 500€ vyššej cene oproti skútrovému motardu dominuje. Niet sa čo
čudovať, obal predáva. Kotúčové brzdy, široké pneumatiky, a dizajn sú len
bonusom k jazdným vlastnostiam. Jeden z nalepších poldecových skútrov na
slovenskom trhu.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 2,7kW/6500ot., karburátor, CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 190mm / K1P 190mm, 108 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1860x705x  , 820 mm
Rázvor: 1290 mm
Cena: 2690, €
Registrácie 2019: 9ks
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APRILIA SR 50 Motard  MEŠŤAN
Modard u skútrov Aprilia je už klasikou. Ponúka slušný pomer cena, výkon,
kvalita. Pekný výkon, predná brzda kotúčová, nízke a rozmerné sedadlo
umožňujú luxusnú jazdu. Ku komfortu prisievajú aj 14 palcové kolesá, ktoré sú
vynikajúcim kompromisom do mestskej džungle. Úložný priestor pojme otvorenú
prilbu.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 3,2kW/6750ot., karburátor, CVT
Kolesá: 120/7014 vpredu, 120/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 220mm / B 140mm, 106 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1953x720x  , 775 mm
Rázvor: 1350 mm
Cena: 2190, €
Registrácie 2019: 1ks

PIAGGIO Liberty 50 | 50 S  ŠTÝLOVÝ
Štýlový skútrik na veľkých kolesách poteší komfortom na rozbitých mestských
cestičkách. Vzduchom chladená moderná 50ka iGet sa uspokojí s s 2,8 litrom
benzínu na 100 kilometrov. Pri šesťlitrovej nádrži je dojazd krásnych 210km. Na
mesto až až. Registrácie sa týkajú výlučne základného modelu, aj keď cena je
rovnaká. Tento model však majiteľov určite nesklame a bude dobrou referenciou
pre ďalšiu kúpu.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 3,2kW/7500ot., 3,1Nm/7250ot., vstrek., CVT
Kolesá: 90/8016 vpredu, 100/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 240mm / B 140mm, 95kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1945x690x  , 780 mm
Rázvor: 1340 mm
Cena: 2490, €
Registrácie 2019: 5ks

PIAGGIO NRG DD  MAJSTER ŠPORTU
Športový skútrik, ktorý je legendou medzi tunermi. Vynikajúci podvozok, ktorý
znesie väčšiu záťaž, ako je sériový výkon, k tomu priam navádza. Nízka
hmotnosť, obidve kotúčové brzdy ponúkajú aj športovejšiu radosť z jazdy.
Vysoký krútiaci moment robí z neho na križovatkách strelu. Široké pneumatiky
dodajú potrebnú stabilitu pri vykružovaní oblúkov na mestských kruháčoch.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 3,3kW/7500ot., 4,7Nm/7250ot., karb., CVT
Kolesá: 120/7013 vpredu, 140/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 220mm / K1P 170mm, 99 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1970x750x  , 810 mm
Rázvor: 1280 mm
Cena: 2490, €

VESPA Sprint 50 | S 50  MODERNÁ
Najmaldšia a najšportovejšia Vespa je v ponuke ako klasická alebo
vyšperkovaná verzia S za stovečku navyše. Ponúka moderný iget štvortaktný
jednovalec o objeme 50 cm3. Svojim štýlom a krásnymi pastelovými farbami je
ako stvorená na štýlové presuny moderných žien po meste. Na novú sezónu
pribudla špeciálna verzia Racing sixties zo zlatými koĺesami za základnú cenu a
model Notte, ktorý je za 3390, euríčok. Imidžovka zasa zdražela :(

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B 140mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 3190, | 3290, €
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VESPA Primavera S 50  PRAVNUČKA
Nový trojventilový štvortakt iget so vstrekovaním je modernou vstupenkou do
rodiny Vespa. Vespa nie je značka, ale model koncernu Piaggio, ktorý sa stal
jednou z najznámejších značiek v rodine skútrov. Dlhoročná tradícia a
neprestávajúci vývoj sú jeho devízou. Môžeme teda očakávať špičkovú kvalitu
spracovania, širokú paletu farebných kombinácií a v neposlednom rade
perfektné štýlové zvezenie.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 3290, €
Registrácie 2019: 1ks

VESPA Primavera 50  SESTERNICA
Základná a najlacnejšia Vespa, model Primavera, je o 300€ lacnejšia, ako jej
športová sesternica s prívlastkom S. So spotrebou 2,9l a nádržou o objeme 8l to
bude nekonečná zábavná jazda. Dvanásťpalcové kolesá sú pri Vespe odkazom
na jej začiatky. Základný model sa cenou dostal na úroveň 125kového PCXka
od Hondy. Sebavedomá cena sa bohužiaľ každým rokom zvyšuje.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 2990, €
Registrácie 2019: 10ks

VESPA Primavera 50 Touring  NA CESTY
Verzia modelu Primavera, navrhnutú pre neohrozených diaľkových turistov,
charakterizuje chromovaný nosič batožiny inšpirovaný jej cestovateľskou
tradíciou. Generácie mladých sa vydali na potulky po Taliansku práve na
Vespách, ktoré motorizovali povojnovú Európu.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 3190, €

DERBI Senda 50 SM  ŠPERK
Vyšperkovaná päťdesiatka, ktorá ponúka ešte kvalitnejšie komponenty, ako
beztak bezkonkurenčný základný model motardu od Aprilie. Je to tak. Jeden
model ponúkaný pod tromi značkami. Krásna grafika platov je už len
čerešničkou na torte.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 3190, €
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DERBI Senda XTreme 50 SM | R
Päťdesiatkový motard, ktorý ponúka možnosť sa odlíšiť a neísť s davom.
Dvojička Aprilie SX 50. Je dobré, že koncern Piaggio ponúka niekoľko možností
na výber. Ako jediný dovozca ponúka italmoto širokú ponuku klasických
motocyklov. Bohužiaľ trh je neúprosný, a pätnásťročná mládež na takýto stroj
jednoducho nemá. Aj preto tieto klasické talianske stroje na tejto strane
nedosiahli v roku 2019 na zápis do policajnej evidencie. A aj tu cena rastie do
výšin. Nepochopiteľný krok importéra na podporu predaja...

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá SM: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Kolesá R: 80/9021 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2990, € | 3100,€

GILERA RCR 50  SUV PRE DEVIATAKOV
Ďalšia slávna značka, ktorá je klonom Aprilie. Alebo je to skôr naopak. Ľahké
SUVčko, ktoré poteší začínajúcich, ale aj skúsených motorkárov. Cena nie je
ľudová, ale ponúka tú najlepšiu protihodnotu.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 80/9021 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 880 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 3290, €

GILERA SMT 50  CHULIGÁN
Do tretice klon, ktorý sa predáva pod tromi značkami koncernu Piaggio. Značka
Gilera zažíva čosi ako život na prístrojoch. Koncern Piaggio sa bohužiaľ sťahuje
z dostupných skútrov a motocyklov, a necháva tak voľný priestor pre
konkurenciu. A tá tento priestor zapĺňa bohužiaľ väčšinou čínskymi klonmi.
Buďme teda vďační aspoň za pár klonov taliansko  španielskych .

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2990, €

www.betamoto.sk

BETA RR 50 ENDURO | MOTARD
Taliansky, zatiaľ ešte nezáviský producent špičkových mašín do terénu ponúka
ľahučké endurko a motard kolibričej váhy. Dospelácke rozmery stavby aj kolies
nie sú pre krpcov. Zábava je zaručená pre odrastených milovníkov terénu a
mestskej zábavy.

Motor: 2T E4, 49.7 cm3, karburátor Dell’Orto PHBN 16 HS, prev. 6M
Kolesá: 90/9021 vpredu, 120/9018 vzadu | 100/8017, 130/7017
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 85 kg suchá
Rozmery E[dxšxv, sedlo]: 2085x815x1225 , 935 mm
Rozmery M[dxšxv, sedlo]: 2000x805x1155 , 900 mm
Rázvor: 1415 | 1390 mm
Spotreba: 3,43 l
Cena: cca 4000, €
Registrácie 2019: 1ks
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ROMET OGAR 50  KLASIKA KLASICKÁ
Kto by si nepamätaľ sen tínedžerov osemdesiatych rokov  motocykel Simson.
Poliaci v spolupráci s čínskymi partnermi oživujú túto legendu pomocou tradičnej
poľskej značky ROMET. Rovnaká koncepcia, super klasický dizajn, rokmi
overený motor štýlu Honda Monkey sú devízou tohto modelu. V čase, keď sa
Simsony dostávajú na divokú cenovú úroveň ako "cenené veterány", je kúpa
novej motorky so zárukou dobré rohodnutie.

Motor: 4T E4, 49.5 cm3, 2,6kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 17' vpredu, 17' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 98 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x790x1070 ,  mm
Cena: 1599, €
Registrácie 2019: 2ks

ROMET WS 50  DIVOKÉ 9DESIATE
Už klasický dizajn v štýle, aký sa nosil na začiatku deväťdesiatych rokov
minulého storočia. Rokmi overený motor, ktorý budú číňania produkovať ešte aj
po skončení sveta. Konštrukcia, kde nie je vymyslené nič nové. Jednoduchý
klasický dríč na každý deň.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,2kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 2.7518 vpredu, 3.0018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 105 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2050x720x1085  ,  mm
Cena: 1699, €
Registrácie 2019: 3ks

ROMET ZXT 50  MODERNÝ KLASIK
Modernejší, krajší a výkonnejší brat modelu WS 50. O stovku drahší ponúka
modernejší dizajn. Na začiatok skvelá a lacná voľba.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,8 kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 2,7518 vpredu, 3.0018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 96 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2060x760x1050 ,  mm
Cena: 1799, €
Registrácie 2019: 1ks

ROMET Pony Monster 50  ZÁBAVNÁ
Krásny moderný dizajn inšpirovaný Ducati prenesený do veľkosti Hondy MSX.
Malé kolesá nesmú odradiť, jazda je zábavou od začiatku až do konca.
Jednoznačný favorit ako náhrada malých skútrov. Netreba sa jej báť a určite stojí
za vyskúšanie. Motor je rokmi overený klon Hondy, a určite patrí medzi to lepšie,
čo produkuje Čína.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,24kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 12' vpredu, 12' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1780x775x1030 ,  mm
Cena: 1999, €

ROMET Mini Pony 50  TÁ PRAVÁ OPICA
Nádherná opička ako klon tiež kultového poľského Pony. Toto je skutočná
Monkey v nezmenenej podobe, ktorá prežila desaťročia. Honda už vyrába len
modernú repliku pre bohatú klientelu. Kto chce klasickú klasiku bez
kompromisov je tu na správnej adrese. A to za vynikajúcu cenu.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 1kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 2.58 vpredu, 2.58 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 77 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1380x660x885,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1799, €
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ROMET 727  ÚPLNÝ ZÁKLAD
Päťdesiatkový základ pre absolútny začiatok. Malý rozmerni na malých
kolesách. V tomot prípade považujeme cenu sa dosť prestrelenú. V danej
kategórii sa dajú nájsť určite lepšie ponuky. Napríklad hneď na ďalšej strane,
alebo je možné pouvažovať o štýlovej motorôčke od ROMETu z
predchádzajúcej strany.

Motor: 4T E4, 49.5 cm3, 2,2 kW, karburátor, CVT
Kolesá: 10''
Brzdy, hmotnosť: K / B, 82 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1686x652x1094 ,  mm
Cena: 1699, €
Registrácie 2019: 1ks

ROMET 727 S 50  MODERNEJŠÍ
Červený alebo čierny model S 50 je určite lepšou voľbou, ako predchádzajúci
základ. Vyšší výkon, modernejší aktuálny dizajn poteší. Cena je vyššia a ak sa
nebojíte radenia, je lepšie za rovakú cenu kúpiť štýlovejší päťdesiatkový Pony
Monster.

Motor: 4T, 49 cm3, 2,9kW, karburátor, CVT
Kolesá: hliníkové disky 110/7012
Brzdy, hmotnosť: K / B, 87 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:
1765x670x1100
Rázvor:  mm
Cena: 1999, €

ROMET 747 50  POĽSKÝ ŠPORTOVEC
Športovejší skúter na klasických dvanástkach ponúka výkon zhodný so
základným modelom 727 50. Jeho výhodou je však modernejší športový dizajn a
o cena je len o 100€ vyššia. Ponuka na slovenskom trhu je v čiernej a červenej
farebnej kombinácii.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,1kW, karburátor, CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 92 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1825x680x1145 ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1799, €
Registrácie 2019: 1ks

ROMET Valentine 50  ĽÚBEZNÝ
Pekná päťdesiatka vo vespáckom štýle za polovičnú cenu oproti značkovej
konkurencii. Retro dizajn vynikne hlavne v krásnej grafitovej farbe. K dispozícii je
aj moderná čierna. Pekný výkon, kotúčové brzdy a atraktívny dizajn ho
predurčujú na najlepšiu ponuku značky ROMET v kategórii dostupnej už
pätnásťročným (aj) slečnám.

Motor: 2T E4, 49 cm3, 3kW, karburátor, CVT
Kolesá: 120/7012 P, 130/7012 Z
Brzdy, hmotnosť: K / K CBS, 102 kg
Rozmery[dxšxv]: 1850x715x1165
Rázvor:  mm
Cena: 1999, €
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MOTORRO Adventure 50  DOSTUPNÝ
Jeden z najväčších skútrov v tejto kubatúre. Vzduchom chladený motor ponúka
pohodlné zvezenie. Veľké a priestorné sedlo vyzýva aj na dobrodružnejšie dlhšie
cesty. Vzhľadom na nádrž s objemom 6,5 litra je to teoreticky možné, ale
najlepšie dobrodružstvo s ním zažijete v meste, pre ktoré je primárne určený.
Dostupný je len v červenej farbe.

Motor: 2T E4, 49.8 cm3, 2,8 kW / 9000 ot.,karburátor, CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 108 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1940x700x1110  ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 948, €
Registrácie 2019: 1ks

MOTORRO Eagle 50  ŠIKOVNÝ
Ľahká päťdesiatka na malých 12' kolesách s peknou maskou a smerovkami
zapustenými do kapotáže. Poteší moderným dizajnom a veľkou rovnou plochou
pre nohy. V základe je aj zadný nosič, ktorý zvyšuje jeho praktickú stránku.
Dostupný je bielomodrej a bieločervenej kombinácii. Maximálny krútiaci moment
posunutý do nízkych otáčok dovoľuje plynulú a pružnú jazdu.

Motor: 2T E4, 49 cm3, 2,9 kW / 6500ot., 3,8 Nm/ 4500ot., karb., CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1690x645x1135,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 948, €
Registrácie 2019: 1ks

MOTORRO SpeedJet 50 | Digita 50
Motorro ponúka najlacnejšie päťdesiatky na trhu. SpeedJet sa dokonca dostal
pod hranicu 900€. To je už hranica, ktorá ho sprístupňuje každému. Poháňa ho
rovnaký motor, ako Eagle, líši sa však menšími kolesami a klasickejším
skútrovým dizajnom. Ponúka v základe zadný nosič a tri farby: bielu, modrú a
červenú. Dvojička, model Digita sa už ponúka so štvortaktným motorom a tiež
má v základnom vybavení zadný nosič s možnosti montáže motoboxu.

Motor: 2T E4, 49 cm3, 2,9 kW / 6500ot., 3,8 Nm/ 4500ot., karb., CVT
Motor: 4T E4, 49 cm3, 1,8 kW
Kolesá: 3,50 – 10 vpredu, 3,50 – 10 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1690x645x1135,  mm
Cena: 858, | 953, €
Registrácie 2019: 9 | 11ks

www.adamoto.sk

ADAMOTO Fast 50  ŠPORTOVEC
Slovenská značka Adamoto z východu roky dováža čínske motorky. Minuloročný
návrat k päťdesiatkam sa nepodaril, model Flash nemožno nazvať úspechom.
Tento rok je v pláne útok s modelom Fast, ktorý ponúka mladistvejší vzhľad.
Minulý rok bol v ponuke od mája a dosiahol 5 registrácií aj napriek vyššej cene.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,2W pri 7500 ot/min., CVT, vstrekovanie
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1349, €
Registrácie 2019: 5ks
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KEEWAY Fact EVO 50  ZÁKLAD
Základ v ponuke Keeway. Ľahký skútrik so športovým nádychom a rovnou
podlahou. Malé kolesá sú obuté do balónových pneumatík. Výkon postačuje na
dennodenné presuny medzi domovom a školou. Vítaný spoločník pre
pätnásťročných žiakov základných škôl. Je dostupný v bielej a čiernej farbe.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,3 kW / 6500ot., karburátor, CVT
Kolesá: 120/70x12 vpredu, 130/70x12 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 95 kg
Registrácie 2019: 4ks
Cena: 1399, €

KEEWAY ZAHARA 50  RETRO KLASIK
Ďalší klasik na malých úzučkých kolieskach. Keeway ponúka retro dizajn v
dvoch farbách, krémovej a červenej. Štvortaktný vzduchom chladený
jednovalec, rozmerné sedlo a rovná podlaha ho predurčujú na potulky mestom.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,3 kW / 6500ot., karburátor, CVT
Kolesá: 90/9012 vpredu, 90/9012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 105 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 1399, €

KEEWAY UrbanBlade 50  ĽAHKÝ ZÁKLAD
Najnovší prírastok čínskeho výrobcu ponúka moderný dizajn, športovo strihnutú
kapotáž. Malé päťdesiatky od Keeway poháňa rovnaký motor, pri tomto modeli
má na starosti rozpohybovať mušiu váhu. Štvortakt je úsporný, vzduchom
chladený jednovalec.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,3 kW / 6500 ot.min., karburátor, CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu / 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 92 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Cena: 1399, €

SYM FIDDLE III 50  VÝCHODNÁ VESPA

www.symmotor.sk

Štýlový retro skútrik sa ponúka už v tretej generácii. Na jeseň bol jemne
inovovaný, dostal nové sedlo a dizajnové retuše. Inovácie doplňuje pekná
palubka. Motor spĺňa aktuálne normu Euro 5. Pekne spracované detaily a
luxusné farebné kombinácie vás spravia stredobodom pozornosti. LED svetlá a
vstavané smerovky zasa ponúkajú modernosť. O bezpečnosť na hlavne
mestkých cestičkách, kam je určený, sa postará aj kombinovaný brzdový systém
CBS. Dostupná voľba pre mladé slečny.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,6kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / B 110mm, 110 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 4ks
Cena: 1590, €
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SYM JET 4 50  PÁN SKÚTROVIČ

Taiwanský výrobca, ktorý patrí ku kvalitným východným značkám, ponúka
prepracované päťdesiatky za prijateľné ceny. Osvedčený model JET 4 ponúka
športový dizajn, komfortné sedlo a uzamykateľné odkladacie priestory pod
sedlom aj pred jazdcom. A komu sa zunuje malý objem, môže postúpiť s
rovnakým modelom do kategórie výkonnejších 125tiek. Sym ponúka túto
alternatívu ku všetkým svojim päťdesiatkam.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,3kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 120/6013 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / B 110mm, 113 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 9ks
Cena: 1490, €

SYM JET 14 50  DOSPELÁ 50KA
Krásny moderný luxusný skúter s malým motorom ponúka skutočne dostatok
priestoru. Dospelá stavba spoločná so 125kou prináša nadpriemerné jazdné
vlastnosti. Veľký predný brzdový kotúč vás nezradí. Luxus podtrhuje aj 3D LED
osvetlenie a multifunkčná palubka.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,6kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 100/9014 vpredu, 110/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / B 110mm, 119 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 3ks
Cena: 1700, €

SYM SYMPHONY ST 50  MALÝ KLASIK
Ideál na slovenské rozbité cesty. Veľké kolesá, aké mala aj kedysi slávna
babetta, si poradia s výmoľmi a dovoľujú výlety aj mimo spevnené povrchy.
Najlepšie sa však napriek tomu cíti v meste. Pre rok 2020 prichádza s
uhladenejším dizajnom a s motorom spĺňajúcim EURO 5.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,6kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 110/7016 vpredu, 110/7016 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 110mm, 117 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Cena: 1740, €

YAMAHA Neo's 4  MESTSKÝ ELEGÁN
Osvedčený model od YAMAHY ponúka moderný a úsporný motor so
vstrekovaním. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť ho predurčujú na
prepletanie mestom. Dvojité svetlomety sú poznávacím znamením, veľký úložný
priestor pod sedlom zasa vítaným benefitom.

Motor: 4T, 49 cm3, 2,3kW/7000ot.,vstrek., 3,15Nm/7000ot., CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / B 110mm, 95 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1840x663x1125 , 790 Rázvor: 1275 mm
Cena: 2690, €

www.yamahamotor.eu/sk/sk/products/scooters/50cc/YAMAHA Aerox4  MESTSKÝ

PRETEKÁR

Úsporný motor so vstrekovaním sa prejaví dobrým zrýchlením vďaka
maximálnemu krútiacemu momentu položenému v nízkych otáčkach. V
kombinácii s nízkou hmotnosťou ho predurčuje na semaforové preteky. Kvalitné
spracovanie a komponenty si však dáva Yamaha patrične zaplatiť.

Motor: 4T, 49.45 cm3, 2,2kW/7250ot.,vstrek., 3,3Nm/4500ot., CVT
Kolesá: 120/7013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / K 190mm, 97 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x705x1155 , 817 mmRázvor: 1275 mm
Cena: 3190, €
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www.peugeotmotocycles.sk PEUGEOT SpeedFight4  ŠPORTOVEC
Športovec od Peugeotu prináša vo svojej štvrtej generácii výrazný športový
dizajn. Úplne nový, dvojtaktový motor s výkonom 3,4 kW splňujúci normu Euro 4
je tým najvýkonnejším, čo si môžete v kubatúre 50 ccm kúpiť. Rozmermi skôr
kompaktnejší cieli na skupinu mladých pretekárov smerom do škôl. Model R
CUP má dokonca USD vidlicu. K športovcovi patria aj kvalitné brzdy. Tu sa
nešetrilo, obidve kolesá zdobia kotúče.

Motor: 50 cm3, 3,4 kW/7000 ot./min. 4,6 Nm/6700 ot./min.,vstrek, CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 2P 215mm / K1P 190mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1895x700x1120 , 800 mm
Rázvor: 1290 mm
Cena: 2169, €

PEUGEOT StreetZone 50i 2T
Skoro až démonický vzhľad. Športové zrkadlá, ostrý vzhľad vďaka svetlám v
matnej čiernej mriežke. K tomu športový výfuk, bočný stojan... Streetzone je
model mladých mestských jezdcov. Digitálna palubka s obrazovkou LCD,
kotúčová brzda 190 mm Shuricane vpredu, čierna obrátená vidlica pre väčšiu
tuhosť podvozku... Streetzone 10" je šikovný a vzrušujúci. Do kufra pod
sedadlom by sa mala bezproblémov vojsť integrálna prilba.

Motor: 50 cm3, 3,4 kW/7000 ot./min. 4,6 Nm/6700 ot./min.,vstrek, CVT
Kolesá: 120/9010 vpredu, 130/9010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / B 110mm, 90 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:1854x664x1166 ,770 mm
Rázvor: 1256 mm
Cena: 1769, €

PEUGEOT Kisbee 50i 4T | 2T ÚSPORNÝ
Pohľadný kompaktný skútrik s moderným štvortaktom poteší spotrebou 2,1 litra
na 100 kilometrov. Nádrž s objemom 6,5 litra mu udáva bezkonkurenčný dojazd
cez 300km. S ľahkou stavbou si hravo poradí aj pekne dimenzovaná predná
kotúčová brzda. Vyznačuje sa jednoduchým nadčasovým dizajnom, ktorý si vlani
našiel svojich stúpencov aj na Slovensku. Peugeot ponúka aj dvojtaktnú verziu
malého skútrika s celkom novým motorom.

Motor: 4T, 49 cm3, 2,7kW/8000ot., 3,5Nm/6200ot., vstrek., CVT
Motor: 2T 50 cm3, 3,4 kW/7000 ot./min. 4,6 Nm/6700 ot./min.,vstrek
Kolesá: 110/7012 vpredu, 110/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / B 110mm, 90 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1816x665x1130 , 760 mm
Rázvor: 1256 mm
Registrácie 2019: 4ks | 3ks
Cena: 1539, € | 1699, €

SKYTEAM SKYMAX 50 | SKYMINI 50
SKYTEAM je najväčším výrobcom replík pod oficiálnou licenciou Hondy
Monkey. Na rozdiel od modernej reinkarnácie Hondy ju môžete kúpiť za
polovičnú cenu, má kompaktnejšie rozmery, ponúka maličké kolesá. Dočkali
sme sa aj modelu DAX, ktorý sa tu nazýva SKYMAX, ktorý bol tiež postavený
na rovnakej koncepcii, ale vyzeral modernejšie. Tento model tvorí aj najväčšiu
časť produkcie replikátora pod značkou SKYTEAM. Riadidlá sa dajú sklopiť,
uvezie dve dospelé osoby, vpredu má tiež teleskopickú vidlicu a ponúka ja
elektrický štartér.

www.tocopotrebujes.sk

Motor: 4T E4, 50 cm3, 1,9kW, vzduchom chladený
Kolesá: 100/90  10 vpredu, 100/90  10 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B 77 kg | 76kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1400x660x900, 780 mm |
1500x660x965m
Rázvor:  mm
Cena: 1470, € | 1699, €
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FANTIC 50 Motard  POULIČNÍK

Dospelá stavba a špičkové komponenty. Čo viac si na začiatok svojej
motorkárskej kariéry môžu želať mladí uličníci. Motorka nie je pre trpaslíkov,
so sedlom vo výške 850mm očakáva urastenú mládež. Za kvalitu sa platí, v
tomto prípade je to cez tri tisícky (cena sa mení s kuzom CZK/Euro)

.

Motor: 2T E4, 48.9 cm3, vodou chladený, DellOrto ø16
Kolesá: 17 vpredu,17 vzadu hliníkové kolesá
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2100xx, 850 mm
Rázvor: 1420 mm
Cena: 3259, €

FANTIC 50 Enduro  PÁN TERÉNU
Kvalitné endurko s overeným motorom a dospelou stavbou. Uspokojí
terénne ambície nielen mládeže. Nízka hmotnosť a pravá veľkosť kolies
zaručujú zábavu na nespevnenom teréne. Za kvalitu ale musíte zaplatiť, je
to však stále dostupná alternatíva k talianskej Aprilii, ktorá tento segment so
svojimi klonmi nedokáže našťastie opustiť.

Motor: 2T E4, 48.9 cm3, vodou chladený, DellOrto ø16
Kolesá: 80/90x21 vpredu,110/80x18 vzadu hliníkové
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2100xx, 910 mm
Rázvor: 1420 mm
Cena: 3721, €

www.shercoslovakia.sk

SHERCO 50 SM RACING  MOTARD
Francúzska značka SHERCO patrí medzi špičkových producentov enduro a trial
motocyklov. Nie je to žiadny rýchlokvasený "výrobca" s číňanmi za chrbtom, ale
rokmi overený producent s úspechmi v súťažiach. Jeho najmenšie stroje poháňa
osvedčeným motoro z dielne Minarelli a žiadna zbytočná elektronika ale poctivý
značkový karburátor. Cena je skvelá a stroj poteší všetky vekové generácie
srdcom mladých chuligáňov.

Motor: 2T, 49,7 cm3, Minarelli AM6, karburátor DellOrto
Kolesá: 2,5017 vpredu, 3,5017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 300mm / K180mm, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 850 mm
Rázvor: 1360 mm
Cena: cca 2750, €

SHERCO 50 SE R | FACTORY
Francúzi ponúkajú aj krásnu repliku v závodných farbách. Aj v najmenšej
kubatúre majú širokú ponuku farieb a detailov. Tu je vidno, že zaplatením kúpnej
ceny sa stanete majiteľom skutočnej kvality. Pri pohľade na cenu tiež nemusíte
dostávať záchvaty, je úplne primeraná kvalite. Dospelý endurový motocykel s
overeným motorom. Skvelý tip na darček pre deviataka za vysvedčenie.

Motor: 2T, 49,7 cm3, Minarelli AM6, karburátor DellOrto
Kolesá: 2,5021 vpredu, 2,1518 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 300mm / K180mm, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 850 mm
Rázvor: 1360 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: cca 3150, €
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www.surron.pro

SURRON LIGHT BEE  VČELIČKA
Model LightBee svojimi vlastnosťami, pevnosťou, hmotnosťou a dizajnom patrí medzi
absolútnu špičku vo svete ľahkých elektrických motoriek. SurRon má revolučný rám
ako aj zadnú kyvnú vidlicu, ktoré sú zvárané z hliníkových odliatkov. Celoodpružený
vzduchový podvozok je nastaviteľný a spolu s terénnymi pneumatikami zabezpečuje
výbornú priechodnosť v teréne. Verzia pre kategóriu L1e je schválená pre verejnú
dopravu, dostanete COC dokument a motocykel je možné prihlásiť na ŠPZ. V cene je
už aj 10A rýchlonabíjačka, ktorá nabije batériu za 2,53,5 hodiny. Maximálna rýchlosť
motocykla je obmedzená na 45km/h, dá sa však odblokovať až na 6570km/h.

Motor: BLDC 3kW, max 5,4kW / 39Nm/4300ot., účinnosť 95,6%
Batéria: 60V 32A LiIon Panasonic, Dojazd: 20 až 100km
Rám: hliníkový odliatok 6061 T4 a T6 Brzdy, hmotnosť: K / K, 47 kg
Predná vidlica: USD, vzduchová Zadné pruženie: DNM, vzduchové
Ráfiky a pneumatiky: 19x1,4", 70/100x19, Svetlosť: 270mm
Rozmery: 1870mm x 780mm x 1040mm, Výška sedla: 840 až 880mm
Registrácie 2019: 4ks Cena: 4390, €

Kuberg Freerider Street Edition 8kW
www.kuberg.com

Stroj je špeciálne navrhnutý pre obratnosť a ľahkú manipuláciu, čo z neho robí
ideálny darček pre pokročilejších detských jazdcov, ktorí si chcú vylepšiť svoje
jazdecké schopnosti a zažiť veľa zábavy.
Každý stroj vyrábaný ručne v Čechách len z overených súčiastok. Vynikajúce
jazdné vlastnosti zaistia pneumatiky 20" × 2.5" Maxxix Creepy Crawler a o
bezpečnosť jazdy sa postarajú kotúčové brzdy umiestnené na prednom aj
zadnom kolese. Cena zodpovedá ručnej výrobe.

Motor: elektrický 4kW, maximálne 8kW
Kolesá: 20" x 2.5" Maxxis Creepy Crawler
Nosnosť: 100kg
Brzdy, hmotnosť: K / B , 36 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1040mm, 860mm
Rázvor: 1230 mm
Cena: 5260, €

NIU Nseries  ELEKTRIKÁTOR
www.niuskutre.sk

NIU NSeries využíva najmodernejšie lítiumiónové akumulátory od spoločnosti
Panasonic ktoré vážia len 10 kg. Môžete ich teda celkom ľahko prenášať a
nabíjať mimo skútra. Akumulátor 29aH je plne nabitý za šesť hodín, čo poskytuje
dosah 5070 km alebo približne štyri typické dni mestského dochádzania. Séria
N vám ponúka 5070 km kilometrov na jedno nabitie. Toto nie je len skúter, je to
vaše nové vozidlo na prieskum miest. Jazdite do práce, vezmite si ju na víkend,
alebo len skúste. Budúcnosť pre mesto už dnes.

Max. rýchlosť: 25 a 45km/h, Výkon: 2,4 kW (3,2 hp)
Kolesá: 90/9012, 120/7012
Brzdy: K 220 / K 180
Hmotnosť: 95 kg, Výška sedla: 740mm
Batéria: 18650 Lithium, Dojazd:5070 km
Registrácie 2019: 5ks
Cena: 2999, €

NIU Mseries | M+ Sport  ÚHĽADNÝ
NIU získala sedem hlavných medzinárodných ocenení za dizajn, vrátane Red
Dot, iF, Good Design, IDEA, Red Star, DFA a Golden Pin v roku 2017 pre skúter
MSeries. Séria M je jediným produktom mestskej mobility, ktorý v uplynulých
dvadsiatich rokoch získal všetkých sedem ocenení za dizajn.

Max. rýchlosť: 45km/h Výkon: 1.6 kW , Čas nabíjania: 6 hodín
Hmotnosť: 59 kg
Batéria: Panasonic duálna batéria 2100Wh x 2
Dojazd: >100 km
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1640x657x1099,  mm
Registrácie 2019: 1ks | 4ks
Cena: 2399, € | 2499,
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V roku 2017 NIU vypustila ultraľahký skúter USeries, ktorý bol dobre prijatý
zákazníkmi a oceneniami za dizajn, vrátane nemeckej Red Dot.
Model U1 je vybavený optimalizovaným elektromotorom Bosch s výkonom 1 500
wattov, ktorý zabezpečuje účinnosť 92,6%.

Max. rýchlosť: 45km/h
Výkon: 1,5 kW
Hmotnosť: 58kg
Dojazd: 3550 km
Čas nabíjania: 6 hodín
Rázvor: 1150mmks
Cena: 1799, €

www.antiksupersoco.sk SUPER SOCO TC  KRÁSNY
Na klasický AM vodičák môžete riadiť aj takýto krásny retrobike na elektrinu.
Ponúka sa v klasickom, alebo drahšom a štýlovejšom prevedení. Ponúka veľké
kolesá s kotúčovými brzdami, obrátenú prednú vidlicu, prehľadnú digitálnu
palubovku. Batérie sú veľmi flexibilné, keď umožňujú nabitie batérií za 20 minút
až na 30 kilometrový dojazd. Príjemné.

Výkon: 2,4kW Bosch, 60V/26Ah LiIon
Dojazd/dobíjanie: 61 km  80 km/ 7 h nabíjačkou 60V/4A
Kolesá: 90/8017 vpredu, 110/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 220mm / K1P 180mm, 72 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1924x710x1098 , 770 mm
Rázvor: 1307 mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 3199, €

SUPER SOCO TS  MODERNÝ
Štandartný moderný vzhľad a nižšia cena. To su hlavné rozdiely oproti
klasickému bračekovi s názvom TC. Pár milimentrov rozdielov v rozmeroch,
užšie kolesá ale motor rovnako ako u TC v zadnom náboji kolesa. Za nižšiu
cenu dostanete štýlový motocykel. Zdá sa, že budúcnosť je elektrická.

Výkon: 1,8kW Bosch, 34Nm, 60V/26Ah LiIon
Dojazd/dobíjanie: 56 km  65 km/ 7 h nabíjačkou 60V/4A
Kolesá: 70/10017 vpredu, 100/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 220mm / K1P 180mm, 66 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1898x70x1059, 770 mm
Rázvor: 1320 mm
Registrácie 2019: 11ks
Cena: 2699, €

SUPER SOCO CUX  ZDIEĽANÝ ŠRÁC
Na Slovensku sa spoločnosť ANTIK, dovozca značky SuperSoco, rozhodla
rozbehnúť zdieľanú elektromobilitu. Pilotný projekt je v Košiciach a samozrejme
pre svoj biznis sa rozhodla použiť model skútra CUX. Ten si pre svoje vlastnosti
vybrala aj značka DUCATI pre svoj presun v boxoch MotoGP. Výborný skúter s
výbornou reklamou. Rekordér v registráciách na Slovensku.

Výkon: 1,6kW Bosch, 35 Nm, 60V/26Ah LiIon
Dojazd/dobíjanie: 56 km  65 km/ 7 h nabíjačkou 60V/45A
Kolesá: 90/9012 vpredu, 90/9012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 76 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1782 x 727 x 1087 , 720 mm
Rázvor: 1217 mm
Registrácie 2019: 111ks
Cena: 2499, €

19

katalóg
www.yadea.cz

YADEA CUmi  NEHLUČNÝ KLASIK
Čistý, ekonomický a úsporný elektroskúter ponúka moderné technológie, lacnú
prevádzku a príjemné ovládanie. Bezkľúčové "zapaľovanie" automaticky
rozpozná majiteľa a automaticky sa odomkne. Full LED osvetlenie s dvoma
výkonnými svetlometmi, elegantným svetlem pre denné svietenie a atraktívnym
koncovým svetlom dávajú skútru výbornú viditeľnost, vysokú bezpečnost a
dokonalý vzhľad. Napriek masívnej reklame sa registrovali len 2 kusy.

Výkon: 1,2kW, 48V 28Ah Liion
Dojazd/dobíjanie: 5060km / 56 h
Kolesá: 3.0010 vpredu, 3.0010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 170mm / B, 60 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1720x725x1030, 
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 1799, €

YADEA CLine  MODERNÁ JAZDA
Podľa výrobcu prvý inteligentný eskúter na svete. Môžeme sa nad tým
pousmiať, ale elegantný dizajn je moderný a zároveň praktický.
Vysokokapacitné LiIon baterie ponúkajú pre mesto dostatočný dojazd a lacnú
prevádzku. Yadea CLine je úsporný, ekologický a ľahko ovladateľný skúter s
detailami, ako je napríklad vstavaná USB nabíjačka, praktická schránka na
mobilný telefón alebo pre nákupcov so skrytými háčikmi pre nákupnú tašku. Na
Slovensku nezaujal, je drahý a bez pridanej hodnoty oproti konkurencii.

Výkon: 1,2kW, 48V 28Ah Liion
Dojazd/dobíjanie: 5060km / 56 h
Kolesá: 3.0010 vpredu, 3.0010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 170mm / B, 62 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1680x680x1050 ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1799, €

www.keewaymotor.cz

KEEWAY EZi Plus  TICHÝ A DROBNÝ
Keeway EZi je nový skúter spoločnosti Keeway pre zelenú mobilitu. Výrobca ho
nazýva inteligentným riešením s rešpektom k životnému prostrediu. Rozmery sú
skromné, rovnako ako aj dojazd. Je ho možné pripojiť k telefónu cez rohranie
bluetooth a zobraziť informácie o batérii a dojazde. Má v sebe aj priestor na
druhú batériu, ktorá dojazd zdvojnásobí. Je si ju možné dokúpiť za 559 €.

Výkon: kW, Elektromotor BOSCH
Dojazd/dobíjanie: Režim ECO SPEED – 25km/h – 66km
Režim HIGH SPEED – 30 km/h – 59km
Režim MAXIMUM – 45 km/h – 50km.
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1740 x 665 x 1175mm, 795mm
Rázvor: 1250 mm
Cena: 2199, €

www.romet.sk

ROMET ePONY  MINI MONSTER
Poľský Romet ponúka zmenšeninu monstera aj s elektrickým pohonom. V tomto
pípade však radšej odporučíme benzínového bračeka predstaveného na
predchádzajúcich stranách. Výkon, dojazd a doba nabíjania nie sú totiž z
kategórie vysnených parametrov.

Výkon: 1,5kW, 24Nm
Dojazd/dobíjanie: 50  72 km / 7 9 hodín
Kolesá: 12'' vpredu, 12'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 122 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1780x775x1030
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2299, €
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HECHT GRACE  NAJLACNEJŠÍ
Skúter je napájaný zo sady bezúdržbových, olovených  gélových akumulátorov,
ktorých celkové napätie je 60 V a kapacita 20 Ah. To v spojení s 800 W
elektromotorom vystačí pre maximálny dojazd na jedno nabitie až 50 km.
Skutočný dojazd potom samozrejme závisí na štýle jazdy, hmotnosti vodiča,
prípadne i spolujazdca a samozrejme aj na teréne.

Motor: 800W, 20Ah60V
Dojazd/dobíjanie: 50km / 8 h
Kolesá: 90/9010"
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 799, € (akčná, ináč 1099)

HECHT COCIS  KOLOBEŽKA
Elektrický skúter poháňaný 1500 W bezuhlíkovým motorom s homologizáciou
pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Motor je napájaný z kvalitného
lítiového akumulátora 60 V / 20 Ah. Na plne nabitý akumulátor je dojazd až 60
km. Akumulátor je uložený v skrinke pod sedlom, v podlahe pod nohami vodiča
je ďalšia skrinka, kam je možné voliteľne umiestniť druhý akumulátor. Skúter je
dvojmiestny, maximálne zaťaženie je až 180 kg.

Motor: 1500W, 20Ah60V
Dojazd/dobíjanie: 60km / 68 h
Kolesá: 18"9,5/8 balónové
Brzdy, hmotnosť: K / K ,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 9ks
Cena: 1199, €

HECHT CITIES  ELEKTROKLASIK
HECHT CITIS na prvý pohľad zaujme svojím retro vzhľadom. Skúter má
prepínač obmedzovača rýchlosti. Tým je možné nastaviť maximálnu rýchlosť na
25 alebo 45 km/h. Pre mnohých bude prekvapením, že tu nájde aj tlačidlo,
ktorým je možné aktivovať spiatočku. Elektromotor je úplne ukrytý v disku
zadného kolesa..

Motor: 3kW, 72 V 20 Ah
Dojazd/dobíjanie: 60km / 68 h
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 130 kg ( akumulátor 42 kg)
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Registrácie 2019: 6ks
Cena: 1499, €

HECHT EQUIS  OBĽÚBENÁ KLASIKA
Značka HECHT, známa vďaka záhradnej technike, sa pustila do predaja
čínskych elektroskútrov pod vlastnou značkou Je poháňaný
1800 W
elektromotorom. Napájaný je z akumulátora 72 V/20 Ah. Akumulátor je plne
nabitý za 6  8 hodín, dojazd skútra je až 61 km na jedno nabitie. Súčasťou
stroja je aj opierka pre spolujazdca. Moderný dizajn oslovil aj Slovákov. Šikovný
skúter za dobrú cenu.

Výkon: 1,8kW, 6× 12V 20Ah LiIon
Dojazd/dobíjanie: 61km / 68 h
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 128 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1900x730x1110 , 930
Registrácie 2019: 31ks
Rázvor: 1380 mm
Cena: 1199, €
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Dvojkolesové béčko ...

Kategória pre tínedžerov a plechpovkárov zaznamenáva v posledných
rokoch rozmach. Výrobcovia sa k malým strojom vracajú, prebiť č ínsku
nadvládu však bude ťažké. Aká je ponuka na Slovesnku? Široká :)

A1
B

N

ajpopulárnejšia kategória v časti pre béčkárov ponúka naozaj výber, kde sa stretáva moderné s klasikou,
nekvalitné s kvalitou, ale hlavne sa pozerá na úžitok. Doménou sú skútre, ktoré uvoľnením európskej
legislatívy ovládli túto kategóriu. Dostupná čínska produkcia, na Slovensku ponúkaná pod privátnymi európskymi
značkami Adamoto, Motorro, Romet je vďaka nepochopiteľnej cenovej ponuke na ústupe. Namiesto zlacňovania
prastarých konštrukcií, založených na nesmrteľnom motore GY6, sa snažia ponúkať "novinky". Jedná sa o rôzne,
viac menej nepodarené kópie európskej a japonskej produkcie s prastarým motorom. Ten sa im podarilo zázračne
vyladiť tak, aby oficiálne a papierovo
spĺňal normu EURO 4.

Z

ároveň vznikajú aj nové, alebo
skúšajú pod novými majiteľmi.
oživiť taliansku značku Malagutti.
nových strojov, ale napriamo sa
joint venture spojenie značiek
vyrába v Číne svoje, v Európe už
novú značku. Zasa ide len o biznis.
pravidlá normy EURO4, vývoj nič
blbých európskych zákazníkoch.
návrat tradičného športového skútra
bol len preznačkovaný stroj značky
značkou Malagutti. Zatiaľ čo Taliani
vraždia, viď také pojmy, ako
číňania cez svoje európske pobočky
moto
rovnako
ako
Malagutti

Prechod z plechoviek
na čerstvý vzduch
môže byť nielen
spestrením, ale aj
začiatkom novej
lásky

oprášené značky, ktoré to
Rakúske KSR moto sa snaží
Nejde na to však vývojom
napojili na taliansko čínske
Piaggio a Zongshen, ktoré
vyslúžilé modely a lepí na ne
Podarilo sa "nejako" naplniť
nestál a ideme útokom na
Takto sa môžeme tešiť aj na
Aprilia SR Max 125, ktorý
Gilera, pod treťou talianskou
svoje značky vo veľkom
Laverda, Cagiva, Gilera, tak
tieto značky oživujú. KSR
vzkriesil aj kultový skúter
Lambretta, ktorý je v ponuke
aj u nás. Tento skúter už svoj boj raz s Vespou
prehral, teraz oblbuje európanou ako značková
luxusná, ale lacnejšia alternatíva k Vespe. Uvidíme, či
sa táto hra vyplatí.

,,
O

krem reinkarnovaných značiek sú v ponuke aj
tradičné veľké mená. Modely od Hodny, ako
PCX a SH125 sú pojmom a patria medzi
najpredávanejšie jednostopé stroje v Európe.
Aktuálne sa výrábajú v Taliansku, čo si treba na tom
ceniť. Európania svoje malé modely vozia z
Vietnamu, Indie alebo Číny, a japonci si postavia v
Európe továreň. Tomu treba zatlieskať. Honda PCX
je bestsellerom aj na Slovensku, darí sa aj skútrom
Yamaha a taiwanským Sym. Tieto tri značky
ponúkajú vynikajúcu kvalitu za dostupné ceny.
Úspešný je aj český MAXON so svojimi čínskymi
cenovo dostupnými modelmi, ktoré u nás kedysi predával aj Adamoto z Košíc. Práve ústup od týchto modelov,
zdraženie a prílišná roztrieštenosť modelovej ponuky Adamota spôsobil obrovský prepad predajných čísel. Tak je
zaplnený nepredajnými modelmi, ako Flash a neskutočne drahý T9, nepodarená čínska kópia niekdajšej Yamahy X
Max. Z tú cenu dostanete skutočne zachovalý, modernejší a omnoho kvalitnejší jazdený japonský originál.

S

vetielkom v inováciách danej kategórie môže byť ďalší vzkriesený Talian, a to značka Italjet, so svojim
rúrkovitým
Dragsterom.
Tiež
využíva čínske motory Piaggio, ktoré sú
pre svoju kvalitu veľmi obľúbené.
Krásny stroj by sa už mal pomaly
dostávať k prvým klientom.
Nakoniec
musím
spomenúť
aj
elektrické stroje, kde je v ponuke krásny
a cenovo dostupný SuperSoco TCmax,
drahý a špičkový ZERO a štýlový a
exkluzívny ručne vyrábaný skúter
Čezeta.
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www.adamoto.sk

ADAMOTO FLASH  ČÍNSKE ESHÁČKO
Nádeje východniarov do modelu Flash sa nenaplnili. Veľké kolesá a vzhľad
kopírujúci lídra segmetu, honďácke SHčko nepomohli. Momentálne je to však
asi najlepšia ponuka od košického Adamota. Tento rok zaznamenali ústup zo
svojich pozícií, prevalcoval ich rozpočtový Maxon. Paradoxne s ich bývalými
modelmi, s ktorými žali úspechy. Na Slovensku však model typu SH neletí, v
kurze je športovejší dizajn na úkor úžitku. Ponúka sa len v bielej farbe.

Motor: 124,6 cm3, 7,2W pri 7500 ot/min, vstrekovanie, CVT
Kolesá: 100/8016 vpredu, 110/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2050 mmx725 mmx1240 mm,  mm
Registrácie 2019: 7ks
Cena: 1599, €

ADAMOTO DERBI  KLASIK S KUFRÍKOM
Najpredávanejší skútrik v ponuke Adamoto. Pekný moderný dizajn a
kompaktnejšie rozmery sa hodia k tomuto motoru skôr, ako k väčšeiemu T9.
Spolu s nižšou hmotnosťou ponúkne určite lepšiu dynamiku. Nenáročný
spoločník na každodenné presuny.

Motor: 125 cm3, 6,2kW pri 7500 ot/min., vstrekovanie, CVT
Kolesá: 120/7014 vpredu, 120/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 110 kg
Rozmery[dxvxš, sedlo]: 1940 x 1130 x 665 ,  mm
Registrácie 2019: 46ks
Cena: 1399, €

ADAMOTO T9  ČÍNSKE MAXIMUM
Na pohľad pekný dospelý skúter, jasná inšpirácia XMAXom od Yamahy. Pri
bližšom skúmaní je to však čínsky falzifikát so všetkým, čo k tomu patrí. Všade
plast a slabučký motor. Hmotnosť 120kg pri týchto rozmeroch vypovedá o veľa
veciach. Keď k tomu pridáme slabý motor, cena je hneď nadnesená. Ale pre
nenáročné kochačky rozmernejších nenáročných začiaoičníkov na chvíľu
dokáže vykúzliť úsmev na perách. Len tá cena....

Motor: 124,6 cm3, 6,2kW pri 7500 ot/min., vstrekovanie, CVT
Kolesá: 120/8014 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 120 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2150 mmx785 mmx1325 mm ,  mm
Registrácie 2019: 13ks
Cena: 2490, €

ADAMOTO FAST 125  ŠPORTOVEC
Moderný športový dizajn bol predstavený v minulom roku, a už si našiel svojich
priaznivcov. Pekná predná maska so skosenými svetlami ala Ducati priťahuje
pozornosť. Osvedčený motor nemá s ľahkým skútrikom veľa problémov. Ak sa
vyhnete kopcom, ideálny spoločník do mestskej džungle.

Motor: 125 cm3, 6,5W pri 7500 ot/min. vstrekovanie, CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 99 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  ,  mm
Registrácie 2019: 12ks
Cena: 1449, €
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ADAMOTO ROME  VESPA Z KOŠÍC
Malý čínsky retro skútrik, inšpirovaný zakladateľom kategórie, talianskou
Vespou. Malá hmotnosť a maličké, desaťpalcové kolesá sú tiež odkazom na
počiatok skútrovania. Číňan však dostal obidve kotúčové brzdy. Kto chce štýl za
málo peňazí a nečaká ohromujúcu dynamiku, nech ho s kľudom skúsi. Predný
štít je za príplatok 30,00€.

Motor: 125 cm3, 6W pri 7000 ot/min. vstrekovanie, CVT
Kolesá: 3,5010 vpredu, 3,5010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 10ľ kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1882 x 1011 x 683 mm ,  mm
Registrácie 2019: 13ks
Cena: 1399, €

www.honda.sk

HONDA VISION 110  MESTSKÝ PRACANT
Vision 110 má úplne nový, vzduchom chladený motor typu eSP so vstrekovaním
paliva. Je to húževnatá malá pohonná jednotka. Vision 110 je stelesnená
jednoduchosť v každom ohľade, keď však príde na výkonnosť, poskytuje oveľa
viac ako len základnú úroveň. Ak všetko, čo potrebujete, je rýchla preprava z
jednej časti mesta do druhej, odpoveďou je tento jednoduchý, poctivý a cenovo
dostupný skúter.

Motor: 108 cm3, 6.5 kW pri 7,500 ot., 9.0 Nm pri 5,500 ot., vstrek,CVT
Kolesá: 80/9016 vpredu, 90/9014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 102 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1925x686x1115mm , 770 mm
Rázvor: 1290 mm
Registrácie 2019: 40ks
Cena: 2250, €

HONDA PCX 125  BESTSELLER
Najlepšie predávané dvojkolesové vozidlo na Slovensku opäť trochu zdraželo.
Nič to však nemení na vynikajúcej ponuke za danú cenu. Vlani predstavená
štvrtá generácia ponúka vylepšené jazdné vlastnosti, celkom nový podvozok,
nové kolesá, ale aj nesmrteľnú zadnú bubnovú brzdu. Športový dizajn je na
Slovensku preferovaný pred praktickosťou, takže absencia rovnej plochy pre
nohy nevadí. Ľudia nad 180cm si však pri dlhšej trase nohy nevystrú. Pre
mestské a prímestké jazdenie nevadí, na okresky však už výkon a rozmery
nestačia. Maximálka pod 100km/h. Na legendu sa však nesiaha, viď novinárske
testy ;)

Motor: 125cm3, 9 kW pri 8 500 ot., 11,8 Nm pri 5 000 ot., vstrek,CVT
Kolesá: 100/8014 vpredu, 120/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 220mm / B 130mm, 130 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1923x745x1107 , 764 mm Rázvor: 1313 mm
Registrácie 2019: 516ks
Cena: 2990, €

HONDA FORZA 125  LÍDER TRIEDY
Po svojom predstavení sa nová maxi 125ka stala lídrom svojej triedy na
Slovensku. Moderný dizajn a technické vychytávky zaujmú na prvý pohľad. Pod
sedadlom je možné uložiť dve kompletné prilby. To neprekvapí, vzhľadom na
veľkorysé rozmery. Zátačkový kráľ to isto nebude, doménou je skôr komfortná
jazda. Dlhšie cestovanie limituje len maximálka tesne nad 100 km/h.

Motor: 124.9 cm3, 11 kW pri 8750 ot., 12,5 Nm pri 8250, vstrek,CVT
Kolesá: 120/7015 vpredu, 140/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 256mm / K 240mm, 159 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2135x750x1455, 780 mm
Registrácie 2019: 170ks
Rázvor: 1490 mm
Cena: 4890, €
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HONDA SH 125i  JEDINEČNÝ ORIGINÁL

Nový model SH125i. pre rok 2020 ponúka podľa výrobcu elegantný svieži dizajn
športového štýlu, doplnený o výkonnejší, úspornejší 4ventilový 4taktný motor
eSPe. Pre vyššie pohodlie bol integrovaný USB port, ktorý umožňuje nabíjanie
na cestách. Úplne nový prístrojový panel LCD ukazuje jasne a presne to, čo
potrebujete vedieť, a kompletné LED osvetlenie je zreteľné a zaisťuje veľmi
dobrú viditeľnosť. Všetky činnosti na prístrojovom paneli sa vykonávajú
pomocou tlačidiel A/B na ľavom riadidle. Výška sedadla je veľmi príjemných 799
mm. Nový ľahký, vysoko pevný rúrkový oceľový rám je odolný a predstavuje
základ vynikajúcej ovládateľnosti skútra SH125i. Presunutím 7litrovej palivovej
nádrže pod podlahu a zmenou konštrukcie rúrkového oceľového rámu sa v
prípade skútra SH125i uvoľnilo veľa užitočného priestoru, a to o vyše 50 %. 10
litrov navyše znamená celkovo 28 litrov úložného priestoru pod sedadlom. Motor
spĺňa normu EURO5 a dosahuje veľmi nízku spotrebu 2,25 l/100 km. Je
kvapalinou chladený 4ventilový typu eSP+, a prináša vyššie zrýchlenie a
maximálnu rýchlosť v porovnaní s 2ventilovým motorom, ktorý nahrádza. Skúter
si zachováva originálnu tvár a spracovaním deklasuje konkurenciu. Aj u tohoto
modelu si za inovácie priplatíme, ale je to skúter, ktorý bude slúžiť dlhé roky.
Dlhodobý líder predajov v Európe.

Motor: 124.5 cm3, 9,2 kW při 8 500 , 11,4 Nm pri
6 500 ot., vstrek,CVT
Kolesá: 100/8016 vpredu, 110/8016 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / K 240mm, 137kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2085x740x1129 ,
820 mm
Rázvor: 1353 mm
Registrácie 2019: 51ks
Cena: 3590, €

www.kawasaki.sk

KAWASAKI J 125  ZELENÝ JAPONEC
Maxiskúter od Kawasaki má základ prevzatý od značky Kymco, ktorá na
Slovensku oficiálne nie je. Japonci vsadili na istotu, a ponúkajú veľkorysé
rozmery, kotúče s dvojpiestikmi na obidvoch kolesách a kvapalinou chladený
motor. Ten však nedosahuje hraničný limit 11kW, čím voči konkurencii stráca. Aj
hmotnosť je vyššia. Na pohodovú plavbu po okreskách to postačuje. Pre
mestskú džungľu ja už mohutný a ťažký.

Motor: 125 cm3, 9,45 kW / 8 500 ot., 10,9 Nm / 7750 ot., CVT
Kolesá: 120/8014 vpredu, 150/7013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K2P 240mm, 182 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2 235 x 800 x 1 285mm , 775 mm
Rázvor: 1555mm
Registrácie 2019: 20ks
Cena: 4695, €
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KEEWAY LOGIK  ČÍNSKE ESHÁČKO
Keeway sa na Slovensku radí vcelku k úspešným značkám. Ponúka nie
najlacnejšie skútre čínskej výroby, ktoré však za obdobie svojej existencie
ukázali dostatočnú kvalitu. Logik je skútrom na veľkých kolesách, ktorý kopíruje
úspech honďáckeho modelu SH. Ponúka pohodlné zvezenie s dostatočným
komfortom a dostatočne výkonný vodou chladený motor pre každodennú prácu.
Navyše za vynikajúcu cenu.

Motor: 125 cm3, 8,8 kW / 9 000 ot./min, CVT,
Kolesá: 100/8016 vpredu, 120/8016 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K CBS, 139 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:
2070 x 730 x 1195mm ,  mm
Registrácie 2019: 31ks
Cena: 2199, €

KEEWAY ZAHARA  TRADIČNÝ DIZAJN
Štýlový skútrik v retro dizajne ponúka aj Keeway. Overený model Zahara nie je
čistou kópiou tradičnej Vespy, aj keď inšpiráciu tu čínsky výrobca určite našiel.
Ponúka elegantný dizajn na malých koleiskach. Vydarená ja najmä krémová
kombinácia s hnedým sedlom. Malý výkon spolu s malou hmotnosťou
nepotrebujú ani silné brzdy, a tak vzadu nájdeme bubnovku.

Motor: 124.6 cm3, 6 kW / 7500 ot./min, vzduch. chladený, CVT
Kolesá: 90/9012 vpredu, 100/9012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B CBS, 86 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1840 x 690 x 1150mm , mm
Registrácie 2019: 16ks
Cena: 1599, €

KEEWAY CITYBLADE  aka PCX
Cityblade bol odpočiatku konštruovaný ako konkurencia, alebo skôr kópia
megaúspešnej PCX. Po rozpačitých začiatkoch si tento model nakoniec našiel
svoje miesto na trhu a rokmi presvedčil o svojej kvalite, o čom svedčia aj čísla
registrácií. Motor je klasický číňan, kolesá, rozmery a hmotnosť kopírujú PCX
predchádzajúcej generácie. V čom vyniká, je rovná podlaha, tak ho môžeme
nazvať aj praktickým pomocníkom na nákupy. V čom zaostáva, je dynamika.

Motor: 125 cm3, 6,7 kW / 7500 rpm, CVT
Kolesá: 90/9014 vpredu, 100/9014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / K 220mm, 128 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1950 x 755 x 1130mm , 760 mm
Registrácie 2019: 55ks
Cena: 1879, €

www.autokelly.sk

MAXON MATADOR  ŠPORTOVEC
Maxon na Slovensku boduje s rokmi overenými modelmi, ktoré spĺňajú normu
Euro 4. Model Matador, ktorý kedysi predávala aj košická Adamoto, je klasický
športový skúter na malých kolieskach. Ponúka atraktívnu cenovku a vidieť to aj
na registráciách.

Motor: 125 cm3, 6,2 kW pri 7500 ot./min.. 8,0 Nm při 6000 ot./min.CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 116 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1846x675x1173 , 820 mm
Rázvor: 1293mm
Registrácie 2019: 72ks
Cena: 1190, €
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MAXON ARDOUR  EKONOMIK
Najlepšie čísla registrácií na Slovensku dosiahol pre MAXON model Ardour.
Zároveň je to model značky s najväčšími kolesami. Predajnosť značky pekne
kopíruje veľkosti kolies :). Model Ardour ponúka rovnaký motor, ako Matador. A
tiež ponúka atraktívnu cenovku. Ekonomická voľba pre nenáročných.

Motor: 125 cm3, 6,2 kW pri 7500 ot./min.. 8,0 Nm při 6000 ot./min.CVT
Kolesá: 100/8014 vpredu, 100/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 114kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1935x725x1150 , 800 mm
Rázvor: 1360mm
Registrácie 2019: 135ks
Cena: 1250, €

MAXON BLADE  SKROMNÁ TRINÁSTKA
Aj Blade od MAXONu ponúka ten istý motor, len v trochu inom balení. Cena je
najvyššia, ale aj tak s prehľadom deklasuje najväčieho rivala Adamoto, ktorý na
zmene modelovej palety obrovsky stratil.

Motor: 125 cm3, 6,2 kW pri 7500 ot./min.. 8,0 Nm při 6000 ot./min.CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 116 kg Max. rýchlosť: 85km/h
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1970x705x1150 , 820 mm
Rázvor: 1380mm
Registrácie 2019: 97ks
Cena: 1429, €

MOTORRO TREVIS  PRAKTICKÝ
www.motorro.sk

Stodvadsaťpäťka na veľkých kolesách s rovnou podlahou. Čistý praktik. Motor je
vzduchom chladený štvortakt s typickým čínskym výkonom tesne za hranicou
polovičky kategórie A1. S tým výkonom vzhľadom k hmotnosti to postačuje na
dynamickú jazdu práve do rýchlostí limitu mesta. Na dlhšie trasy, či tiahle kopce
to už bude málo. Sedlo je bohato dimenzované a sľubuje pohodlie.

Motor: 124.6 cm3, 6,6 kW / 8000 ot, CVT
Kolesá: 100/8016 vpredu, 120/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 110 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2040 x 700 x 1130 mm ,  mm
Registrácie 2019: 21ks
Cena: 1648, €

MOTORRO FORMULA  ČÍNSKY TALIAN
Skúter s pekným designom odkazujúci na tradície talianov, ku ktorým sa hlási aj
svojou farebnou kombináciou bielej, zelenej a červenej. Športový vzhľad a ostro
rezané línie sľubujú peknú jazdu. Maximálku však čakajte na hranici 90km/h,
takže je to skôr stroj na vybláznenie v zastavaných aglomeráciách. Potešia
pekné detaily, ako je vyšívané sedlo, led svetlá, olepené ráfiky. Predáva sa aj
pod doplnkovou kultovou značkou Italjet. Nič na tom, že je to čistokrvný číňan.

Motor: 125cm3, 6,5 kW / 7500ot., vstrekovanie, CVT
Kolesá: 120/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 114 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1840 x 680 x 1150mm ,  mm
Registrácie 2019: 25ks
Cena: 1828, €
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MOTORRO INSETTO  HMYZ Z VÝCHODU
Novinka roka 2018, která osloví obdivovateľou starej dobrej klasiky. Tradičný
dizajn je doplnený o moderný prvok, a to digitálnu prístrojovú dosku. Pri pohľade
na model INSETTO 125i se vybaví elegancia, taliansky design s nádychom
šesťdesiatych až sedmdesiatych rokov. Ideálny skútrik pre romatikov, ktorí
nemajú na Vespu. Ako dvojička sa ponúka aj model Valentine pod značkou
Romet, ale ten je za premrštenú cenu.

Motor: 125 cm3, 6,5 kW / 7500 ot. CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 115 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1910 x 670 x 1150 mm ,  mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 1716, €

MOTORRO X1  DRZÝ PROVOKATÉR
Novinka v ponuke motorro vyniká svojim agresívnym "kockatým" dizajnom.
Atraktívne žlté sfarbenie spolu s digitálnym tachometrom mu dávajú punc
modernosti. Skúter má ostro rezané, až kockaté línie. Je vybavený USB
zásuvkou a otvorom pre uloženie mobilného telefónu. Motor so vstrekovaním a
brzdový systém s CBS spolu s kotúčovými brzdami vpredu aj vzadu ponúkajú
komfortný balíček pre mestské presuny. Na 13 palcových kolesách sa v meste
budete cítiť ako ryba vo vode.

Motor: 125 cm3, 6,5 kW / 7500 ot. CVT
Kolesá: 120/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 115 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1835 x 660 x 1095mm , mm
Registrácie 2019: 
Cena: 1720, €

LINHAI LASER  OVERENÝ ŠTANDARD
www.motorro.sk

Tradičný čínsky výrobca štvorkoliek ponúka v kategórii skútrov európsky design,
moderné prvky ako LED denné svietenie, rovnako zadné LED svetlo (brzdové aj,
obrysové), digitálny displej, otváranie viečka nádrže a podsedadlového priestoru
jedným kľúčom z centrálnej spínacej skrinky. Na zahodenie nie je ani veľký
batožinový priestor pod sedlom. To všetko ponúka Linhai so skútrom LASER
125 s kódovým označením LH125TC.

Motor: 124.9 cm3, 5,77 kW / 7500 ot., 8 Nm/ 6200 ot, CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 115 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870 x 685 x 1170mm , mm
Registrácie 2019: 
Cena: 1507, €

PEUGEOT SPEEDFIGHT 4  ŠPORTOVEC
Najnovšia modelová rada ďalej pokračuje v budovaní odkazu legendy menom
Speedfight, a to pomocou moderného motora, LED osvetlenia alebo
integrovaným držiakom na mobilný telefón aj s USB vývodom pre
nabíjanie.Celkový dojem dokresľuje športovo ladená digitálna prístrojová doska,
športová koncovka výfuku alebo hliníková podlaha.Speedfight 4 je v ponuke v
niekoľkých farebných prevedeniach. Najžiadúcejšie je prevedenie RCUP, kde v
štandardnej výbave nájdete držiak na telefón alebo GPS navigáciu RAM
Mounts. Maximálka je však len 95km/h.

www.peugeotmotocycles.sk
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Motor: 125 cm3, 8,1 kW 7400 ot./min., 10,8 Nm 5600 ot./min, CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 190mm, 116 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1895x700x1150 , 800 mm
Registrácie 2019: 17ks Rázvor: 1290 mm
Cena: od 2699, €

katalóg
PEUGEOT DJANGO  KRÁSAVEC
Štýlový skúter Peugeot Django je v ponuke v niekoľkých farebných
prevedeniach. Dvojfarebný variant, predtým známy ako Evasion, patrí ku
stáliciam ponuky. V roku 2019 však na ceste zaujmete novými edíciami RED a
BLUE, ktoré svojim luxusným matným prevedením so športovým nádychom
dodávajú Djangu svieži vzhľad a poriadnu dávku sexappealu. Pre
konzervatívnejších je v ponuka elegantná šedá varianta s koženým hnedým
sedadlom. Maximálka je 90 km/h. V ponuke aj ako 50ka s motormi ako Kisbee.

Motor: 125 cm3, 7,5 kW 8500 ot./min., 8,9 Nm pri 7 000 ot./min., CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / K 190mm, 129 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1925x710x1190 , 770 mm
Rázvor: 1350 mm
Registrácie 2019: 10ks
Cena: 3099, € (päťdesiatka 2329, €)

PEUGEOT TWEET  ŠTEBOTAVÝ VTÁČIK
Skúter nesúci názov Tweet sa vďaka jeho kompaktným rozmerom, veľkým 16“
kolesám a svojej spoľahlivosti, zaradil medzi najpredávanejšie modely od
Peugeotu. So svojím nestarnúcim neoretro designom s typickými designovými
prvkami Peugeot, jednoduchým ovládaním a francúzskou nonšalantnosťou je
vhodným skútrom pre každého, kto hľadá každodenného nenápadného a pritom
spoľahlivého spoločníka.

Motor: 125 cm3, 7,5 kW 8500 ot./min..9,2 Nm pri 7 000 ot./min., CVT
Kolesá: 110/7016 vpredu, 110/7016 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / K 226mm, 109 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2000x690x1125 ,  mm
Rázvor: 1330 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: od 2319, €

PEUGEOT PULSION  NABÚCHANÝ
Peugeot Pulsion je technológiami nabitý skúter s výkonným motorom a pritom si
stále zachováva kompaktné rozmery a obratnosť.Na farebnom 5“ TFT displeji sa
po prepojení s mobilným telefónom zobrazujú príchodzie hovory, správy a ďalšie
upozornenia. Veľkou výhodou je GPS navigácia Here wego s predplatenými
aktualizáciami na 2 roky zadarmo. Designovou záležitosťou je kompletné LED
osvetlenie a typickými rysmi Peugeot alebo nastaviteľný vetrový štít.Všetky
verzie disponujú bezkľúčovým zapaľovaním Smart Key a funkciou Find me.

Motor: 125 cm3, 10,6 kW 9000 ot./min.. 11,9 Nm pri 7000 ot./min.,CVT
Kolesá: Michelin CityGrip 120/7014 vpredu, 140/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 210mm, 165 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1970x760x1133mm , 790 mm
Rázvor: 1435 mm
Registrácie 2019: 3ks
Cena: od 4849, €

PEUGEOT CITYSTAR  JEMNÝ KLASIK
Predchodca modelu Pulsion, ktorý ponúkal veľký komfort za dobrú cenu.
CityStar ponúkal dobrý pomer medzi výkonom a cenou, novinka Pulsion rúbe
cenou príliš vysoko. Tento rok už len ako dopredaj skladových zásob.

Motor: 125 cm3, 8,1 kW/7400 ot.min., 10,8Nm/5600ot./min. CVT
Kolesá: 120/7013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / K 240mm, 143 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1985x750x1300 , 795 mm
Rázvor: 1430 mm
Cena: 3469, € dopredaj
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PEUGEOT BELVILLE  MODERNÝ
Peugeot Belville bol novinkou roku 2018 a jeho hlavným poslaním je ponúknuť
praktickosť, pohodlie a štýl pri akejkoľvek príležitosti. Ako prvý z rodiny skútrov
Peugeot dostal Belville digitálny prístrojový panel. Po praktickej stránke sa
Belville pýši uzamykateľnou priehradkou v strednom paneli, v ktorom nájdete
miesto pre odloženie rukavíc, dokladov alebo mobilného telefónu, pre ktorý je
pripravená zásuvka na nabíjanie. Pod sedadlo schováte jednu prilbu a ďalšie
drobnosti. Nesmieme zabudnúť na rovnú podlahu pre ľahký prevoz väčšieho
nákupu a praktický háčik na zavesenie kabelky alebo nákupnej tašky. Po
zdražení novinky Hondy SH a modelu Medley od Piaggio môže dosiahnuť
slušné predaje aj na Slovensku. Držíme palce.

Motor: 125 cm3, 8,3 kW 8000 ot./min.,10,7 Nm při 6 500 ot./min., CVT
Kolesá: 110/7016 vpredu, 110/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 130 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2055x725x1165mm , 790 mm
Rázvor: 1355 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 3059, €

www.italmoto.sk

PIAGGIO MEDLEY  ŠPIČKOVÝ TALIAN

Nový Medley prináša aj nový dizajn lúčov kolies, predná maska dostala "kravatu" v štýle včelieho plástu. Zemené sú aj riadítka, nový je LED svetlomet a ručičky na
prístrojoch nahradila LCD prístrjovka. Ručičky mali svoje čaro, ale nová doba žiada displeje. To hlavné je však nový motor s technológiou, ktorú u Piaggio nazývajú i
Get. Nová výkonná 125ka má aj silnejšiu sestričku s obsahom 150cm3, ale tá sa v našich končinách nepredáva. Motor je teda celkom nový, sú upravované vstreky,
spaľovacie priestory, piest. Jednoducho nezostal kameň na kameni. Zvýšený výkon 11kW pri 9000 otáčkach sprevádza zároveň navýšenie krútiaceho momentu na
12 Nm pri 6500 otáčkach. Nový Medley má aj vylepšený štartstop systém, keď sa zrýchlila odozva na otočenie plynu. Zvýšený výkon si vyžiadal aj zlepšenie ABS a
rozšírenie zadnej pneumatiky na 120mm. Ruku v ruke s LCD displejom ide aj konektivita. Tú tu predstavuje systém Piaggio MIA. Umožňuje pripojenie "múdreho"
telefónu pomocou Bluetooth. Spravuje telefónne hovory, hlasové príkazy a hudbu pomocou ovládačov na riadítkach. Navýšenie výkonu navýšilo aj spotrebu. Tá sa
zvýšila z 2,1 na 2,4 litra na 100 km. Medley ponúka aj vyšperkovaný športový model S, ktorý má všetko matne čierne, doplnené o červené doplnky: linky a tlmiacu
pružinu. Exkluzivitu ešte podtrhujú zlaté
brzdové prasiatka a zubaté brzdové kotúče.
Motor: iGet 4V 125cm3, 11 kW/9,000 ot,12 Nm /6500 ot.,CVT

Kolesá: 100/8016 vpredu, 120/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 240mm, 136 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2020x705xmm , 799 mm
Rázvor: 1395 mm
Registrácie 2019: 44ks
Cena: 3590, €
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PIAGGIO LIBERTY  ROKMI OVERENÝ
Výkonný skúter stelesňujúci jednoduchého a elegantného dusa súčasnosti.
Jeden z najpredávanejších modelov Piaggio ponúka dizajn kombinovaný s
vysokými bezpečnostnými a technologickými štandardmi vrátane ABS v
štandardnej výbave, symbolizuje slobodu, nezávislosť a dôraz na detail v rodine
veľkokolesových skútrov.
Starší brat modelu Medley ponúka rovnako veľké kolesá za priaznivejšiu cenu.
Rozumná voľba od overenej značky.

Motor: 124 cm3, 8 kW pri 7.500 ot/min, 10,7 Nm pri 6.000 ot/min, CVT
Kolesá: 90/80  16" vpredu, 100/80  14" vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / B 140mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1945x690x , 790 mm
Rázvor: 1340 mm
Registrácie 2019: 17ks
Cena: 2690, €

www.romet.sk

ROMET 747  ĎALŠÍ Z VÝCHODU
Poľský Romet je recyklovanou značkou. Kedysi legendárna poľská značka dnes
žije hlavne z predaja čínskych skútrov a motoriek pod vlastným logom. V
stodvadsaťpäťkách je ich najlacneším skútrom model 747 na malých kolesách.

Motor: 125 cm3, 6,6 kW, CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 102 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1825x680x1145 mm,  mm
Cena: 1899, €

ROMET 787 RXL  NENÁROČNÝ
Romet ponúka aj luxusnejšiu verziu, model 787 RXL, ktorý sa pyšní väčšími
rozmermi a pohodlnejšou sedačkou. Moto však nemá výkonu na rozdávanie,
stále je tam len 9 koňový čínsky vzducháč. Ale hmotnosť mu v tej jazde pomáha,
častokrát je jazdec ťažší :)

Motor: 124 cm3, 6,6 kW, 8,6/6000 Nm/ot, CVT
Kolesá: 120/7012" , 130/7012"
Brzdy, hmotnosť: K / B, 94 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1960x700x1140mm ,  mm
Cena: 1999, €

ROMET CITY 125  ZASE TO ESHÁČKO
Model City je len ďalšou ponukou v štýle veľkého SHáčka od Hondy. Ponúka
veľké kolesá a rovnú podlahu a dosť veľkorysé rozmery. Pre rok 2020 však
Rometu dosť uleteli ceny, takže za tú sumu dostanete zánovný originál od
Piaggio alebo aj samotnej Hondy. Alebo sa uspokojíte s novým číňanom Trevis
od Motorro, ktorý je lacnejší o celých 700 euro!!!

Motor: 124 cm3, 6,6 kW, 4takt, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: hliníkové 16"/14"
Brzdy, hmotnosť: K / K, 106 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2040x700x1130 mm,  mm
Cena: 2390, €
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ROMET VALENTINE  DÁ TO NA KLASIKU
Valentine ponúka klasický štýl, tu by mohlo 9 koní aj postačovať. Takáto štýlovka
nie je na pretekanie. Čo však aj tento model zabíja, je neskutočne optimistická
cena. Aj tu nájdete dvojníka o pár stoviek lacnejšieho u značky Motorro. S touto
cenou nemôžu prešovčania čakať nijaké predaje :(

Motor: 124 cm3, 6,6 kW, 8,6/6000 Nm/ot, CVT
Kolesá: 120/7012" vpredu 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 102 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1850×715×1165 mm ,  mm
Cena: 2399, €

ROMET JUNAK 125  ROZMERNÝ
Junak ponúkaný na slovenskom trhu je rovnako ako T9 od Adamoto veľký skúter
s malým srdcom. Ťažký skúter poháňa lenivá čínska stodvadsaťpäťka. Po meste
možno postačí, ale na výjazdy za mesto nepoužiteľné. Už malý tiahlejší kopček
urobí z jazdy utrpenie. Ideálna voľba pre toho, kto nečaká výkon, ale hrdí sa
veľkosťou ;) Za tú cenu je tu véééľa lepších ponúk....

Motor: 125 cm3, 6,2 kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 120/8014" vpredu, 130/6013" vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 142 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2120 x 765 x 1330 mm,  mm
Cena: 2599, €

SUZUKI ADDRES110  MALÝ ale ŠIKOVNÝ
Životný štýl, ktorý povie veľa o Vašej osobnosti a kam smerujete. Je vhodný na
čokoľvek, čo v každodennom živote potrebujete. Umožňuje plynulé zrýchlenie,
optimálnu spotrebu paliva a ústretový 20,6l odkladací priestor, ktorý poskytuje
viac než dostatočný priestor pre Vaše potreby. Navyše jeho dizajn dodáva
každej jazde – či už je to do školy, kancelárie alebo na nákupy – aktívny mestský
štýl.

Motor: 113 cm3, 6,7 kW/8000 , 8,6Nm/6000 ot./min.. CVT
Kolesá: 80/90 14" vpredu, 90/90 14" vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 100 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1845x665x1095mm , 755 mm
Rázvor: 1260mm
Registrácie 2019: 13ks
Cena: 2190, €

www.suzuki.sk

SUZUKI BURGMAN 125  SYN ZAKLADATEĽA
Sloboda prichádza v športovej forme s modelom Burgman. Rovnako ako samotné
mesto, Burgman je originál. Je vybavený veľkým odkladacím priestorom na prepravu
všetkého čo potrebujete. Pozrite sa aké hladké dvojkolesové mestské jazdenie môže
byť. Choďte von a nájdite svoje pravé ja v meste. Takto ho predstavuje výrobca. Výkon
nie je z najvyšších v kategórii maxiskútrov, ale spracovanie a dynamika je zladená
skutočne precízne. Ideálna voľba pre ľudí, ktorí nechcú negatívne prekvapenia.
Jednoducho, gény nezaprie.
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Motor: 125 cm3, 8 kW/8000, 10Nm/6300 ot./min., CVT
Kolesá: 110/90 13" vpredu, 130/70 12" vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 162 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2055x740x1355mm , 735 mm
Rázvor: 1465mm
Registrácie 2019: 11ks
Cena: 3990, €
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SYM MASK  NAJLACNEJŠÍ
www.symmotor.sk

MASK je treťou generáciou úspešného modelu Orbit, ktorý je v ponuke značky
SYM cenovo najprístupnejší. Skúter dostal kompletne nový dizajn a vybavený je
7,5 kW vzduchom chladeným motorom so vstrekovaním. Rovná podlaha, úložný
priestor pod sedadlom a nízka spotreba z neho robia ideálneho pomocníka do
mesta aj na dlhšie vzdialenosti.

Motor: 124.6 cm3, 7,5 kW / 8500, 9.3 Nm / 6500ot./min. CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / B 130mm, 115 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1900 x 682 x 1120 mm ,  mm
Rázvor: 1320 mm Registrácia 2019: 7ks
Cena: 1690, €

SYM JET 4  TAIWANSKÁ STÁLICA
Dizajnovo športový skúter, vhodný na prekonávanie aj dlhších vzdialeností.
JET4 má nadpriemerne účinné brzdy a dostatok úložných uzamykateľných
priestorov. Veľké sedadlo je plnohodnotné aj pre spolujazdca. Hák na batožinu a
rovná podlaha zvyšujú užitočnosť skútra na každodenné používanie. Skúter je
vybavený motorom s elektronickým vstrekovaním, ktoré znižuje spotrebu, čo
predlžuje dojazd.

Motor: 124.6 cm3, 7,5 kW / 8500, 9.2 Nm / 7000ot./min. CVT
Kolesá: 120/6013 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / B 130mm, CBS, 113 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 820 mm
Rázvor: 1350 mm
Registrácia 2019: 22ks
Cena: 1860, €

SYM CROX  NEROZBITNÝ
Dizajn nadchne nielen offroadových fanatikov. LED obrysové svetlá, 16
voliteľných farieb posvietenia LCD časti prístrojovky, 190 mm predný kotúč s
novým dizajnom, dymové predné a zadné smerovky si určite obľúbite. Skúter je
vybavený motorom s elektronickým vstrekovaním so zvýšeným výkonom a
nižšou spotrebou paliva..

Motor: 124.6 cm3, 7,5 kW / 8500, 9.2 Nm / 7000ot./min. CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / B 130mm, 113 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1905 x 750 x 1115mm ,  mm
Rázvor: 1325 mm
Registrácia 2019: 13ks
Cena: 1850, €

SYM FIDDLE III  KRÁSNY KLASIK NA TRETIU
Taiwanci inovovali aj retro model Fiddle III. Obidva motory 125 cm3 po novom spĺňajú
normu Euro 5. V obidvoch prípadoch sú to dvojventilové jednovalce, s možnosťou
výberu medzi chladením vduchom alebo kvapalinou. Vzduchová stodvadsaťpätka dáva
8,4 kW pri 8 500 ot./min. a 10,3 Nm pri 6 500 ot./min. Kapalinou chladená verzia
dosahuje 8,6 kW pri 8 500 ot./min. a 10,8 Nm pri 6 500 ot./min. Podvozkovo je všetko
totožné. Vzduchová 125ka má brzdy kombinované CBS a kvapalinová verzia motora
dostala aj ABS. Mezi novinky zavedené v inovovanom Fiddle patria nové LED svetlá a
rozšírenie priestoru pod sedlom, kde vojde uzavretá prilba.

Motor: 124.6 cm3, 7,5 kW / 8500, 9.2 Nm / 7000ot./min. CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / K 220mm, 117 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:
1900 x 690 x 1130mm ,  mm
Rázvor: 1330 mm
Registrácia 2019: 24ks
Cena: 1970, €

33

katalóg

SYM SYMPHONY ST  SH KONKURENT
Značka SYM inovovala svoj etablovaný stroj, ktorým v Európe konkuruje lídrovi
segmentu, Honde SH (aj tá je novinkou :). Nový Symphony je pre Sym ikonou v
segmente vysokých kolies. Od roku 2008, odkedy je dostupný, prešiel zmenami už
niekoľkokrát. Vďaka neustálym inováciám je pre značku symbolom úspechu.
Značka SYM sídli na Tchajwane, a je skratkou pre spoločnosť Sang Yang Motor.
Pre novú edíciu, ktorá prichádza so zmenami hlavne kôli novej norme Euro 5,
návrhári urobili aj úpravy tvarov kapotáže. Na prvý pohľad zostáva všetko postarom,
ale pozornému oku neunikne zjemnenie línií. Obzvlášť úspěšne sa podarilo zaobliť
pohľad zpredu, zapracované smerovky do kapotáže sú síce drobnosťou, ale
umocňujú celkový uhladenejší dojem zo stroja. Dizajn je teraz celkovo viac poplatný
názvu stroja: Symfónia. SYM sa v Európe presadil hlavne vynikajúcim pomerom
kvality a ceny. Inovovaný model neponecháva nič na náhodu a zachováva si
praktickosť svojho predchodcu. Všetko je podriadené praktickosti a techniku
vystihuje najlepšie slovo jednoduchosť.

Motor: 124.9 cm3, 8,3 kW / 8000, 10.7 Nm / 6500ot./min. CVT
Kolesá: 110/7016 vpredu, 110/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 240mm, 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1995 x 725 x 1195mm ,  mm
Rázvor: 1350 mm
Registrácia 2019: 32ks
Cena: 2150, €

SYM JET 14  ÚSPEŠNÝ KONKURENT
Atraktívny LUXUSNÝ bestseller z dielne SYM, ktorá ma tie najvyššie ambície a
predpoklady stať sa trhákom. 3D LED osvetlenie, multifunkčná prístrojová
doska, rovná podlaha z neho robia perfektného spoločníka. Kotúčové brzdy so
14″ pneumatikami zabezpečujú stabilitu a výborné jazdné vlastnosti. Skúter je
vybavený 125kou, vodou chladeným motorom s elektronickým vstrekovaním s
nízkou spotrebou paliva, čo v kombinácii so 7,5 L nádržou garantuje dlhý
dojazd.

Motor: 124.9 cm3, 8,3 kW / 8000, 10.7 Nm / 6500ot./min. CVT
Kolesá: 1100/9014 vpredu, 110/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 110mm, 128 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1990 x 730 x 1,075 ,  mm
Rázvor: 1350 mm
Registrácia 2019: 110ks
Cena: 2390, €

SYM JOYRIDE S  STÁLICA
Celosvetovo úspešný model sa dočkal zmeny dizajnu. Základom inovácie je
však pohonná jednotka so zvýšeným výkonom a brzdový systém CBS. Vďaka
vstrekovaniu je nízka spotreba paliva a tiež dlhší dojazd. Skútru zostali
nadpriemerné úložné priestory a komfortný posed. Rovná podlaha zvyšuje
využiteľnosť nového JOYRIDE S.

Motor: 124.9 cm3, 10.5 kW / 9000, 11.8 Nm / 6750ot./min. CVT
Kolesá: 110/9013 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / K 200 mm,, CBS 160 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2100 x 760 x 1390mm , 760 mm
Rázvor: 1440 mm
Registrácia 2019: 10ks
Cena: 3220, €
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SYM JOYMAX Z 125  MODERNÝ

Tretia generácia úspešného JOYMAXU. Osvedčený motor a podvozok dostali
atraktívny ucelenejší vzhľad. Zko má veľký úložný priestor, veľkú palivovú
nádrž, manuálne nastaviteľné plexi, USB konektor a dobré krytie pred vetrom a
prípadným dažďom. Skúter sa stáva dostupnejší pre širší okruh nadšencov
jednej stopy.

Motor: 124.9 cm3, 10.5 kW / 8750, 11.8 Nm / 7000ot./min. CVT
Kolesá: 120 / 7014 vpredu, 140 / 6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 240mm, 171 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2190 x 760 x 1440mm , 747 mm
Rázvor: 1530 mm
Registrácia 2019: 13ks
Cena: 3750, €

SYM CRUiSYM 125  KOMFORTNÝ
Technologicky a dizajnovo najvyspelejší model od SYM. Výkonný motor, 3D LED
osvetlenie, nastaviteľná výška plexi, sklápateľné spätné zrkadlá, veľký úložný
priestor. Multifunkčná pristrojovka poskytuje informácie nad rámec bežných
skútrov. Dizajn spĺňa aktuálne požiadavky aj tých najnáročnejších.

Motor: 124.9 cm3, 10.5 kW / 8750, 11.8 Nm / 7000ot./min. CVT
Kolesá: 120 / 7014 vpredu, 140 / 6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 240mm, 180 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2175 x 760 x 1440mm , 750 mm
Rázvor: 1530 mm
Registrácia 2019: 14ks
Cena: 4190, €

VESPA Elettrica L3e  OSA UŽ NEBZUČÍ
www.italmoto.sk

Praotec všetkých skútrov je aktuálne v ponuke ako jeho elektrické reinkarnácia.
Ponúka tradičný dizajn okorenený "ekologickým" lemovaním. Dojazd a výkon sú pre
mestské približovadlo dostatočné. Keď sa však pozrieme na cenu, zamrzne nám
úsmev na perách...

Výkon: 4kW / 200Nm Bosch, Panasonic 48V 42AhLiIon
Dojazd/dobíjanie: 100km / 4 h
Kolesá: 110/70  11 vpredu, 120/70  10 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B 140mm, 104 kg
Max. rýchlosť: 52km/h
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1860x735x  , 780 mm
Rázvor: 1340 mm
Registrácia 2019: 2ks (+2ks L1e)
Cena: 7079, €

VESPA Elletrica 70  ELEKTRORÝCHLIK
Pre novú sezónu Vespa predstavila aj silnejšiu verziu bez obmedzenia maximálnej
rýchlosti. Elektricky môžete upaľovať až sedemdesiatkou. Keďže sa jedná o Vespu,
ide o štýlový dizajn v kombinácii s výborným spracovaním. Za tú cenu je to však
samozrejmosť. Toto si nekúpi niekto, kto chce šetriť na benzíne a údržbe. Toto si kúpi
slniečkový metrosexuál ;).

Motor: 4kW / 200Nm Bosch, Panasonic 48V 42AhLiIon
Kolesá: 110/70  11 vpredu, 120/70  10 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B 140mm, 104 kg
Max. rýchlosť: 70km/h
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1860x735x  , 780 mm
Cena: 7190, €
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VESPA PRIMAVERA | RED  ČERVENÁ JAR
45 rokov po debute modelu Vespa Primavera sa opäť vracia na naše cesty.
Modernejšia a štýlovejšia, so štíhlou líniou, chrómovanými doplnkami, novým
dizajnom kolies či LED denným svietením. Nový je aj analógovodigitálny
tachometer a zavesenie predného kolesa pre zabezpečenie vačšieho pohodlia
pri jazde. Po novom aj v červene edícii (RED), Najpredávanejšia VESPA.

Motor: 124 cm3, 7,9 kW / 7700 ot/min., 10,4 Nm / 6000 ot/min., CVT
Kolesá: 110/7012'' vpredu, 120/7012'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B, 130 kg
Max. rýchlosť: 91km/h
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1340 mm
Registrácie 2019: 68ks
Cena: 4390, € | 4890, €

VESPA PRIMAVERA TOURING
Verziu modelu Primavera Touring charakterizuje chromovaný nosič inšpirovaný
jej cestovateľskou tradíciou. Verzie zo zdvihovým objemom 125 cm3 je
štandardne vybavená predným aj zadným LED svetlom, funkciou lokalizácie
zaparkovaného motocykla (Bike Finder) a diaľkovým ovládaním otvárania
sedadla. ABS je len na prednom kolese. Pre nový rok špecálne farebné edície.

Motor: 124 cm3, 7,9 kW / 7700 ot/min., 10,4 Nm / 6000 ot/min., CVT
Kolesá: 110/7012'' vpredu, 120/7012'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B, 130 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1340 mm
Registrácie 2019: 3
Cena: 4490, €

VESPA SPRINT | S  ŠŠŠPRINTÉR
Vespa Sprint 125 3V i.e. je vybavená moderným 3ventilovým motorom. Motor je
jedným z najmodernejších a najpokročilejších motorov na trhu skútrov. Hlavnými
znakmi týchto motorov je ich vynikajúci výkon, minimálna spotreba paliva a
nízke hodnoty emisií. Pri priemernej rýchlosti 50 km/h, môžete so skútrom Vespa
Sprint prejsť na jeden liter benzínu až 64 kilometrov. Servisné intervaly 10000km
súčasne znižujú náklady na údržbu.

Motor: 124 cm3, 7,9 kW / 7700 ot/min., 10,4 Nm / 6000 ot/min., CVT
Kolesá: 110/7012'' vpredu, 120/7012'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B, 130 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1340 mm
Registrácie 2019: 8ks | 1ks
Cena: 4590, € | 4690, €

VESPA GTS  GRANDIÓZNY
Oceľový rám novej Vespa GTS Super 125 je "poškriabaný" na pravej strane
vodorovnými drážkami, ktoré sú jasným odkazom na najštýlovejšie skútre Vespa
do minulosti. Športový charakter GTS je tak jasne viditeľný pri bočnom pohľade
na skúter. Rovnaký účel bol dosiahnutý aj novými dvojfarebnými diskami kolies z
ľahkých zliatin. V športovom duchu je aj prevednie zavesenia predného kolesa,
ktoré dostalo výraznú červenú farbu. Predná maska zdôrazňuje športové
vlastnosti skútra použitím mriežky a chrómovaných doplnkov.

Motor: 125 cm3, 9 kW (12.2k) / 8250 ot./min., CVT
Kolesá: 110/7012'' vpredu, 120/7012'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 154 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1950x755x  , 790 mm
Rázvor: 1375 mm Registrácie 2019: 12ks Cena: 5090, €
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VESPA GTS TOURING  CESTOVATEĽ

Vespa GTS Touring je typicky talianska. "Telo" je vyrobené z ocele, aby čo
najlepšie odolalo nástrahám mestkej premávky. Nadčasový štýl nepodliehajúci
móde. Rozsiahle príslušenstvo je súčasťou balíka Vespa GTS Touring: zadný a
predný chrómovaný skladací nosič batožiny, hlavný stojan a bočný stojan,
športový volant "Cruiser", sedlo s novým dizajnom. Všetko pre pohodlie :)

Motor: 125 cm3, 9 kW (12.2k) / 8250 ot./min., CVT
Kolesá: 110/7012'' vpredu, 120/7012'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 154 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1340 mm Registrácie 2019: 4ks
Cena: 5390, €

VESPA 946 RED  SOCHA
Červená (red) predstavuje vášeň, ktorú my a každý (VESPA 946)RED majiteľ
vkladá do zastavenia AIDS. Vespa a (RED)® sa stali partnermi na spoločnej
ceste smerom k svetu, v ktorom sa už žiadne dieťa nenarodí s vírusom HIV. Z
každého predaného modelu VESPA 946 (RED), bude venovanových 150 $ do
Globálneho fondu boja proti AIDS (RED).

Motor: 125 cm3, 9 kW (12.2k) / 8250 ot./min., CVT
Kolesá: 110/7012'' vpredu, 120/7012'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 130 kg
Max. rýchlosť: 93km/h
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1770x730x , 805 mm
Rázvor: 1405 mm Registrácie 2019: 1ks
Cena: 10500, €

ČEZETA 506 01 | 02  ZNOVUZRODENÁ
www.cezeta.com

Znovuzrodenie skútrov Čezeta má nasvedomí angličan Neil Eamonn Smith a vyrábajú sa
ručne v Českej republike. Tomu zodpovedá aj cena, ale oproti vespáckym masovkám je to
prijateľné. Ponúka to najlepšie, čo môže elektrický skúter mať a navyše aj obrovksú dávku
exkluzivity. Toto je budúcnosť malých značiek.

Motor: nominálny 5.7kW | 9,2kw / maximálny 8kW | 11kw
Batérie: Panasonic 18650 84V Lithium
Dojazd/dobíjanie: 4kWh 70100km | 6kWh 100150km /  h
Kolesá: 110/90 R13 vpredu, 130/90 R13 vzadu
Max. rýchlosť: 85km/h | 120km/h
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 115kg/137kg s bateriou
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2000x , 780 mm Rázvor: 1340 mm
Registrácie 2019: 0ks | 1ks Cena: 11740, € | 14040, €

LAMBRETTA V 125 SPECIAL REINKARNÁCIA
www.mopedslovakia.sk

Pôvodná značka skútrov LAMBRETTA z roku 1947 prináša skútre v klasickom štýle s
modernými technológiami. Kompletné LED osvetlenie, multifunkčná prístrojovka,
celoplechová kontštrukcia rámu, vymeniteľné plastové komponenty pre prispôsobenie
vášmu jedinečnému štýlu. LAMBRETTA je DRUHÁ najstaršia značka skútrov na svete.
reinkarnácia je spojením rakúskeho koncernu KSR s taiwanskou SYM. Zaujímavosťou je
samonosná konštrukcia skeletu, Ponúka sa ako model plex a fix, s pohyblivým alebo
pevným predným blatníčkom.

Motor: 124,7 cm3, 7,5 kW/8500 ot/min., vzducháč, CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / K 220mm,  kg
Max. rýchlosť: 95km/h
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1890x695x115mm , 800 mm
Registrácie 2019: 5ks
Cena: 3100, €
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YAMAHA NMAX  KLADIVO NA PCX
Kľúčová črta, vďaka ktorej skúter NMAX podáva také športové výkony, je systém
VVA (variable valve actuation, premenlivá aktivácia ventilov). V 4ventilovej
hlave valca sa používa špeciálny vačkový hriadeľ, ktorý umožňuje efektívnejšiu
prevádzku motora pri nízkych aj vysokých otáčkach, zabezpečuje vyššiu
akceleráciu vo všetkých rozsahoch otáčok a dobrú palivovú úspornosť. NMAX
bol prvý skúter vo svojej triede dodávaný so systémom ABS v štandardnej
výbave. Špičkový konkurent PCXka od Hondy má viac priestoru na nohy ako
konkurent, lepšiu výbavu a je dokonca o stovku lacnejší. Hor sa na nákup :)

Motor: 125 cm3, 9.0 kW/ 7500 ot/min, 11.7 Nm/7250 ot/min, CVT
Kolesá: 110/7013 vpredu, 130/7013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 230mm / K 230mm, 127 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1955x740x1115mm , 765 mm
Rázvor: 1350 mm Registrácie 2019: 185ks
Cena: 2890, €

YAMAHA D'ELIGHT  SKROMNÝ PRACANT
Skúter D'elight poháňaný vzduchom chladeným motorom Blue Core s objemom
125 cm3. Nízke sedadlo a rovná plocha na nohy poskytujú pohodlnú polohu pri
jazde – k dispozícii je pritom dostatok miesta na uloženie uzatvorenej prilby
alebo prevážanie aktovky alebo športovej tašky. Ľahučký skúter kompaktných
rozmerov je najlacnejšou ponukou Yamahy v skútroch.

Motor: 125 cm3, 6.2 kW/6750 ot/min, 9.8 Nm/5250 ot/min. CVT
Kolesá: 90/9012 vpredu, 100/9010vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 180mm / B 152mm, 99 kg mokrá
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1805x685x1145mm , 800 mm
Rázvor: 1275 mm Registrácie 2019: 9ks
Cena: 2390, €

YAMAHA XMAX125  NAJLEPŠÍ
Krásny exkluzívny skúter je najlešou voľbou v kategórii športových maxiskútrov.
Ponúka športový dizajn, motocyklovú prednú vidlicu, pohodlné sedlo a špičkové
jazdné vlastnosti. Je vybavený bezkľúčovým zapaľovaním. Ponúka veľkorysý
priestor aj pre dlhších jazdcov. Model TechMax je vrcholom a ponúka exkluzívne
doplnky, zlaté ráfiky, saténové sedlo. Voľba fajnšmekrov.

Motor: 125 cm3, 10.5 kW/8750 ot/min, 12.0 Nm/6,500 ot/min, CVT
Kolesá: 120/7015 vpredu, 140/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 267mm / K 245mm, 175 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2185x775x1415mm , 795 mm
Rázvor: 1526 mm
Registrácie 2019: 70ks
Cena: 4590, € (4990, TechMax)

YAMAHA XENTER 125  SH od YAMAHY
Tradičný skúter na veľkých kolesách je stálicou v ponuke Yamahy. Ten vek je na
ňom už vidieť, konkurenica je dizajnom minimálne o generáciu ďalej. Rozmerný
a pohodlný skúter si však stále dokáže nájsť svojich priaznivcov, no nie u nás.
Teraz ponúka kufor v základnej cene, ktorá je iba trochu nižšia ako u
konkurencie. Dizajn s dvojitými očami vpredu je svojbytný.

Motor: 1259 cm3, 9.2 kW/7500 ot/min, 11.9 Nm/7250 ot/min, CVT
Kolesá: 100/8016 vpredu, 120/8016 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 267mm /B 150mm, 142 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1990x690x1135mm , 785 mm
Rázvor: 1385 mm Registrácie 2019: 2ks
Cena: 3290, € vrátane kufra
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SUPER SOCO TC MAX  MOTOCYKEL
Elektrický motocykel ponúka retro dizajn v kombinácii so špičkovou
technológiou. Cena je na úrovni benzínových konkurentov renomovaných
značiek. Oproti nim ponúka zážitok z elektrického ťahu prakticky od nuly,
maximálnu rýchlosť na úrovni 95km/h, tichú a bezúdržbovú prevádzku. Pre
držiteľov Bčka čo nechú skúter, ideálny stroj. Model MAX ponúka motor, ktorý je
v šasi a na zadné koleso prenáša výkon pomocou remeňa. Jednoducho
moderný a obratný motocykel.

Motor: 3,5kW a 13Nm pri 2609 ot./min, automat
Batéria/nabíjanie: 72V 45Ah Lítiová / 7 hodín
Dojazd: 95km  110 km
Kolesá: 90/80  17 vpredu, 120/70  17 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K CBS, 101 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1963 x 710 x 1047 mm, 890 mm
Rázvor: 1347 mm Registrácie 2019: 1ks
Cena: 4499, €

KTM Freeride exc  ELEKTRO TEREŇÁČIK
www.ktm.sk

KTM FREERIDE EXC je rovako stroj bez obmedzenia ako jeho benzínový braček, ale
robí to s nulovými emisiami. Najnovší KTM PowerPack s vylepšenou kapacitou
znamená, že sa dá ísť ešte ďalej na jedno nabitie. Zavesenie domácej značky WP
pomáha udržiavať kolesa na zemi, zatiaľ čo technológia rekuperácie energie znamená,
že budete tráviť viac času skákaním v najtvrdšom teréne a to v absolútnom tichu.
Druhá generácie elektrického bestsellera. V teréne dáva elektrina skutočne zmysel.

Motor: Nominálny výkon 9kW,max výkon 18kWh, 42 Nm , automat
Batéria/nabíjanie: Lithiumion KTM PowerPack 260V, 3,9kWh / 1,3 hod.
Dojazd: < 2 hod
Brzdy, hmotnosť: K 2600mm / K 230mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 910 mm
Registrácie 2019: 4ks
Cena: 10240, €

www.zeromotorcycles.cz

ZERO S/SR/DS  PRIEKOPNÍK
Motocykel Zero S ponúka okamžitý krútiaci moment, vysoký výkon a plynulú
akceleráciu od nulových otáčok. Je navrhnutý pre mesto a občasné výjazdy na
zatáčkové okresky. Maximálka je až 139 km/h a dojazd môže mať s rozšírenou
batériou až 359 km. Platí to pre nejvyššiu konfiguráciu s 14.4kWh batériou a so
zdrojom Power Tank. Je možnosť výberu aj polovičnej batérie 7.2 kWh s kratším
dojazdom.

Motor: 11 kW, 106Nm, automat
Batéria/nabíjanie: 7,2 kWh / 5,2 hod
Dojazd: mesto 143 km, diaľnica 72km, kombinovaný 93km
Kolesá: 17 vpredu, 17 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 142 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 807 mm
Registrácie 2019: kat. A2  2ks
Cena: 13005, €

ZERO FX/FXS  e  ULIČNÍK
Zero FXS je elektrická motorka typu supermoto, ktorá si poradí s jazdou v meste
i po okreskách. Poskytne takmer okamžitý krútiaci moment 106 Nm a vďaka
výkonu na hranici A1 a hmotnosti do 133 kg je veľmi rýchla a agilná. 17palcové
kolesá a pneumatiky Pirelli Diablo Rosso II poskytujú vynikajúcu priľnavost a
ovládanie, na ktoré sú jazdci supermoto citliví.

Motor: 11 kW, 106Nm, automat, Max. rýchlosť: 132km/h
Batéria/nabíjanie: 7,2 kWh / 5,2 hod
Dojazd: mesto 161 km, diaľnica 64km, kombinovaný 92km
Kolesá: 17 vpredu, 17 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 133 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 836 mm
Registrácie 2019: kat. A2  2ks
Cena: 13005, €
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Prvé motorkové Áčko ...

Postupne sa dostávame ku strojom, ktoré su "skutoč né" motocykle. Teda
žiaden béč ko, ale č istá esencia motocykla s nádržou medzi nohami,
spojkou a nožnou brzdou. Voľba tých, ktorí neznášajú záchodový posed.

A1

K

ategória A1 je vstupenkou pre tínedžerov do sveta "skutočných" motocyklov. Skúter nie je motorka, toto klišé
je stále v kurze. Propagované takzvanými skutočnými motorkármi, ale aj niektorými motorkárskymi
novinármi. Je nepatričné si priznať, že sú to stroje, ako každé iné. Veď výkon pod sto koní je dnes na smiech v
krčmových debatách. Tých pätnásť, to je na hurónsky smiech, na tom môžu predsa jazdiť len poďobaní tínedžeri.

N

a smiech sú však motorkári, ktorí sa na jazdenie pozerajú len cez prizmu koní, aj keď ich nikdy v živote

reálne
nevyužili.
Stodvadsaťpäťkové
stroje
ponúkajú už moderné technológie,
ako rýchloradenie, ako má
Aprilia RS 125 a jej nahý brat Tuono,
špičkové kotúčové brzdy a aj
výzor veľkých motocyklov bez
kompromisov, ako ponúka
Kawasaki. Samozrejme, nájdu sa aj
technnicky
staré
až
veteránske stroje, hlavne čínskeho
pôvodu, kde sa konštrukčne
vychádza
z
rokmi
overených
motorov
Yamaha
alebo
Suzuki. Doménou špičkových strojov
tejto kategórie sú motory
Minarelli,
značky
ktorá
patrí
Yamahe. Širokú ponuku má
aj čínskopoľský Romet, ktorý
operuje
na
domácom
poľskom trhu veľmi úspešne. Je to
hlavne kvôli tomu, že poliaci
prevzali legislatívu, ktorú umožňuje
EÚ
bez
kompromisov
automatickej
prevodovky,
ako
zaviedli u nás, alebo aj v
susedných Čechách. To znamená, že
po štyroch rokov vlastnenia
Bčkového vodičáka môžete jazdiť na
akejkoľvej
motorke
do
125cm3 a do výkonu 11kW. Kto chce
pomôcť rozvoju motocyklov
na Slovensku, by si to mal premyslieť, a zatlačiť na novú vládu aj v tomto smere. Na jednej strane sa sťažujeme, že
nám EÚ diktuje podmienky, a na druhej strane benevolentnejšie podmienky sami sprísňujeme. Takže ten, kto nemá
motorkársky vodičák a chce si zajadiť na klasickej motorke so spojkou a radičkou, musí sa vybrať na jazdu k našim
severným susedom. Áno, je to legálne, v rámci EÚ platí uznávanie a rovnocennosť vodičákov vydávaných v celej
únii. U nás je populárna kategória dnes na vymretie. Každému, kto sa smeje z malých objemov, doporučujem
pozrieť do technických údajov týchto maloobjemových
strojčekov. Maximálka sa v prípadoch špičkových
strojov šplhá až k 120km/h. Nie sú to teda stroje pre
kohokoľvek, aj na týchto malých mašinách si treba
uvedomovať fyzikálne zákony a mať oči na stopkách.
Práve jazda na týchto strojoch je skutočnou školou
motorkárskych návykov, keď je potrebné predvídať,
každý manéver si dopredu premyslieť a skutočnú
rýchlosť zaslúžiť. Kto začína na päťstovkách, dnes
ponížených na stroje pre motrokárske uchá, ten sa len
vozí a nedokáže od začiatku využiť limity motocykla. A
je ochudobnený o ten opojný pocit, keď sa po dlhých
prípravách podarí so stodvadsaťpäťkou v plnej rýchlosti
perfektný prejazd zákruty na limite. Pocit na
nezaplatenie.

Voľba motorkárov,
teda tých, čo
neznášajú posed, ako
na záchodovej
mise.

,,

alšou skupinou strojčekov tejto kategórie sú takzvané dedinské presúvadlá. Profesionálni novinári ich nazvali
Ď
motorky na ryby. Takto si predstavujem napríklad značku Brixton, vymyslený anglický názov pre číňanov,
ktorú si vymyslel v tomto čísle už spomínaný koncern KSR moto z Rakúska. Aj na tomto základe môže byť
postavená štýlovka ako hrom, ako vidno na obrázku na tejto strane. Je to model RayBurn. Doménou predajov na
Slovensku je stroj od Hondy, model CB125F. Nie je ničím výnimočný, je to obstarožný stroj a za jeho cenu môžete
mať modernú alternatívu od Benelli, alebo sesterskej Keeway. Ale značka HONDA asi stojí majiteľom za to, že
sedia na modernom veteránovi, kde nie je ani dizajn, ani výkon.

N

a druhej strane sú tu špičkové stroje, ktoré však stoja vysoko nad 4 tisícky euríčok. Napríklad cenová politika
importéra Aprilia je dosť divná, za stroje RS 125 a Tuono 125 zaplatíte o tisícku v eurách viac, ako v bohatom
Nemecku. Rovnako sú drahšie aj stroje RX/SX od rovnakej značky. Potom je smutné čítať vyplakávanie importéra,
ako sú novinári k týmto strojom nefér, a že preferujú Hondu a Hondu a predsa len a iba Hondu. Zčasti je to pravda,
ale hlavná vina slabých predajov visí nad cenovou ponukou importéra talianskeho koncernu Piaggio. S príchodom
nového roka 2020 zdraželo v jeho cenníku všetko, čo len šlo... Predaje za minulý rekordný rok boli tragické, vidno,
že sa spolieha len na Vespu. A keď sa pozriete do ponuky na nadchádzajúcich stranách, je toho skutočne široká
paleta. Môžnosť si vybrať je tu pre každú peňaženku. Za tú radosť z jazdy s vetrom vo vlasoch to stojí.
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APRILIA RS 125 | REPLICA  SUPERBIKE
Aprilia stále žije s úspechov svetových superbikov. A stále vylepšuje svoje
modely, len tie úspechy sú už niekoľkoročnou históriou. Napriek tomu je
stodvadsaťpäťková RSka stále synonymom športovej jazdy pre tínedžerov.
Ponúka sa aj v peknej farebnej kombinácii ako replika za mierny príplatok 100
euro. Maximálka sa dá vytiahnuť nad 120 km/h. Špičkový a drahý stroj.

Motor: 124 cm3, 11 kW/10750, 11Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 144 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 820 mm
Rázvor: 1353 mm
Cena: 5290 | 5390, €

APRILIA TUONO 125  SKVELÝ ROD
Polonaháčik s vysokými riadítkami vzbudzuje rešpekt. Akoby z oka vypadol
veľkým tuniakom. Dravý klasický dizajn na jednotku. To taliani vedia. Jazdné
vlastnosti nezaostávajú, dokonca je tu aj príprava na rýchloradenie. Poctivý
naháčik vychádzajúci z kapotovanje sestričky dokáže potešiť aj vyjazdených
motorkárov. Na chvíľu :) Všetku chválu zabíja cena, ktorá tínedžerom musí robiť
vrásky aj v mladom veku...

Motor: 124 cm3, 11 kW/10750, 11Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 144 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 820 mm
Rázvor: 1353 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 4990, €

APRILIA SX 125  MESTSKÝ ZBOJNÍK
Dospelý motardík s tínedžerským motorom. Motocykel výkonovo na hranici
kategórie A1 ma dostatočnú silu, aby rýchlosť atakovala stovku. V mestkých
uliciach ani viacej nie je potrebné. Vlaňajšia novinka siahla po sesterskom Derbi
a Aprilia prevzala jeho stroj pod svoje krídla.

Motor: 124 cm3, 11 kW/10700, 11,3Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 880 mm
Rázvor: 1420 mm
Cena: 3890, €

APRILIA RX 125  TEREŇÁČIK
Malé endurko na veľkých kolesách. Dospelé rozmery dovolujú aj mohutnejším
postavám sa pozabávať v ľahšom teréne. Výjazdy za hranice všedných dní do
blata, ako aj na dedinské cesty. Parťák na všetko.

Motor: 124 cm3, 11 kW/10700, 11,3Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 90/9021 vpredu, 120/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 905 mm
Rázvor: 1410 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 3890, €
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AJP PR3 125  NENÁROČNÉ ENDURKO
Základá verzia PR3 pre jazdcov, ktorí nepotrebujú závodné komponenty.
Samozrejmosťou je homologácia pre cestnú premávku. PR3 Enduro je
motocykel, ktorý Vám ponúkne spojenie denného jazdenia s možnosťou sa cítiť
ako pravý enduro jazdec. Navyše vďaka kombináci menších kolies 17 a 19
palcov je ideálnym strojom pro bikerov menších postáv a drsné dievčatá.
Práve títo jazdci menších postáv môžu skúsiť tú pravú enduro jazdu bez strachu,
že by nedosiahli na zem. A cena je viac než príjemná.

Motor: 124 cm3, 9.3 kW/8500, 8,5Nm/8000, prev. 5M
Kolesá: 70/10019 vpredu, 100/1017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 250mm / K 220mm, 102(125) kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 905 mm
Rázvor: 1410 mm
Cena: 3150, €

AJP PR4 125  SKVELÝ & DOSPELÝ
AJP PR4 125 Enduro je skvelý motocykel pro každodenné jazdenie a zároveň
vie byť veľmi zábavnou hračkou. Je osadený špičkovými komponentami a veľmi
úsporným bezúdržbovým motorom s dostatočným výkonom. PR4 125 cc je
výborný stroj pre mládež s vodičákmi A1. Motor dosahuje dostatočný krútiaci
moment už v nízkych otáčkach a výkon je dostačujúcí aj pre skutočne opravdu
ostré nasadenie.

Motor: 124 cm3, 9.3 kW/8500, 8,5Nm/8000, prev. 5M
Kolesá: 90/9021 vpredu, 120/9018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 112 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 920 mm
Rázvor: 1410 mm
Cena: 3900, €

BETA RR Enduro 125  EXOTICKÁ
Nie že by mala motorka exotické črty, ale značka Beta je v našich končinách tak
trochu exotom. A u malých objemov to platí dupľom. Ponúka však dospelý
enduro vzhľad, určite sa drobci budú s ňou trápiť ;) Skvelý stroj ako
spracovaním, tak výkonostne ponúka to najlepšie, čo homologizované enduro
tejto kategórie môže mať. A cena nie je zničujúca, kto preferuje overenú kvalitu a
nie čínsky fejk, to dokáže oceniť.

www.betamoto.sk

Motor: 125 cm3, 11 kW/8100ot., prev. 6M
Kolesá: 90/9021 vpredu, 120/9018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2115x820x1215mm , 925 mm
Rázvor: 1410 mm
Cena: 3999, €

BETA RR 125 Motard  MESTSKÝ HRÁČ
Moderný vodou chladený jednovalcový štvortakt na limite triedy A1 prináša
skvelý výkon. Ľahký a robustný rám je čerešničkou na pomyselnej torte a
ponúka moderné jazdné vlastnosti, čistú dizajnovú stavbu s ktorou korešpondujú
graficky dotvorené plasty. Moderný stroj pre moderných ľudí.

Motor: 125 cm3, 11 kW/8100ot., prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2192x820x1185mm , 886 mm
ázvor: 1439 mm
Cena: 3999, €
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BRIXTON BX 125  ČÍNA OD SUSEDOV
Spoločnosť Moped Slovakia ponúka po novom aj motocykle Brixton. Anglicky
znejúca značka má svoje korene v Číne. Ak nazrieme ešte hlbšie do histórie,
objavíme motor, ktorý kedysi poháňal Suzuki. Ten je vo všetkých
stodvadsaťpätkách značky. Model BX je klasika, ktorá odkazuje na Anglicko
hlavne tvarom nádrže a jednoduchosťou. BX 125 je stroj s klasickým štýlom v
kombinácii s modernými brzdami a normami je vstupná brána do sveta
motocyklov, ktorá má svoje miesto na ceste.

Motor: 125 cm3, 8,3 kW/9000, 9,5Nm/6500, prev. 5M
Kolesá: 100/9018 vpredu, 120/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2020x850x1105mm ,  mm
Rázvor: 1320 mm
Registrácie 2019: 4ks
Cena: 2399, €

BRIXTON BX 125 R  BRAČEK S KROVKOU
Športovo sa tváriaci braček má v názve o jedno písmenko viac. R ako racer. Motor
je ten istý, z neho určite pretekár nebude. Hra s pretekmi je skrytá v dizajne štýlu
Café Racer. Nízke riadidlá a zadná krovka, zdvihnutý výfuk sú odkazom na koniec
šesťdesiatych rokov. Za štýl si priplatíte o rovnú stovečku navyše.

Motor: 125 cm3, 8,3 kW/9000, 9,5Nm/6500, prev. 5M
Kolesá: 100/9018 vpredu, 120/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2020x760x1060mm ,  mm
Rázvor: 1320 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 2499, €

BRIXTON BX 125 X  BRAČEK DO BLATA
Dnes obľúbené písmeno X ponúka aj značka Brixton. Má evokovať
scrambleríka. Jednoducho keď ťa volá prašná cesta, X 125 odpovedá. S
kolesami s hlbokým dezénom je BX 125 X zrodený pre zábavu. A to hlavne
klasickú dedinskú so všetkým, čo k tomu patrí. A hold, ďaľšia stovečka navyše.

Motor: 125 cm3, 8,3 kW/9000, 9,5Nm/6500, prev. 5M
Kolesá: 100/9018 vpredu, 120/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2020x850x1105mm ,  mm
Rázvor: 1320 mm
Cena: 2599, €

BRIXTON BX 125 X FELSBERG  DRSŇÁK
Novinka roka 2020 je limitovaná edícia Felsberg 125 X. Je opticky stavaná na
diaľky. Bike na dobrodružstvo, bádanie. Je to v podstate predchádzajúci model s
doplnkami. Doplnený o bočné brašne a zadný nosič je pravým dedinským
bádateľom na huby alebo na ryby. Alebo len na túlanie po lesoch a lúkach. A
ďalšia stovečka navyše...

Motor: 125 cm3, 8,3 kW/9000, 9,5Nm/6500, prev. 5M
Kolesá: 100/9018 vpredu, 120/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2020x850x1105mm ,  mm
Rázvor: 1320 mm
Cena: 2699, €

43

katalóg
www.benellimotor.cz

BENELLI BN 125  MODERNÁ ŽIARIVÁ
Pre tento rok prináša talianskočinske (skotočne vražedná kombinácia krajín)
Benelli limitovanú edíciu malej 125ky v žiarivej zelenej farbe. Zviditeľnenie je
bez príplatku. Moderný motocykel pre začínajúcich jazdcov ponúka skutočne
pastvu pre oči. Motor je na úrovni triedy, potešia kotúčové brzdy, trubkový rám a
centrálna zadná kyvka.

Motor: 125 cm3, 8,2 kW/9500, 10Nm/7000, prev. 5M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 240mm, 142 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2050 x 810 x 1065mm , 780 mm
Rázvor: 1360 mm
Registrácie 2019: 11ks
Cena: 2599, €

BENELLI TNT 125  SMALLÝ ALE ŠIKOVNÝ
Tento motocykel je veľmi zaujímavý tým, že je osadený hitech komponentami 
štvorventilovým motorom se vstrekovaním a olejovým chladením,
nastavovateľnými prednými USD tlmičmi a 12“ kolesami s kotúčovými brzdami
na obidvoch kolesách. Motocykel je konštruovaný pre dospelého človeka, ale
vďaká 12" kolesám bolo dosiahnuté kompaktných rozmerov. Je vhodný na
každodenné jazdenie v meste, ale je to tiež ideálny motocykel pre voľný čas,
TNT 125 zvládne akýkoľvek povrch, ak je to asfalt :)
Limitovaná verzia TNT 125 v žiarivej zelenej farbe za nezmenenú cenu.

Motor: 125 cm3, 8,2 kW/9500, 10Nm/7000, prev. 5M
Kolesá: 120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 210mm / K190mm, 124 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 780 mm
Rázvor: 1215 mm
Registrácie 2019: 3ks
Cena: 2399, €

www.airmoto.cz/fantic/

FANTIC Caballero 125 scrambler a flatrack
Fantic je znovuzrodená značka. Ako ináč, s čínskou pomocou. Motor je však na
úrovni, pochádza od renomovaného Minarelliho. Dizajn je štýlový, ponúka sa
ako scrambler alebo po novom aj flatrack. Na výstavách sa prezentovala aj
elektrická verzia, jej sériová produckia je však otázna.

Motor: 124 cm3, 11 kW/8250, 12Nm/7800, prev. 6M
Kolesá: 130/8019 vpredu, 130/8019 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 140 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2080xx , 845 mm
Rázvor: 1425 mm
Cena: 5490, €

FANTIC 125 M | E  Endurko a motardík
Zdrobneliny v tomto prípade nie sú na mieste. Ide o dospelé enduro a motard,
klasickú kombináciu ponuky v tejto triede. Výkonom je na hornej hranici triedy.
Cenovka je však o viac ako tisícku vyššia ako konkurencia. A to tento model pre
násťročným popravuje. Škoda.

Motor: 124 cm3, 10 kW/8250, 12Nm/7800, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 | 90/9021 vpredu, 130/7017 | 120/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 96 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2010xx , 880 | 915 mm
Rázvor: 1420 mm
Cena: 5294, €
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FB MONDIAL HPS 125i | Flat Track 125
Mondial je ďalšia znovuzrodená európska značka, ktorá si požičala stroje od
čínskeho Piaggia. Môže preto poskytnúť moderný motor DOHC, elektronické
vstrekovanie paliva a kvapalinové chladenie. Zadné dvojité tlmiče a upside
down vidlica ideálne spájajú minulosť so súčasnosťou: vďaka technike
nastaviteľného odpruženie ponúka maximálny jazdný komfort hlavne pri jazde v
pomalej mestskej premávke, Je to stroj hrajúci na retro vlnu, ako novinka sa
ponúka aj vo verzii FlatTrack.

Motor: 125 cm3, 10kW/9750, 10,5Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 100/9018 vpredu, 130/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 133 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 790 mm
Rázvor: 1370 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 3999, €

FB MONDIAL Sport Classic 125  RaCER
Športový klasik 125 „Pagani“ je taktiež dostupný v dvojitom vyhotovení podobne
ako model HPS. Predstavuje klasickú víziu FB Mondialu s úplne novými líniami.
Výsledkom spolupráce dizajnérskych štúdií sú nadčasové linky, ktoré pôsobia
športovo no majú v sebe tiež nádych štýlu 50tych rokov. Tento model je skratka
srdcovkou športovej klasiky určený pre ľudí, ktorý sa stotožnia s jej výzorom a
chcú riadiť stroj značky FB Mondial, na ktorom ako prvý jazdil a vyhral závody v
roku 1948 pilot Nell Paganencie.

Motor: 125 cm3, 10kW/9750, 10,5Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 100/9018 vpredu, 130/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 133 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 790 mm
Rázvor: 1370 mm
Cena: , €

FB MONDIAL SX 125  PREZLEČENÝ
Máte chuť na poriadnu terénnu trať vo voľnej prírode, alebo na ľahko
zvládnuteľnú offroad motorku? Potom je správnou odpoveďou SMX 125i CBS
Enduro. Zostáva verný princípu dávnych čias značky F.B Mondial a kombinuje
klasický taliansky dizajn s najvyššou spoľahlivosťou a kvalitou. Vďaka
výkonnému motoru s maximálnym krútiacim momentom 11 Nm pri 8000 ot./min
a univerzálnym obutím, budete pripravení na jazdu bez hraníc. Prezlečená
dvojička Aprilie SX.

Motor: 125 cm3, 11kW/10750, 10,5Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 90/9021 vpredu, 120/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 124 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 930 mm
Rázvor: 1443 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 3999, €

FB MONDIAL RX 125  PREZLEČENÝ II.
Nové F.B Mondial Supermoto upúta vašu pozornosť na prvý pohľad. Športové
sedlo a mnohé ďalšie súčasti, ako sú napríklad brzdové kotúče Wave alebo
upsidedown vidlica vo vás vzbudí chuť sa okamžite na nej previesť. Supermoto
so silným 4ventilovým motorom s výkonom 11 kW je dostatočné na každodenné
bláznenie. Prezlečená Aprilia RX. A drahšia.

Motor: 125 cm3, 11kW/10750, 10,5Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 140/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 124 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 880 mm
Rázvor: 1443 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 3999, €
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HONDA CB 125 F  NAJPREDÁVANEJŠÍ
Nový model CB125F prináša vzrušenie v každom momente. Vzrušujúca je
zadná bubnová brzda, usadený dizajn a motorček, čo si už niečo pamätá.
Najpredávanejší klasický motocykel v kategórii A1 na Slovensku. Čo dodať.
Značka Honda predá čokoľvek, a keď nasadí cenu pod úrovňou lepších skútrov,
rodičia radi kúpia ďeťom na rozjazdenie. Je to Honda, moc to nejde, tak sa nie je
čoho báť...

Motor: 125 cm3, 7.8kW/8000, 10,2Nm/6000, prev. 5M
Kolesá: 80/10018 vpredu, 90/9018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 128 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2035x765x1080mm , 775 mm
Rázvor: 1295 mm
Počet registrácií 2019: 30ks
Cena: 2290, €

HONDA CB 125 R  RETRO NOVÁČIK
Tento základný model motocykla, húževnatého "súrodenca" modelu CB1000R,
nie je možné prehliadnuť. Vďačí za to zliatinovému krytu chladiča a spodnému
veku úplne čierneho motora. Nový rúrkový rám a pevne pôsobiace 41 mm
prevrátené vidlice sú doplnené najmodernejším prístrojovým LCD panelom.
Svetlomet, zadné svetlo a smerovky sú jasnejšie vďaka technológii LED. Výkon
v triede zaostáva, cena to však rešpektuje. Dobrá klasika na začiatok.

Motor: 125 cm3, 9.8kW/10000, 10,4Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 110/7017 vpredu, 150/6017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 126 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2015 mm x 820 mm x 1055 mm , 810 mm
Rázvor: 1345 mm
Registrácie 2019: 6ks
Cena: 4050, €

HONDA MSX 125  MESTSKÁ ZÁBAVA
V roku 2016 sa model MSX125 vrátil kompletne prepracovaný s novým
ostrejším charakterom a vylepšeným dizajnom, ktorý pôsobí ako streetfighter.
MSX125 je čiastočne mini motocykel, čiastočne motocykel s prevereným a
účinným motorom s objemom 125 cm3 so vstrekovaním paliva poskytujúcim
konzistentný výkon. V porovnaní s Benelli TNT udrie do očí cenovka. Rozdiel
1000 (!!!) euríčok v prospech talianov je znateľný.

Motor: 125 cm3, 7.2kW/7000, 11Nm/5250, prev. 4M
Kolesá: 120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 220mm / K 190mm, 105 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1760 x 755 x 1010mm , 765 mm
Rázvor: 1200 mm
Registrácie 2019: 4ks
Cena: 3450, €

HONDA MONKEY  OPIČKA NA IMIDŽ
Model Monkey má svoj vlastný štýl. Pochromované vysoké riadidlá, ako aj rám,
kyvná vidlica a tlmiče nárazov nalakované rovnakou farbou ako palivová nádrž v
tvare arašidu – a vysoko postavené blatníky – to všetko priťahuje pozornosť.
Platí to aj o hrubých pneumatikách s blokovým dezénom. Rozhodne to nie je
len hračka. Je to skutočný motocykel. Je to skrátka Monkey pre pózerov. Niečo
ako britské preratené MINI vo svete automobilov. Dávno stratilo svoju
roztomilosť. It´s biznis, baby.

Motor: 125 cm3, 7.2kW/7000, 11Nm/5250, prev. 4M
Kolesá: 120/8012 vpredu, 120/8012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 220mm / K 190mm, 107 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1 710 x 755 x 1 029mm , 776 mm
Rázvor: 1155 mm Registrácie 2019: 16ks
Cena: 3790, €
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HONDA CUB 125  HRA NA RETRO

Honda hrá na retro vlnu. Po opičke je tu kultový CUB s miliónmi predaných kusov
za celú večnosť. Moderné spracovanie je plastové, ponúka klasickú
poloautomatiku, ako model Wave. Takže béčko nestačí. Jednoduchý
predchodca mobilizoval Áziu. Moderný nástupca je skôr imidžovka pre tých, ktorí
nemajú hlboko do kapsy. Klasický lov značky na moderných metrosexuálov, po
novom nazvaných Hipster. Cena tomu nasvedčuje. V podstate je to moped s
vyšším objemom. Na praktickosť sa tu nehrá.

Motor: 125 cm3, 7.1kW/7500, 10,4Nm/5000, prev. 4M
Kolesá: 70/9017 vpredu, 80/9017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 220mm / K 130mm, 109 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1915 x 720 x 1000, 780 mm
Rázvor: 1245 mm
Registrácie 2019: 3ks
Cena: 3390, €

www.keewaymotor.cz KEEWAY RKV 125  NA ZAČIATOK
Motocykel určený predevšetkým pre začínajúcich motorkárov. Také CBFko
čínskej značky. Neprekvapí nízka cena a maximálna univerzálnosť pre
každodennú prepravu mestom, či víkendovým výletom po okolí. Môže se
pochváliť vynikajúcim dojazdom vďaka 17 litrovej nádrži, vpredu mohutnými
prednými tlmičmi a prednou a zadnou kotúčovou brzdou.

Motor: 125 cm3, 8kW/9000, 8,2Nm/7500, prev. 5M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K  CBS, 140 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 770 mm
Rázvor: 1340 mm
Cena: 2099, €

KEEWAY RKF | RKR 125  MODERNÝ
Čínsky Keeway má v ponuke aj moderne vyzerajúci stroj. Ponúka špičkový
dizajn ostrých tvarov, moderné predné svetlo, kvapalinou chladený jednovalec,
delené sedlo pekné ráfiky kolies. Ponúka sa aj ako kapotovaná verzia.
Superšport to však nie je, aj keď motor je výkonom trochu nad priemerom triedy
a atakuje honďácke malé neo retro. Ponúka jeden z najlepších pomerov cena/
výkon v A1kovej kategórii.

Motor: 125 cm3, 9kW/9500, 10Nm/7500, prev. 5M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K 140 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 770 mm
Rázvor: 1345 | 1340 mm
Registrácie 2019: RKF 10ks
Cena: 2499, €

KEEWAY RKS 125 Sport  KLASIK
Model Sport nemá k špostu príliš blízko. Je to v podstate základný model RKV
na lepšom podvozku. Rovnaký motor, športovejší strih a zadná centrálna kyvka.
Tieto vylepšenia si Keeway cení na rovnú stovečku. Dobrý klasik na začiatok. Tu
sa nekupuje srdcom, tu sa nakupuje rozumom.

Motor: 125 cm3, 8kW/9000, 8,2Nm/7500, prev. 5M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 140 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 770 mm
Rázvor: 1340 mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 2199, €
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KEEWAY SUPERLIGHT 125  ČOPER
Nadčasový chopper v štýlovom dizajne je v ponuke značky už nejaký ten rôčik,
Kvalitné a rokmi overené komponenty, výborná povrchová úprava, a
samozrejme aj pár chromovaných doplnkov. Pre tých, ktorí už od začiatku
hľadajú tradičný motocykel, je Superlight tou pravou voľbou. Je vybavený veľmi
odolným 125kovým motorem, ktorý dodá dostatočný výkon na potulky svetom.
Motor má vstrekovanie a brzdy sú prepojené  CBS.

Motor: 125 cm3, 7,8kW/9000, 8,9Nm/7500, prev. 5M
Kolesá: 110/9016 vpredu, 130/9015 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K  CBS, 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 715 mm
Rázvor: 1440 mm
Registrácie 2019: 7ks
Cena: 2299, €

KEEWAY KLIGHT 125  SKVELÝ ROD
Mestský cruiser v štýle 50. a 60. rokov minulého storočia je vydareným počinom
do kategórie retro. Nie je tak čoproidný, ako Superlight, ale ponúka balónové
kolesá a modernejší dizajn. Sveži vietor do tejto kategórie vedia priniesť aj
ćíňania. Rovnaká koncepcia, rovnaký motor, a hľa aký rozdiel. Obľúbená aj na
Slovensku.

Motor: 125 cm3, 7,8kW/9000, 8,9Nm/7500, prev. 5M
Kolesá: 90/9017 vpredu, 130/9015 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 144 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 715 mm
Rázvor: 1440 mm
Registrácie 2019: 18ks
Cena: 2299, €

KEEWAY TX Enduro 125  ENDURO
Tento motocykel v enduro štýle má v podstate výkonný 125 ccm štvortaktný
motor, ktorý zaručuje dostatočné jazdné vlastnosti. Na pretekárov sa tu nikto
nehrá. Kolesá sú klasické soft endurácke, motor rokmi overený, dizajn klasicky
ázijský, ale svojich pár kusov sa predá aj na Slovensku. Motocykel je vybavený
elektronickým vstrekovaním paliva a brzdovým systémom CBS..

Motor: 125 cm3, 8kW/9000, 8,9Nm/7500, prev. 5M
Kolesá: 90/9019 vpredu, 110/9017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 147 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:2070xx1120mm , 715 mm
Rázvor: 1440 mm
Registrácie 2019: 8ks
Cena: 2199, €

KEEWAY TX Supermoto 125  MEŠŤAN
Supermoto je dvojičkou predchodcu a stálicou v ponuke Keeway. Ponúka
rovnaký rázvor na klasických motarďáckych sedemnástkach. Dizajnom neohúri,
ale za roky, čo sa predáva si drží svoju úroveň. Ani cena nie je zlá, pre
začiatočníkov v mestskej džunli spoľahlivá voľba na začiatok.

Motor: 125 cm3, 8kW/9000, 8,9Nm/7500, prev. 5M
Kolesá: 100/80x17 vpredu, 130/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 147 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 715 mm
Rázvor: 1440 mm
Cena: 2199, €
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KTM DUKE 125  NAJMENŠÍ VOJVODA
KTM 125 DUKE nie je hračka. Je to skutočný motocykel, je medzi tými
najlepšími vo svojej triede. Už v roku 2013 to bolo prvá moto s objemom 125
ccm s ABS v štandarde. Teraz je v čele opäť s LED reflektorom a veľkým TFT
displejom. Na vrchole je aj výkonný rafinovaný 4taktný jednovalec so systémom
vstrekovania paliva a 6stupňovou prevodovkou. Kombinuje výborný výkon na
limite svojej triedy spolu s prijateľnou spotrebou. Hmyzí dizajn ho radí do rodiny
rakúskych uličníkov. Vyrába sa však v Ázii.

Motor: 125 cm3, 11kW/10000, 12Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 110/7017 vpredu, 150/6017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 300mm / K 230mm, 139 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 830 mm
Rázvor: 1357 mm
Registrácie 2019: 22ks
Cena: 4690, €

KTM RC 125  SKVELÝ ROD
Jeden z najlepších Ajednotkových superšportov. Kapotky obaľujú živý
jednovalec, s ktorým je potešenie šantiť po okreskách. Moderný, vodou
chladený motor poskytuje 15 koní (11 kW), 12 Nm točivého momentu a celkový
závodný výkon aj pre každodenné použitie. Malý Duke už má novú generáciu,
uvidíme, kedy a ako sa KTMka rozhodne inovovať svojho dvojokého športiaka.

Motor: 125 cm3, 11kW/10000, 12Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 110/7017 vpredu, 150/6017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 300mm / K 230mm, 139 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 820 mm
Rázvor: 1340 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 4740, €

KAWASAKI NINJA 125  ČÍNSKE ESHÁČKO
Kawasácka Ninja je pojem. Mnohí brali predstavenie A1ky s týmto názvom ako
zneuctenie mena! Ninja 125 je však plnohodnotným športiakom patriacim do
rodiny. Spolu s Perfomance KITom na obrázku ( za príplatok 900€) je dokonalým
stelesnením svojho mena. Na pohľad dospelý stroj s motorom na limite triedy
dokáže potešiť nielen šesťnásťročných. Aj cena je viac ako konkurenčná.

Motor: 125 cm3, 11kW/10000, 11,7Nm/7700, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 290mm / K 2208mm, 148 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1 935 x 685 x 1 075 mm , 785 mm
Rázvor: 1330 mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 4995, €

www.kawasaki.sk

KAWASAKI Z 125  ČÍNSKE ESHÁČKO
Rovnako ako malá Ninja, aj rodina ZED má svojho juniora. Postavený na
filozofii dizajnu Sugomi pre všetkých fanúšikov Z rodiny. Rúrkový rám v
kombinácii s agresívnym vzhľadom vzbudzuje vášeň a opticky ho začleňuje k
starším a väčším bratom. Moderný 15 koňový motor je taký výkonný, že vo
svojej kategórii dosahuje na maximálku až 113km/h. Vitajte v rodine Z, malá
stodvadsaťpäťka je skvelou vstupenkou do zelenej rodiny.

Motor: 125 cm3, 11kW/10000, 11,7Nm/7700, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 290mm / K2P 228mm, 146 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1 935 x 740 x 1 015 mm , 815 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 4496, €
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ROMET ADV 125 FI  MALÝ CESTOVATEĽ
Romet ponúka klasickú poľskú značku v kombinácii s produktami najľudnatejšej
krajiny sveta. Tak tieto čínske mortorky môžete dostať pod rôznymi značkami.
Rovnako aj model ADV je v ponuke viacerých značiek. Romet ním reaguje na
módnu vlnu dvojkolesových SUV, ktorej dominuje velikánske a mohutné GSko
od BMW. Romet ponúka skromný výkon, ale aj nízku hmotnosť. Kolesá sú
klasické sedemnástky, tak veľa parády v teréne s ním nenarobíte.

Motor: 125 cm3, 7.8 kW / 7500 ot., 9.2 Nm / 6000 ot., prev. 5M
Kolesá: 100/8017" vpredu 120/8017" vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 262mm / K 258mm, 138 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2090x865x1205mm ,  mm
Rázvor: 1400 mm
Cena: 2999, €

ROMET ADV 125 CROSS  NECESTOU
Ďalšie ADVéčko v ponuke Romet je viac zamerané na terén. Kolesá sú
osemnástky, blatník zvýšený, aj padáky sú v základe. Výkon je klasický čínsky,
na danú malú a ľahkú motorečku dostatočný. Vzducháčik je o celú tisícku
lacnejší, ako vyššie uvedený menovec. Jeden z najlacnejších klasických
motocyklov na slovenskom trhu.

Motor: 125 cm3, 7,5 kW/7500 ot / min, 9,2 Nm/6000 ot./min, prev. 5M
Kolesá: 3.0018 52P vpredu 3.2518 59P vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 265mm / K 240mm, 132 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2120x870x1070 mm ,  mm
Rázvor: 1370 mm
Cena: 1999, €

ROMET CRS 125 E | SM  OVERENÝ
Odolný motocykel Romet CRS 125 Enduro/Sueprmoto 125 je tiež v ponuke aj
pod inými značkami. Čína vyrába a podľa požiadaviek plní kontajnery do Európy
pod rôznymi nálepkami. Je to aj prípad týchto modelov, ktoré sú dostatočne
výkonné a hospodárne aj pre európsky dorast. Obľúbené sú aj u nenáročnch
dospelých motorkárov. Endurko má dospelácke kolesá, motardík má vpredu
netradičnú osemnástku. Romet je lacnejší, ako rovnaký a preznačkovaný
SINNIS.

Motor: 125 cm3, 8.3 kW / 9000 ot., 9.5 Nm / 7500 ot., prev. 5M
Kolesá: 2.7521"|4.1018" vpredu 100/7017"|130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 280mm / K 220mm, 129 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2200/2120×830×1180/1140 mm , 860 mm
Rázvor: 1405 mm
Cena: 2799, €

ROMET K 125  KLASIKA
Romet K125 je klasický model tejto značky. Skvelá cena je kompenzovaná
jednoduchou konštrukciou. Klasický vzhľad, nízka hmotnosť a úžke kolesá ho
predurčujú aj na horšie cesty. Úsporný pracant na každý deň, hlavne do
vidieckych oblastí. Ale nestratí sa ani v malých mestečkách.

Motor: 125 cm3, 7.8 HP / 8500 rpm, prev. 5M
Kolesá: 2.7518 42P vpredu 90/9018 57P vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B , 128 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2060×710×1045 mm ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1799, €
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ROMET RCR 125  DVOJVALEC
Romet RCR je výkonný a spoľahlivý motocykel pre každého. Má olejom
chladený štvortaktný dvojvalec zdvihového objemu na hranici triedy. Maximálna
rýchlosť je 95 km/h, priemerná spotreba 3,5 l / 100 km. Ak túžite po niečom
klasickom a netradičnom v tejto triede, RCR je jedinečná voľba. Jediný dvojvalec
v ponuke A1 triedy. Skvelá cena za dvojvalec, dvojitú kotúčovú brzdu vpredu a
krásny dizajn. Nie je to motorka na závody, ale na nedeľnú kochačku.

Motor: 125 cm3, 8,5 kW/7500 ot/min, 8,5 Nm/5500 ot / min, prev. 5M
Kolesá: 110 / 7018 vpredu, 140 / 7018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 162 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2245x856x1143mm ,  mm
Rázvor: 1390 mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 2999, €

ROMET LEGEND 125  KLASICKÝ FEŠÁK
Romet Ogar Legend 125 je evolúcia pôvodnej verzie Romet Ogar. Dizajnovo
vyladený a pohodlný motocykel. Veľkorysé rozmery, kotúčové brzdy, nízka
hmotnosť ho predurčujú robiť radosť nielen tínedžerom. Balónové pneumatiky a
nízke riadítka a prešívané sedlo nie sú na dlhé trasy, ale pre potešenie okolo
komína. Krásny motocykel za pritjateľnú cenu.

Motor: 125 cm3, 6.8 kW/7500 ot / min, 9,0 Nm/6500 ot / min, prev. 5M
Kolesá: 110 / 9017 vpredu, 130 / 8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 276mm / K 220mm, 128 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2060×750×1040 mm ,  mm
Rázvor: 1360 mm
Cena: 2599, €

ROMET SOFT CHOPER 125  ČOPERÍK
Motocykel Romet Soft Chopper je stroj za veľmi príjemnú cenu, ktorý nie je
určený len pre začínajúcich jezdcov. Dizajnovo inšpirovaný už u nás
nepredávanou YBR od Yamahy. Poteší zadný nosič, nízka hmotnosť a v
neposlednom rade cenovka. Má vzduchom chladený štvortaktný jednovalec,
ktorý dokáže tento strojček rozpumpovať až na maximálnu rýchlosť 90 km/h.
Navyše už je aj tento motocykel vybavený vstrekovaním a ABS!

Motor: 125 cm3, 7,2 kW / 8500 ot. min., prev. 5M
Kolesá: 1,7518 vpredu, 110/9017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 125 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2000 x 800 x 1130 mm , 820 mm
Rázvor:  mm
Cena: 1899, €

ROMET PONY MONSTER 125  OPIČÁK
Po TNT od Benelli a MSX od Hondy je tu ďalší dvanásťpalcový model. Tentokrát
je inšpirovaný Monsterom od Ducati. Dizajn je vydarený, bohužiaľ cenovo je na
úrovni výkonnejšieho a prepracovanejšieho a ešte aj značkovejšieho TNT od
Benelli. A to je klinec do truhly tohto zaujímavého modelu. Predsa len talianska
značka má väčší cveng, aj keď je rovnako ako poliak vyrábaná v Číne.

Motor: 125 cm3, 6 k, prev. 5M
Kolesá: 120/70  12" vpredu, 120/70  12" vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 109 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1780x780x985 mm ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 2299, €
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ROMET ZONE R 125  MODERNEJŠÍ
Zajímavý vzhľad, moderné riešenie, dobrý výkon a celkom slušné spracovanie je
základom modelu Romet Z One R 125. S týmto motocyklom sa nudiť určite
nebudete! Ponúka dostatočný výkon, mrštné rozmery, klasické motocyklové
kolesá a kotúčové brzdy na všetkých kolesách. A je dokonca o celých 600€
lacnejší, ako rovnaký model pod značkou SINNIS. Ostatné modely Romet sú v
skratke popísané nižšie. A že ich je!

Motor: 125 cm3, 7,8 kW/7500 ot / min, 9,2 Nm / 6000 ot./min, prev. 5M
Kolesá: 110 / 7017 vpredu, 130 / 7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 150 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2050 x 775 x 1110 mm ,  mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 2299, €

BAJAJ PULSAR 125  SVETOVÝ IND
Dovozca poľských rometov ponúka aj tradičnú indickú značku BAJAJ. Model
Pulsar ničím nevyniká z ich ponuky, až na to, že sa ich ročne v Indii predá
STOTISÍC. Pre namlsaného európana neskutočné číslo. Ale keď dokáže u nás
dosiahnuť takúto cenovku, v Indii musí byť v prepočte za babku. Dizajn je
svojrázny, ale pri toľkých kusoch už bude mať muchy vychytané. Skúste.

Motor: 124 cm3, 12 k / 8500 rpm, prev. 5M
Kolesá: 2.75  17 vpredu, 100/90  17 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 126.5 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1995 mm x 765 mm x 1045 mm ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 2099, €

ROMET ZXT 125
8,9 kW



2060x760x1105 mm
2,7518 K | 3.0018 B
Cena: 1999, €

ROMET DIVISION 125
8.5 kW /9000 ot.
9.5 Nm / 7000 ot.
2100×805×1100 mm
100/8017K | 130/7017 K
Cena: 2499, €

ROMET ZONE S 125
11.3 k

ROMET ZONE T 125
11.3 k

2025x760x1105 mm
K| K
Cena: 2099, €

2025x760x1105 mm
K| K
Cena: 2099, €





ROMET SCMB 125
7.2 kW /7500 ot.
9.2 Nm / 6000 ot.
1980×830×1060 mm
110/7017K | 130/7017K
Cena: 2299, €

SINNIS TERRAIN 125  DRAHÉ SUVko
Romet ponúka tento model lacnejšie ako ADV, Sinnis sa tvári ako anglická
značka, ale všetko vozí z Číny. Vzhľadom na to, že importér na Slovensko to
vozí cez mediznačku z Anglicka, cenovo nedokáže konkurovať Číne. A vidno to
aj na tragických predajných číslach.

Motor: 125 cm3, 8,3 kW, prev. 5M
Kolesá: 100/80/17 vpredu, 120/80/17 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 150 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: mm , 800 mm
Cena: 3290, €

SINNIS HODDLUM 125  ČOPRÍČEK
Tieto motorky so štýlom čopríkov sú už za zenitom. V tejto kategórii je za
rovnakú cenu jednoznačná voľba Romet RCR. popri ňom pôsobí Hoddlum ako
vykopávka. V ponuke je, takže ak sa rozhodnete pre číňana z Anglicka, tak proti
gustu žiadny dišputát.

Motor: 125 cm3, 8,3 kW, prev. 5M
Kolesá: 90/90/18 vpredu, 130/90/15 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B , 135 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 730 mm
Cena: 2990, €
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SINNIS APACHE SMR 125  MOTard
Ponuka stodvadsaťpätiek na Slovesku je bohatá, prebohatá. Prispieva k nej aj
SINNIS so svojimi klonmi. Cenovo je však nad akceptovateľnou hranicou pri
všetkých modeloch. Ani tento overený motardík z východu to nezachráni.

Motor: 125 cm3, 8,6 kW, prev. 5M
Kolesá: 110 / 7017 vpredu, 130 / 7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 130 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2120×830×1140 mm , 860 mm
Rázvor:  mm
Cena: 2999, €

SINNIS RSX 125  SKVELÝ ROD
Moderný klon s dostatočným výkonom. Klasické sedemnástky, kotúčové brzdy,
centrálny zadný tlmič dávajú stroju punc modernosti. Cena je nadhodnotená,
konkurencia je lacnejšia o nezanedbateľné čiastky, viď Romet ZOne R. A tak
táto značka na Slovensku asi neuspeje.

Motor: 125 cm3, 8,3 kW, prev. 5M
Kolesá: 110 / 7017 vpredu, 130 / 7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 135 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 760 mm
Rázvor:  mm
Cena: 2890, €

SINNIS BOMBER 125  RETRO ZÁVODNÍK
Pekný štýlový kafáčik, v Európe ponúkaný pod viacerými značkami. Klasická
nádrž, zadná krovka, čínsky vzducháčik a nízka hmotnosť. Maximálka skoro
90km/h príliš nezodpovedá pretekkárskemu vzhľadu. Voľba skôr fajnšmekrov,
ako pretekárov.

Motor: 125 cm3, 8,6 kW, prev. 5M
Kolesá: 110 / 7017 vpredu, 130 / 7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 280mm / K , 135 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 760 mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 2ks
Cena: 3290, €

SINNIS SCRAMBLER 125 SYMPAŤÁK
Základ rovnaký ako Bomber, ale vysoký výfuk, kockované pneumatiky, zvýšené
tlmiče ho priam predurčujú na poľné cesty a šotoliny medzi dedinskými chotármi.
Cena nad tri tisícky však zabíja hlavnú výhodu jednoduchosti.

Motor: 125 cm3, 8.5kW /8500 ot/min, prev. 5M
Kolesá: 130/70/17 vpredu, 110/80/17 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 280mm / K 190mm , 125 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 880 mm
Rázvor:  mm
Cena: 3190, €
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SUZUKI GSX  R 125 MINI MOTOGP
Suzuki GSXR obohacuje triedu športových motoriek po dobu dlhšiu ako 30
rokov s celosvetovým predajom viac ako jeden milión kusov. Suzuki berie
rodokmeň modelu GSXR vážne a k vývoju každého člena sa stavia mimoriadne
zodpovedne: Každá GSXR musí byť veľmi ľahká a skvele fungujúca motorka vo
svojej triede. Zoznámte sa s novou Suzuki GSXR125. Ponúka najlepšiu
akceleráciu a pomer výkonu a váhy v triede do 125cm3. Ako každá GSXR
ponúka skvelú ovládateľnosť a navyše veľmi nízku spotrebu paliva. A k tomu
všetkému vynikajúca cena. Jedna z najlepších volieb v triede!

Motor: 124 cm3, 11kW/10000, 11,5Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 90/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 134 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2020x700x1075mm , 785 mm
Rázvor: 1300 mm
Registrácie 2019: 3ks
Cena: 3690, €

SUZUKI GSX  S 125  SKVELÝ ROD
Suzuki berie rodokmeň modelu GSXR vážne a k vývoju každého člena sa
stavia mimoriadne zodpovedne, pričom svoje poznatky z vývoja adaptuje aj do
modelov GSXS: Každá GSXS musí byť veľmi ľahká a skvele fungujúca
motorka vo svojej triede. Zoznámte sa s novou Suzuki GSXS125, inšpirovanou
modelom GSXR125. Ako každá GSXS ponúka skvelú ovládateľnosť a navyše
veľmi nízku spotrebu paliva. Cena rovnaká ako pri malom superšporte.
Vynikajúca voľba.

Motor: 124 cm3, 11kW/10000, 11,5Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 90/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K , 133 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2020x745x1040mm, 785 mm
Rázvor: 1300 mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 3690, €

SKYTEAM SKYMAX 125  DAX BABY, DAX
www.tocopotrebujes.sk

Replika známej Hondy, v Japonsku a v Európe označovanej ako Dax, v Kanade
a v Spojených štátoch ako Trail 70, sa stala najpredávanejším motocyklom v
západnej časti Európy a tvorí najvýraznejšiu časť produkcie spoločnosti
Skyteam. Od originálu sa osobité retro Skymax líši najmä objemnejšou nádržou,
prednou teleskopickou vidlicou, kotúčovou brzdou, či elektrickým štartérom. Stroj
s pevnou konštrukciou pohodlne uvezie dve osoby a majiteľa poteší okrem
iného aj svojou kompaktnosťou. Posklopení riadidiel je totiž jeho výška iba
80cm. Ponúka možnosť výberu z viacerých farebných spracovaní.

Motor: 124 cm3, 6.2kW/7500, , prev. 4M
Kolesá: 3.510 vpredu, 3.510 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 76 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1550x620x950mm , 740 mm
Rázvor: 1060 mm
Cena: 1600, €

YAMAHA YS 125  KEĎ NECHCEŠ SKÚTER
V prípade modelu YS125 na vás urobí dojem nízka spotreba paliva a
prepracovaný vzhľad – len čo si vyskúšate pohodlnú polohu pri jazde,
pochopíte, že tento ľahký motocykel na dochádzanie je veľmi rozumnou voľbou.
Bezproblémové ovládanie a jednoduché riadenie sú samozrejmosťou vďaka
jemnému odpruženiu a 18palcovým kolesám. 14litrová palivová nádrž vám
zaistí, aby ste sa nemuseli často zastavovať na čerpacích staniciach.Yamaha
YS125. Jazdite slobodne. Jazdite s ľahkosťou na jednoduchej značkovej
motorke.
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Motor: 124 cm3, 7.8kW/7500, 10,8Nm/6000, prev. 5M
Kolesá: 2.7518 vpredu, 100/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 245mm / B 130mm, 129 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2005x735x1050 , 795 mm
Rázvor: 1320 mm Registrácie 2019: 6ks
Cena: 2690, €
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www.yamahamotor.sk

YAMAHA MT125  ZAMRAČENÝ TÍNEDŽER

Tento vzrušujúci nový model triedy 125 prináša nový špičkový motor, rovnako ako kompaktnú
karosériu s ťažiskom vpredu a agresívny dizajn radu MT novej generácie. Pripravte sa na to, že
objavíte temného jazdca v sebe samých. Pretože tento ľahký stroj kategórie Hyper Naked zmení
váš pohľad na svet. Ľahký športový stroj vychádza z čistej DNA radu MT a je dokonalým úvodom
do sveta jazdy na motocykloch kategórie Hyper Naked. Zistite, aké to je jazdiť na skutočnom
majstrovi krútiaceho momentu. A objavte svoju temnú stránku.Nový motor s objemom 125 cm3 so
systémom VVA (Variable Valve Actuation). Čo teda ponúka?
Moderný a agresívny nový dizajn karosérie
Dvojité skosené obrysové svetlá; LED svetlomet
Klzná spojka A & S
Športový rám Deltabox a hliníkové výkyvné rameno
Špičkové obrátené 41 mm vidlice
Široká zadná pneumatika s prierezom 140 mm
Výkonný predný brzdový strmeň s radiálnym uchytením
Predná kotúčová brzda s veľkým priemerom 292 mm
Prepracované negatívne LCD prístroje.

Motor: 124,7 cm3, 11kW/9000, 12,4Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 140/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 292mm / K 220mm, 140 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1960x800x1065mm , 810 mm
Rázvor: 1325 mm Registrácie 2019: 4ks
Cena: 4590, €

YAMAHA YZF  R 125  MAVERICK RIDE
Minuloročná novinka prichádza s limitkou v štýle MotoGP od Mavericka Vignalesa. Ponúka pár
optických vychytávok: Kapotáž radu R s dizajnom Monster Energy Yamaha MotoGP, Rám Deltabox
zaručuje vynikajúcu tuhosť, Hliníkovú kyvku, Ľahká a presná asistenčná antihoppingová spojka,
Palivová nádrž s objemom 11 litrov, Pokročilé prístroje LCD s veľmi dobrou viditeľnosťou, Silnú
ergonomiku na zaistenie lepšej rovnováhy pri jazde, Výkonný brzdový systém.

Motor: 125 cm3, 11kW/9000, 12,4Nm/8000, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 292mm / K 220mm, 142 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1955x680x1065mm , 825 mm
Rázvor: 1355 mm
Cena: 4890, €

TM Racing EN 125Fi 2T  ŠPIČKA
www.tmracing.cz

TM Racing je tradičný taliansky výrobca s bohatou tradíciou. Ponúka to
najlepšie, čo sa vo svete endura a motardu dá ponúknuť. Na trhu je už 40 rokov.
Model EN je enduro bez kompromisov. Poháňa ho dvojtakt so vstrekovaním,
podvozok je špičkový od KYB a patrične vysoký, ako sa na enduro patrí.
Nechýba ani pre dvotakty klasický výfuk. Samozrejme za špičkovú techniku si
výrobca nechá aj patrične zaplatiť.

Motor: 123,5 cm3, , prev. 6M
Kolesá: 90/9021 vpredu, 120/9018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 270mm / K 245mm,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  ,  mm
Cena: 211 024, Kč / 8499, €

TM Racing SMR 125Fi 2T  TOP MOTO
TM môžeme na Slovensku preložiť aj ako talianske motorky :) A sú to motorky v
každom slova zmysle. Výkonný dvojtakt so vstrekovaním, špičkový podvozok,
účinné brzd a dospelá stavba. Pri tejto kombinácii tečú slinky aj ostrieľaným
motorkárom. Cena zodpovedá rokmi budovanej kvalite značky.

Motor: 123,5 cm3, , prev. 6M
Kolesá: 120 / 70 ZR17 vpredu, 150 / 60 ZR17 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 305mm / K 245mm,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  ,  mm
Cena: 222 350, Kč / 8899, €
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SYM NH  X 125  NETRADIČNÝ NAHÁČIK
SYM NH X 125 – úplne nová vlna od tejto značky, ktorá je odpoveďou na rastúci
dopyt po maloobjemových motocykloch v Európe. Ľahko ovládateľná motorka s
prepracovanými detailami, LCD prístrojovkou, USB konektorom. Kompletné
osvetlenie je LED. Za výnornú cenu ponúka moderný netradičný dizajn, slušné
spracovanie a odlíšenie v dave od mainstreamovej konkurencie.

Motor: 125 cm3, 7.5kW/8500, 9,5Nm/6500, prev. 5M
Kolesá: 110/7017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 222mm, 143 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 787 mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2019: 1ks
Cena: 2200, €

SYM NH  T 125  SUV Z TAIWANU
Vyšší brat tentokrát nemá oblikátne Xko v názve. To prenechal netradične
naháčiku vyššie. Rovnaký základ, ale cendurácke kolesá, vyššie sedlo a stavba.
V tejto kategórii jednoznačná voľba za vynikajúcu cenu.

Motor: 125 cm3, 7.5kW/8500, 9,5Nm/6500, prev. 5M
Kolesá: 100/9019 vpredu, 130/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 222mm, 150 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 818 mm
Rázvor:  mm
Cena: 2350, €

www.shercoslovakia.sk

SHERCO SM FACTORY 125  PROFÍK
Francúzske Sherco, podobne ako talianske TM Racing patrí medzi špičkových
výrobcov malosériových motocyklov. Ich ponuka je zameraná najmä na endurá a
motardy. Sem tam nejaká trialka a samozrejme aj ostré pretekové špeciály.
Vďaka tomu nemusia chŕliť nezmyselné marketingové dvojkolesové čudá, ale
zameriavajú sa na podstatu motoriek. A v prípade motardu od Sherca je tá pravá
podstata radosť z mestkých zátačiek.

Motor: 125 cm3, , prev. 6M
Kolesá: 2,50 x 17” vpredu, 2.15 x 18” vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 300mm / K 180mm, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 850 mm
Cena: , €

SHERCO SE RACING 125 TERÉNNY
Perfektne vybavené športové endurá s tými najlepšími komponentami, brzdy
BREMBO, tlmiče WP, pneumatiky MICHELIN, frézované okuliare nový valec/
hlava motora
optimalizovaný chladiaci okruh
NEKEN frézované okuliare
tlmičov WP Exploler tlmiče upravená hlava valca, lepšia výkonová krivka
EXCEL ráfiky. K tomu klasický dvojtakt s vyladeným karburátorom, no kto by
odolal. Voľba profesionálov a znalcov. Cena na dotaz.

,

,

,

,

Motor: 2T E4, 124,81 cm3, 6,5 kW, karburátor Keihin PW36, prev. 6M
Kolesá: 1,6021 vpredu, 2.1518 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / K 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 950 mm
Rázvor: 1465 mm Registrácie 2019: 1ks
Cena: , €

56

ŠTATISTIKA

Registrácie motocyklov v roku 2019
̌
Rok 2019 bol rekordný. Tento rok sa urč ite nezopakuje, hlavne vdaka
č ínskemu vírusu, ktorý
sa ako kedysi mor šíri Európou. Motocykle budú asi tým posledným, na č o vyplašení
európania myslia. Dopad na ekonomiku tohto roka bude obrovský, dúfajme, že neskrachujú
niektoré slávne znač ky. Norton môžu nasledovať hlavne Taliani, kde sa epidémia korona
vírusu rozbehla na plné obrátky, a v tejto cvhíli nikto nevie povedať, kedy sa to skonč í. Tak sa
potešme aspoň č íslami z minulého rekordného roka na Slovensku.
Dominancia Hondy je aj na Slovensku výrazná. Môže za to rovnomerné pokrytie všetkých
kategórií, ako aj široká ponuka modifikácií a prijateľné ceny. Nedá sa povedať, že sú to stroje
kupované srdcom. Tu dominuje rozum. Poďme však pekne po poriadku.
Na začiatok si predstavíme tabuľku kategórie L1e na vodičák AM. Jasne na číslach vidno, že je
to pre tradičné značky kategória mŕtva. Ponuka je veľmi široká, avšak predaje tomu
nezodpovedajú. Minulé roky silné talianske značky sa vytrácajú aj odtiaľto. Divné, Taliani sa
začali orientovať na luxusné športové modely, a ich dominancia v nižších kategóriách je fuč.
Neviem, z čoho chcú financovať vývoj, keď kašlú na masy. A ani ten šport príliš nezvládajú,
Ducati v MotoGP prešľapuje na mieste a namiesto víťazných jazdcov sa drží priemerných
Talianov. Aprilia vo WSBK vôbec nejazdí, ta tam sú úspechy, ktoré propaguje značka tvárou
korzára Biaggiho. A ta tam sú aj úspechy v najnižšej kategórii v registráciách nových strojov na
Slovensku. V tabuľke totiž dominujú nové čínske

značky s elektrickými vozítkami na dvoch kolesách.
SuperSoco sa rozbehol skutočne dominantne, ich
elektrický skúter CUx sa dokonca dodáva aj v limitke
vo farbách Ducati corse. Tak tu je budúcnosť kategórie. Úspešne si vedie aj česká značka
záhradnej techniky HECHT, ktorá na trh vstúpila s elektrickými skútrami a kolobežkami.
Prijateľné ceny a dostatočné parametre ich posunuli hodne vysoko. Aj napriek ignorancii
motoristickej tlače, ktorá pretláčala predražené skútre Yadea, mimochodom, prepadák roka, z
ponuky veľkého distribútora a hlavne inzerenta. V tejto kategórii sa snaží ešte lokálna značka
motorro, a to je tak asi všetko. Ostatné značky z ponuky v katalógu si odniesli kusové
registrácie. Podrobné čísla sú uvedené pri každom stroji samostatne.
Kategória L3e pre vodičáky A1 je najsilnejšou kategóriou minulého roka. Vďačí tomu hlavne
širokej ponuke skútrov, aj keď dominancia Hondy je tu dokonalá. V skútroch dominuje s
rekordnými 516timi registráciami s modelom PCX, má tu aj ďalšie stroje, luxusný maxiskúter
Forza je tretí, kultová a obľúbená SH125 je jedenásta a štvorlístok dopĺňa štrnásty Vision 110.
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Medzi klasikmi dominuje už dlhší čas veterán tejto
kategórie, Honda CB125F. Darí sa aj vojvodovi
Duke od KTM a konečne sa presadili aj moderní
číňania od Keeway spolu so sesterským Benelli
BN125. Konkurent najpredávanejšieho CB125F od
Yamahy, model YS má len šesť registrácií. Môže za
to aj fakt, že ho Yamaha nepropaguje a novinári
ignorujú. A je aj drahší. Model dokonca nedali ani
do jediného tlačeného katalógu motocyklov na rok
2020, hoci hondička tam je. Keď sa ešte vrátime ku skútrom, vidno, že lacnejších číňanov
zastupuje značka MAXON, tých kvalitnejších značka Keeway. Taiwanský SYM je už tradične
vysoko, v skútroch je na Slovensku v špičke predajov. Jeho model JET14 je skutočne vydarený a
je dôstojným súperom pre najpredávanejší skúter od Hondy. Špičkový skúter od Piaggio, model
Medley dostal podobne ako konkurenčná Honda SH125 na rok 2020 kopec inovácií, výkonom
však Hondu prekonáva na plnej čiare. Plných 11kW na veľkých kolesách neponúka totiž nikto!
Cenovo je s Hondou vyrovnaný, v predajoch sú tiež vedľa seba, uvidíme, ako rok 2020 ovplyvní
ich inovácia. Aj keď vďaka pasivite importéra talianov verím skôr menej výkonnej Honde. Na
tabuľke tejto kategórie vidno úplný prepad košickej Adamoto, ich najpredávanejší model Derbi
sa dostal len na 12 miesto, práve medzi spomínaných konkurentov Medley a SH125. Aj značka
motorro už zažila úspešnejšie roky. Teraz boduje hlavne športovým skútrom Formula, ktorý
chvíľu predávala aj pod značkou Italjet. Ostatné značky su skôr do počtu a na spestrenie trhu, v
prehľade v katalógu nájdete ku každému modelu podrobné čísla o registráciách. Tento rok bude
ťažký pre všetkých, ale radosť z jazdy na dvoch kolesách dúfam zostane. Podľa všetkého bude
predajná sezóna posunutá, dúfajme, že počasie podporí výlety s vetrom vo vlasoch.
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Kategória A2 je tiež doménov Hondy, keď v registráciách
vyhral už druhý rok model Rebel s dosť netradičným
dizajnom. Aj na striebornej a brondzovej priečke sú modely
od Hondy. Prekvapením je vysoké umiestnenie nového
skútra C400 X/GT od BMW, ktorého sa predalo v súčte
krásnych 58 kusov. Silná v skútroch je Yamaha so svojim X
MAXom, kde v súčte tristovky a štyristovky má výborných
91 kusov, čím by vyhrala túto kategóriu. Tu vidno, aká je
štatistika manipulovateľná :) Rakúska KTM je silná hlavne
v enduro strojoch, ale aj väčší malý Duke je obľúbený, aj
keď má najlepšie ročníky už za sebou. A prvou exotickou
lastovičkou prispel aj Himalayan od Royal Enfield z Indie.

Najvyššia kategória A3 je tiež doménou Hondy, aj keď
víťaz je stále BMW so svojim bestsellerom veľkým GS
kom. Honda sa modelom NC750, univerzálom, ktorého
nemusí propagovať, presadila v celej Európe. Slovensko
nie je výnimkou, ale tu zaujala aj znovuzrodená Africa
Twin. Niet sa čo čudovať, krásny stroj. Skrytý talent
predstavuje aj VStrom od Suzuki, neláka dizajnom, ale
kvalitou a cenou. Yamaha a Kawasaki dominujú v
naháčoch. KTM zaujala malým dvojvalcom modelu 790.
Indian boduje so štýlovým Scoutom, ktorý má 100 rokov.
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