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MOTORKLUB

aprilia
 RS125

Katalóg  motocyklov a skútrov  objemu do 125cm3

Registrácie motocyklov v roku 2021

APRILIA 
TUONO 125

HONDA Super Cub C125

BMW CE 4 11kW

HONDA MONKEY 125

KTM RC 125
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APRILIA SR GT 125
BENELLI LEONCINO 125

APRILIA SRX 50

YAMAHA 
XSR125

AM A1 B
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ADAMOTO
  Derbi 125                              
  Fast 125                                  
  Rome 125                                
  T 9 125                         
AJP
  PR3 / PR4 125                     
APRILIA
  RS 125 / Replica                  
  RX / SX 125                         
  SR GT 125
  SRX 50
  Tuono 125   
BAJAJ
  PULSAR 125                           
BENELLI
  BN  125     
  LEONCINO 125                   
  TNT  125                              
BETA
  RR  50 Enduro/Motard         
  RR  125 Enduro/Motard      
BMW 
  CE 4 11kW
BRIXTON
  BX 125 FELSBERG       
  CROSSFIRE 125                 
FANTIC
  50 Motard / Enduro             
  125 Motard                          
  125 XE 2T Enduro / XX       
  Caballero125                       
FB MONDIAL
  FlatTrack 125
  HPS 125            
  SMX 125 SM / E                  
  Sport Classic                       
HECHT
  CITIES                                
  EQUIS                                 
  GRACE                               
HONDA
  CB 125F                              
  CB 125R                             
  CUB 125                             
  Forza 125                            
  Monkey 125                        
  MSX Grom 125                   
  PCX 125                             
  SH 125i                               
  Vision 110                           
HUSQVARNA
  Svartpilen 125                    
ITALJET
  Dragster 125                       
KAWASAKI
  Ninja 125                             
  Z125                                    
KEEWAY
  CZI Mini                             
  CityBlade                             
  EZi Plus                              

  Fact EVO 50  
  Fact EVO 125                      
  Klight 125                            
  Logik 125                             
  RKF 125      
  Superlight 125                      
  Zahara 50                             
  Zahara 125                           
KTM
  DUKE 125                            
  Freeride EXC                      
  RC 125                                 
KUBERG
  Freerider Street Edition        
LAMBRETTA
  V 125 Special                       
MAXON
  Ardour 125                            
  Optimus 125                             
  Matador 125                         
MOTORRO
  Digita 50                               
  EasyMax 125                       
  Formula 125                        
  Trevis 125                           
  X 1 125                                
NIU
  NQI                                      
  MQI+ Sport                          
  UQI                                      
PEUGEOT   
  Django 125                          
  Kisbee 50i                            
  Pulsion 125 
  SpeedFight 4 50                     
  SpeedFight 4 125                
  StreetZone 50i    
  Tweet 50                    
  Tweet 125                            
PIAGGIO
  1  
  Liberty 50 / S                       
  Liberty 125 / S                     
  Medley 125 / S                    
ROMET
  727 RXL 125                        
  Chart 50                                
  ePony                                    
  K 125                                    
  OGAR 50                               
  Pony Monster 50                  
  Pony/ADV/ZXT 125                 
  Soft Choper 125                   
  Valentine 125                        
  ZXT 50                                  
SHERCO
  50 SM / SE Factory               
   SM Factory/SE racing 125  
SKYTEAM
  Skymax 50                            
  Skymax 125
  Skymini 125           

SUPER SOCO
  CPX                                       
  CUX                                       
  TC
  TS
  TS X                       
  TC MAX                                 
  VS1                                        
SURRON
  Light Bee                               
SYM
  Cruisym & 125  
  Fiddle 50  
  Fiddle 125  
  JET 4 RX125  
  Jet X 125  
  Jet 14 50  
  Jet 14 125  
  JoyMax Z+ 125  
  NHT / NH/X 125  
  Symphony 50
  Symphony 50 ST 
  Symphony 125  
SWM
  Aces od Spades 125 
  Outlaw 125 
  RS 125 
  SM 125 
  VAREZ 125 
TM
  Racing EM
  SMR 2T 125   
UM
  DSR 
  Renegade 125
  XStreet 125 
VESPA
  75 Anniversary 
  Elettrica 45 / 70    
  GTS / Super 125 
  Primavera 50  
  Primavera 50  
  Primavera / S 125  
  Sprint 50 / S  
  Sprint 125 / S  
YADEA
  CLine
  CUmi   
YAMAHA
  D Elight 
  MT125    
  N max 125 
  XENTER 125 
  X max 125 
  XSR 125    
  YZFR125    
ZERO
  S / DS
ZONTES
  125 U
  U1
  G1 
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Zelená jar sa po roku opäť hlási. Tentokrát je to v smutnom duchu rusáckej 
agresie na východe od Slovenska. Brutálny útok na Ukrajinu má odozvu 
aj v motocyklovom svete. Akú? Jednoducho, potichu ale isto sa Ukrajina 

stala subdodávateľom západu v automobilovom priemysle. A tak chýbajú diely, 
chýbajú čipy, chýbajú v konečnom dôsledku motocykle. Uvidíme, kam to bude 
smerovať, ale k lacnejšiemu benzínu určite nie. Ponuka moderných jednostopých 
strojov si vyžaduje pre svoj chod chutnučký benzín stovečku. Bez všelijakých 
biologických nezmyslov, ktoré technika požuje len so sebazaprením. S tým 
všetkým vyššie uvedeným súvisí aj tohtoročné otvorenie sveta a uvoľnenie 
opatrení po COVIDovom utrpení. A tak si mnohí chcú urobiť radosť novým 
strojom. Predpokladám teda rekordnú sezónu v registráciách nielen na 
Slovensku. Tak sa tešme s prichádzajúcej jari v očakávaní príjemného počasia na 
motovýlety a tešme sa, že po budovaní komunizmu dobiehame vyspelých 
kapitalistov. Tešme sa, že patríme na správnu stranu sveta, nie za železnú oponu, 
ako kedysi, keď sme žili v technologickom skanzene a kto chcel nový motocykel, 
mohol si vybrať len so žijúcich veteránov. Napriek mýtom o českej Jawe, tá nikdy 
nebola na špici vývoja a značka prežila do dnešných čias len vďaka 
spomínanému skanzenu a nenáročnosti ruského trhu. Tento rok ukáže, ako sú na 
tom výrobné kapacity  značiek a určite bude obrazom šikovnosti manažérov 
importérov, ako dokážu obhájiť dodávky na predpokladaný zvýšený dopyt 
slovenského trhu.
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                                               SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES
                                                                  z 20. decembra 2006
                                                                  o vodičských preukazoch (prepracované znenie)
                                                                                        
                                                                                          Článok 6
                                                                 Odstupňovanie a rovnocennosť skupín
     
                                                                  3.   Členské štáty môžu na vedenie vozidiel na svojom 
                                                                        území uznať túto rovnocennosť:
                                                                   a)
                                                                   motorové trojkolky na základe vodičského preukazu 
                                                                   skupiny B pre motorové trojkolky s výkonom 
presahujúcim 15 kW za predpokladu, že držiteľ vodičského preukazu skupiny B má najmenej 21 
rokov;
b)
motocykle skupiny A1 na základe vodičského preukazu skupiny B.

Keďže tento odsek je platný len na ich územiach, členské štáty vo vodičskom preukaze 
nevyznačia, že držiteľ je oprávnený viesť tieto vozidlá.
Zdroj:  https://eurlex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=celex%3A32006L0126

V nadväznosti na to je na Slovensku schválená táto legislatíva:
Skupina motorových vozidiel B
Do skupiny motorových vozidiel B patria

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná 
celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 
ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné 
vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná 
celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť 
jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. 

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa 
udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť 
motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú         súpravu 
podľa § 75 ods. 7 písm. b) zákona o cestnej premávke, ktorej najväčšia prípustná                   
celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len                
vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným 
kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku 
v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia 
motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B po 
dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové 
vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len 
na území Slovenskej republiky. Vodičské oprávnenie skupiny
B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj 
motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná
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SLOVENSKO  a EURÓPA 



celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla 
skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť 
jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.

Z vyššie uvedených riadkov a smernice EÚ o rovnocennosti skupín platí, že vodičský preukaz 
vydaný v EÚ platí na celom jej území a vyznačené skupiny v ňom sú platné podľa legislatívy v 
tom ktorom štáte. To znamená, že keď majú Poliaci povolené jazdiť na klasických 
stodvadsaťpäťkách s radení na Bčko, tak tam môžete legálne jazdiť na náš vodičák s takýmto 
strojom. Ale Poliak u nás môže zasa jazdiť len na skútri s automatikou. Sme pápežskejší ako 
pápež, nadávame na obmedzenia a diktát z Únie, ale keď nám legislatíva umožňuje uvoľnenie, 
tak sa bojíme. Ale šialenec Pročko novelizoval zákon, a od decembra 2021 aj u nás na Béčko 
môžeme jazdiť na akýchkoľvek trojkolkách. Ale ako vieme, toe sú pre malých škôlkárov :) U nás 
je aj naďalej nelegálne jazdiť na 50kovom stroji na AM vodičák, ak má v papieroch uvedenú 
konštrukčnú rýchlosť viac ako 45km/h. Strašné, niekto robil vodičák na SIMSONE, celý život na 
ňom jazdil, ale po prijatí únijného rozdelenia vodičákov už nesmie. Rovnako ako ani na Pionieri.
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3599 €

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
Registrácie 2020: 1ks 

ec..
4T E5, 125 cm3, 9.2 kW/7500 ot/min, 
11.9 Nm/7250 ot/min, CVT
100/8016 vpredu, 120/8016 vzadu
Kotúčová 267mm /Bubon 150mm, 142 kg
1990x690x1135mm , 785 mm

1385 mm, > 100km/h 

0

Členenie katalógu
Katalóg mapuje slovenský trh a na ňom všetky relevantné značky. Sú to stroje, ktorých sa týka 
prihlásenie na slovenské EČV. Niektoré špeciálne stroje pre motokros sú síce homologizované, 
ale nie je nutné ich prihlasovať, takže tu ani nie sú uvedené. Rovnako je v ponuke cez rôzne 
internetové predajné stránky veľa elektrických strojov. Nie všetky sú však oficiálne ponúkané u 
nás, ale vďaka jednotnému EÚ trhu je ich možné prihlásiť. Nie všetci, aj tu v katalógu uvedení 
zástupcovia značiek, ponúkajú k novému stroju aj nový slovenský technický preukaz. Často 
dostanete len COC dokument a prihlasovanie si musíte vybehať po úradoch sami. To sú ďalšie 
náklady navyše. Niektoré známejšie značky nemajú na Slovensku oficiálnych predajcov, alebo sa 
k nim nedá dopracovať. Napríklad reinkarnovaná Malaguti ponúka pod svojou značkou čínske 
klony kedysi slávnych strojov skupiny Piaggio. Pod hlavičkou rakúskej KSR moto tak môžete 
kúpiť aj desaťročia zabudnuté staré stroje ako novinky. Na webe má uvedené zastúpenie aj na 
Slovensku, ale jednoducho sa k ich oficiálnej ponuke u nás nedopracujete. Nemali ani registrácie, 
takže platí, že web a papier znesie veľa. Podobne u nás nemá oficiálne zastúpenie značka 
Kymco, hoci je na západ o našich hraníc celkom oblúbená. Vyrábala aj Kawasaki J125, ktorú 
Japonci z Európy kvôli novej emisnej norme stiahli. 
Katalóg je členený podľa kategórií vodičákov, teda naskôr je ponuka  od pätnástich rokov na 
AM, následne od šestnástich spoločne pre A1 alebo B po dvoch rokoch. Nakoniec je tu čistá A1, 
kde Vám vodičák na auto nestačí. Ponuka je široká, v klasických "mainstreamových" katalógoch 
takúto ponuku nenájdete, hoci sa marketingovo schvália kompletnosťou, hlavne tí z Považia.
Ďaľšou škvrnkou na kráse je členenie pre euronormy, kde je ponuka obmedzená dopredajovými 
zásobami. Niektorí sa predzásobili a ponúkajú minuloročné modely, teda tento rok môžeme        
                     očakávať ďalšie novinky.  Pri každom modeli je uvedená známa cena v čase písania 
                     katalógu, samozrejme má každý model pri sebe aj počet slovenských registrácií. Sú 
                     to údaje z policajnej evidencie, takže reálne čísla. Pri každom modeli je aj obrázok 
                     euronormy, ktorá určuje práve túto uvedenú vlastnosť. Elektriky sú uvedené len tie 
                     relevatné, ktoré majú registrácie v evidencii. Každý model má pri sebe aj tabuľku 
           technických údajov. Určite to má byť súčasťou všetkých katalógov, je to základ výberu.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]



Na začiatok s poldecákom !

Super Soco, ktorá je hitom aj na Slovenku. Je to skvelým pomerom výkoncena, kde záujemca získa skutočne 
použiteľné stroje do mesta. Aj elektronika je sofistikovanejšia, ako u nenáročným HECHTov. Elektrikári z NIU 

začínali s dosť veľkou pompou, ale čísla sa nenapĺňajú. Úpadok zažíva aj tradičné talianske Piaggio. Koncern sa 
úplne stiahom s maloobjemových motardov a enduriek, v ponuke zostávajú skútre Vespa a jedna nenáročná Aprilia 
s vysokou cenovkou. Trochu ma prekvapili čísla pre mpKorado, ktoré dováža česká firma z Číny. Trochu komický 
moped na maličkých dvanásťpalcových kolesách pripomína slovenskú babettu. Tá mala veľa svojich múch, a tak 

nechápem nostalgiu za týmito strojmi. Niečo iné je vlastniť tridsaťročný originál, a 
niečo iné vycálovať 1200 euro za čínsky mopedík. Ale proti gustu.... Ani som ho 
nezaradil do katalógu, až keď bude pripravená verzia EURO5, ako sľubuje dovozca. 
Z benzínových strojov sa na trhu drží zubami nechtami značka Motorro so svojimi 
najlacnejšími skútrami a taiwanský SYM vďaka skvelej ponuke za atraktívne ceny. 
Ozaj cenovky. Tei berte ako 
orientačné, importéri avizujú už od 
začiatku roka, že v jeho preibehu 
sa budú meniť cenníky a to 
výlučne smerom nahor. Aj vďaka 
takémuto nediplomatickému avízu 
očakávam v tomto roku rekordné 
registrácie nových motocyklov vo 
všetkých kategóriách. Možno 
štvorkolky klesnú, ale aj to len 
vďaka presunu medzi traktory.  

AM
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Už vlani som túto kategóriu odpisoval. Pomaly registrácie 
klesali k dvociferným číslam. Ale zmena, kategória síce 
stagnuje, ale zachraňujú to elektrické značky, častokrát na 
jedno použitie, či sezónu.

Konštrukčná rýchlosť 
45km/h je prevzatá z 
EÚ a retroaktívne 

zakazuje pre Bčkárov 
Simsone a Pionier. 

Nadpis je samozrejme trochu zavádzajúci. Kedysi sa 
táto kategória darovávala k automobilovému 

vodičáku. To zostalo, ale poldecáky už nie sú 
relevantným merítkom pre túto počiatočnú 
motoristickú kategóriu. Pomaly, ale isto ju nahrádzajú 
watty, či kolowatty bez príchute benzínu, zato s 
batériou. Malé päťdesiatky s minarelli modernými 
dvojtaktami či štvortaktami spĺňajúcimi normu EURO5 
sa u nás neregistrovali. Ale nastupujú elektrikári s určite 
nie zelenými strojmi. Hlavne dominantný HECHT s 
olovenými bateriami má od ekológie ďaleko. Výroba v 
Číne vzhľadom na predajnú cenu asi tiež nebude 
vzorom pre ekologické výrobné závody. To je tá dilema 
nákupu lacných elektrických vozítok. Ale nájdu sa aj 
premyslené projekty. Za taký možno považovať značku

2021  37registrácií



APRILIA 
SXR 50 

www.aprilia.sk
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Aprilia sa po dlhej dobe prebudila a 
tohto roku priniesla novinky aj v 
segmente skútrov. Poldecová 
kategória sa tak môže tešiť na nový 
model SXR 50. Kým predchádzajúce 
modely vsádzali na športovosť a 
kompaktné rozmery, novinka poteší 
rovnou podlahou, dlhším rázvorom 
a moderným trojventilovým 
motorom iGet so vstrekovaním a 
chladením vzduchom. Taliani 
tentoraz vsádzajú na komfort, čo ide 
na vrub vylepšenej ergonómie, 
nových stupačiek, väčšieho sedla, 
veľkorysého úložného priestoru a 
mnohých ďalších úprav. Podľa 
výrobcu je práve tento model nový 
etalón maloobjemových mestských 
skútrov. Dizajn zaujme výrazným 
predným blatníkom, lesklým šedým 
výfukom a 12 palcovými ráfikmi 
kolies s piatimi lúčmi. Predné koleso 
vedie teleskopická hydraulická 
vidlica, zatiaľ čo vzadu pracuje 
centrálny tlmič, nastaviteľný v 
piatich polohách, takže sa 
motocykel môže jednoducho 
prispôsobiť jazde vo dvojici. Štýlové 
dvojito prešívané sedlo je dlhé 850 
mm a umiestnené vo výške 775 
mm, teda o niečo nižšie ako 
obyčajne zvykom. Podsedlový 
priestor ponúka 20 litrov objemu. 
Rám tvorí pevná kolísková 
konštrukcia z oceľových trubiek, 
vystužená prvkami z lisovaného 
plechu. V prednej časti sú dve LED 
svetlá s funkciou denného svietenia 
v klasickom štýle Aprilie rozdelené 
na tri časti. Nový je moderný 

prístrojový panel s LCD displejom, 
na prístrojovej doske je dokonca aj 
USB port. Systém konektivity – 
Aprilia MIA, ktorý je dostupný ako 
voliteľné príslušenstvo, umožňuje 
prepojenie motocykla s telefónom 
cez Bluetooth a využitie ďalšieho 
potenciálu digitálneho prístrojového 
panelu. Aprilia SXR 50 je v ponuke 
v štyroch farebných prevedeniach: 
základ tvorí Essence White a 
Instinctive Grey. Športovejšie ladený 
výzor ponúknu prevedenia Power 
Red a Enigma Black. V ponuke je aj 
rôzne originálne príslušenstvo. 
Kapacitu úložného priestoru pod 
sedlom je možné navýšiť pomocou 
32 litrového zadného kufra, do 
ktorého sa vojde ďalšia väčšia 
prilba. Opierka rovnakej farby a z 
rovnakého materiálu ako sedadlo sa 
dá zakúpiť samostatne. Ďalším 
doplnkom je väčší a účinnejší 
plexištít, protišmyková gumová 
podložka na podlahu alebo 
praktický bočný stojan. Cenovka je 
postavená dosť vysoko, ale vyvažuje 
ju kvalita značky a moderné 
technológie. Na tejto novinke je 
vidieť, že európski výrobcovia 
investujú naďalej aj do segmentov, 
ktoré sú pomaly na ústupe. Čina 
stále nedokáže ponúknuť danú 
kvalitu a keďže nemá pomaly čo 
kopírovať, zameriava sa na lacné 
elektrické vozítka. Koncern Piaggio 
má aj vďaka tradícii malých 
objemov u skútrov dominantné 
technologické postavenie v tejto 
kategórii. Slovensko nevynímajúc.

2599 €

technické údaje
motor
kolesá
brzdy
hmotnosť
rozmery
rázvor
registrácie

4T iGet, 50cm3, 2.4kW/7000ot., 3.3Nm/6250ot.

120/7012 vpredu, 120/7013 vzadu 

Kotúč 220mm 2P Ø 25.4 mm  / bubon 140mm

 kg, dojazd 290 km

1965x803x  , sedlo 775 mm

1360 mm, nádrž 7 litrov, 2,4 l/100km 

0

NOVINKA



Koncern Piaggio  zabil, okrem modelov 
Vespa, všetky malé päťdesiatky kategórie 
AM. Ako náhradu ponúka štýlové 
elektrovozítka. Je to však klasický 
elektrický skúter štandardných tvarov, 
nič brutálne štýlové na ňom nie je. 
Piaggio 1, pôvodne označovaný ako ONE, 
ale musle zmeniť názov kvôli automobilke 
MINI, je v prvom rade uživateľsky 
ústretový model. TAk ako každá 
viacmenej bezúdržbová elektrika. Len si 
treba dávať pozor na dobitie batérií. 
Skúter podľa prezentácií cieli na mládež. 
Prvotné odhady o cene od 2999€ sa 
bohužiaľ nepotvrdili, a je zrejmé, že 
importér na Slovensko zabil túto elektriku 
neskutočnou cenovkou vyššou o 400€ 
oproti pôvodnému predpokladu.... Ale to 
je jeho vec, keď nechce predaj. Piaggio 1 
sa nehrá na motoristickú modlu, výrobca 
ho prezentuje skôr ako moderný mobilný 
telefón. Veď posúďte sami, ponúka 
digitálny farebný prístrojový panel so 
senzorom, ktorý upravuje intenzitu 
podsvietenia a kontrast podľa okolitého 
svetla, kompletné LED osvetlenie, 
bezkľúčový štartér alebo dva jazdné 
režimy.
Na ceste je nový eskúter Piaggio ľahký a 
veľmi ľahko ovládateľný, ponúka 
pohodlnú jazdnú pozíciu s nízkym sedlom 
a rovnou priestrannou podlahou plus 
praktickými a robustnými vyklápacími 
stúpačkami pre spolujazdcov. Piaggio 1 je 
tiež jediným eskútrom vo svojej kategórii, 
ktorý má veľký úložný priestor pod 
sedlom.
K tomu musíme prirátať aj reklamné kecy 
o ekológii, taže sa z plagátikov dozvieme aj 

toto: okrem toho, že je ľahký, ľahko 
ovládateľný, jednoduchý a zároveň 
šikovný – tak ako eskúter má byť – 
ponúka Piaggio 1 aj to najlepšie zo 
skútrov Piaggio: kvalitu, spoľahlivosť a 
robustný podvozok pre maximálny 
pôžitok z jazdy, bezpečnosť a zábavu. 
Pretože Piaggio ONE sľubuje ľahké 
ovládanie a zábavu, mladí ľudia si jazdu 
v jednej stope zamilujú ako 
najpohodovejší spôsob dopravy. Štýl, 
ekologická prevádzka s nulovými 
emisiami, nízka hmotnosť, skvelý výkon 
 Piaggio 1 má všetko, čo poteší 
najmladšia generácia.
Piaggio 1 je v ponuke vo viacerých 
verziách s rôzne výkonnými motormi L1 

(moped) a L3 
(motocykel) a rôznymi
 dojazdmi. Všetky 
bude poháňať elektro
motor, ktorého lítium
iónové batérie sú ľah
ko vyberateľné, aby sa
dali dobiť doma. 

Štandardná verzia dosahuje maximálnu 
rýchlosť 45 km / h a dojazd až 55 km v 
režime ECO a 43 km v režime Sport. 
Model Piaggio 1+ má väčšiu batériu s 
dojazdom 100 km v režime ECO a 68 km 
v režime Sport, zatiaľ čo verzia Piaggio 1 
Active sa pýši maximálnou rýchlosťou 60 
km / h a dojazdom 85 km v ECO režime a 
66 km v móde Sport...
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4T E5, 49.9 cm3, 2,2kW/7500ot., 

2,9Nm/6500ot., vstrek., CVT

90/8016 vpredu, 100/8014 vzadu 

K1P 240mm / B 140mm, 95kg 

1945x690x  , 780 mm

1390 mm, 

0

2490 €
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4199 €
PIAGGIO 
1

Max. rýchlosť: 45 | 60km/h, Výkon: 1,2 kW (2k) | 2 kW (3k)  
Kolesá: 10’’  10’’
Brzdy: Kotúčové na obodvoch kolesách 
Hmotnosť: 85 | 94 kg vrátane batérie, Výška sedla: 740mm
Batéria: 48V, 2300Wh 
Dojazd: 55 km | 85 v režime Eco, 43 | 66 km podľa metodiky WMTC
Rozmery: (D X Š X V) 1 680 x 750 x 1 080 mm

ec..

3399 €www.piaggio.sk

Štýlový skútrik na veľkých kolesách 
poteší komfortom na rozbitých mestských 
cestičkách. Vzduchom chladená moderná 
50ka iGet po novom spĺňa normu euro 5 
a uspokojí sa s 2,8 litrom benzínu na 100 
     kilometrov. Pri šesťlitrovej nádrži je 
      dojazd krásnych 210km. Na mesto až 
      až. Registrácie minulý rok neboli, 
         skúter je už len v ponuke ako 
           skladový model, importér ho pre 
              tento rok nezaradil do ponuky. 
                   Tento model 

však majiteľov určite 
nesklame a bude dobrou referenciou pre 
ďalšiu kúpu. Skúter napriek malému 
motoru, ktorý o čosi výkonu prišiel vďaka 
euronorme, ponúka veľkorysé rozmery. 
Pomáha tomu aj rovná podlaha a napriek 
veľkým kolesám aj dostatočný priestor 
pod sedlom. Na rozbité mestské ulice v 
našich končinách ideálna voľba napriek 
slabšiemu motoru a výrobe vo Vietname. 
Cena je minuloročná.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

PIAGGIO 
LIBERTY 50 
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49.9 cm3, 2.2 kW/7 500 ot., 2.9 Nm/7 000 ot. 
110/70  12”,  120/70  12” 

Kotúč Ø 220 mm / Bubon Ø 140mm

  kg

1870  x 735  x  mm , 790 mm

1330 mm, 45 km/h, 

Primavera: 7  Sprint: 1 Sprint S: 0 

3599 €
VESPA 
SPRINT 50 S  

VESPA 
SPRINT 50  

3299 €
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VESPA 
Primavera 50  

3399 €

Vespa Sprint je technicky úplne 
zhodná s modelom Primavera. 
Používa rovnaký 4taktný, 3
ventilový vzduchom chladený motor 
iget (Italian Green Experience 
Technology) s elektronickým 
vstrekovaním. Motor je navrhnutý 
tak, aby na rozdiel od dvojtaktov s 
charakteristickým zvukom, 
tentokrát zaisťoval hladkú, tichú a 
príjemnú jazdu. 12palcové ráfiky z 
hliníkovej zliatiny s 
charakteristickým športovým 7
lúčovým dizajnom poskytujú 
stabilitu, bezpečnosť a vynikajúcu 

priľnavosť na všetkých povrchoch a 
za každých podmienok. Vespa 
Sprint sa môže pochváliť 
kompaktnou, ľahkou, pohodlnou a 
ochrannou karosériou, ktorá je 
kompletne vyrobená z hliníka. Jeho 
mladistvá línia je zdôraznená 
zmyselným, drsným obdĺžnikovým 
svetlometom, ktorý sa stal 
poznávacím elementom modelu 
Sprit a roky k tomuto modelu 
neoddeliteľne patrí. Vespra Sprint 
je aj v malej poldecovej verzii dedič 
ikonickej generácie športových, 
svižných Vesp, ktorá sa počas 

uvoľnených 
šesťdesiatych rokov hemžili 
európskymi mestami. Ponuka 
tradičný dizajn okorenený zdravou 
dávkou najmodernejších technológií 
dvadsiateho prvého storočia. 
Aktuálne sa nejedná už len o 
prostriedok dopravy, ale aj o 
vyjadrenie životného štýlu, alebo 
potvrdenie si svojho statusu. 
Vlastníctvom Vepsy dávate okoliu 
vedieť, že na to máte, a napriek 
nesporným výhodám a šetrnosti, 
ktoré skúter ponúka, ukaziujete, že 
je Vám to jedno. Hravé farby len 

podtrhujú sviežosť dizajnu a 
určenie predsudkami nezaťaženej 
mládeži.

Vespa Sprint S je optickým 
vylešením dievčenského vzhľadu 
základného modelu, ktorý jej však 
dodáva športový look.  Dnešná 
Vespa Sprint S 50 je tým 
najpriamejším dedičom sviežeho, 

                      bezstarostného a 
                            športového 

ducha, 
                                  ktorý 

definoval 
                                 tak tieto 

skútre, 
                               ako aj ich 

jazdcov, 
                              v "dávnych" 

časoch, 

 na ktoré môžeme už len 
nostalgicky spomínať. Vďaka 
podmanivým detailom na tradičnej 
karosérii, „kravatám“ predného 
štítu a ráfikom kolies, spolu so 
štýlovým sedadlom sa nemožno 
pomýliť v jeho identifikácii. Skúter 
sa ponúka v dvoch farebných 
prevedenia, nádhernej modrej s  a 
tradičnejšej šedej. Hranaté svetlo 
pôsobí modernejšie, ako mäkká 

Primavera, ale aj tak sa v predajoch 
darí východziemu modelu 
sedemnásobne viac....

www.vespa.sk

technické údaje
motor
kolesá
brzdy
hmotnosť
rozmery
rázvor
registrácie

Vespa Primavera aj jej sestra 
Vespa Sprint je poháňaná 
novým upraveným 
trojventilovýcm štvortaktným 
motorom s objemom 49 cm3. 
Motor koncern Piaggio nazýva 
iget, a má integrovaný 

            barometrický snímač, 
            ktorý neustále sleduje 
                            spaľovanie a

                prispôsobuje ho 
aktuálnym 

                     jazdným 
podmienkam. 

                   Elektronické 
vstrekovanie 

                                a práca 3 
ventilov 

                                

(2 sacie a 1 výfukový) sú  
nastavené tak, aby 
optimalizovali výkon a 
spotrebu paliva. Vylepšené 
vstrekovanie a štartovanie je 
už len čerešničkou na torte. 
Motor od roku 2021 splňuje 
normu Euro5. Koncern Piaggio 
drží pri živote aspoň kultové 
skútre s poldecovým motorom, 
keď už vzdal v skútroch boj s 
konkurenciou. Malá Vespa je 
práve tým pravým nástupcom 
pôvodných modelov z 
počiatkov výroby v 
päťdesiatych rokoch. Malé 
kolesá, ich bočné uchytenie 
uľahčujúce výmenu a malý 
spoľahlivý motor. Už to ale nie 
je ten jednoduchý dvojtakt s 
karburátorom, jednoduchý na 
údržbu, ale je to sofistikovaný 

štvortakt s kopcom 
elektroniky. Skúter napriek 
tomu ponúka zážitky na 
vrchole triedy malých skútrov. 
Inak to ani vzhľadom na cenu 
nemôže byť. Motor je 
vzduchom chladený so 
spotrebou 2,5 litra na 100 km. 
Nádrž má objem 7,5 litra, takže 
dojazd na plnú nádrž môže v 
optimálnych podmienkach 
dosiahnuť až 300km. Realita 
bude trošku horšia, ale v 
mestských podmienkach sa 
jedná o skvelú hodnotu. Pre 
toho užívateľa, ktorého 
nedoradí vyššia vstupná cena, 
ktorá je daňou za originalitu, je 
malá päťdesiatka skvelým 
štartom do motorkárskej 
kariéry. Tento rok aj 
päťdesiatka v edícii RED.



 www.romet.sk
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 www.betamoto.skBETA 
RR 50 Enduro | Motard

Motocykle Beta potrebujú pre svoj 
život aj malé objemy. Malá talianska 
firma si nemôže dovoliť vypustiť 
malé stroje so svojho portfólia. Beta 
motocykle  používajú motory značky 
Minarelli, a tá svoj motor nenechala 
napospas norme EURO5. A tak sa 
môžeme tešiť na nové dvojtaktné 
motocykle s karburátorom aj do 
budúcnosti. Beta RR 50 je snom asi 
všetkých pätnásťročných chlapcov 
(samozrejme aj mnohých dievčat). 
Ponúka malý motor v dospelom 
balení. Je to jednoducho špičkový 
motocykel s malým objemom 
motora. Ponúka všetko, čo definuje 
správny stroj: agresívny vzhľad, 
veľké rozmery motocykla, vysoko 
kvalitné povrchové úpravy, 
vynikajúcu kombináciu 
ovládateľnosti a stability a skvelý 
pocit z jazdy. Tento motocykel, aj 
keď je základným modelom, je k 
dispozícii v dvoch farebných 
prevedeniach (biela / červená),

štandardne má oddelené mazanie, 
bezpečnostný systém s jediným 
kľúčom (pre zapaľovanie, 
uzamknutie riadenia a uzáver 
palivovej nádrže) a rukoväte 
spolujazdca integrované do 
samostatného krytu. Ako to už 
býva, je k dispozícii na dvoch typoch 
kolies. Sedemnástkový motard je 
určený na cesty a skôr pre mestské 
deti, Enduro s dospeláckymi 
rozmermi kolies, vpredu 
dvadsaťjednotka, vzadu 
osemnástka, je skôr pre dedinských 
mládencov. Vysoká svetlosť ho 
predurčuje aj na prekonávanie 
náročnejších terénov. Pri týchto 
mašinkách ani tak nevadí 
obmedzenie kategórie AM na 45km/
h. A dospeláci, ktorí sa rozhodnú 
pre tento stroj, určite ocenia aj 
dospelé rozmery motocykla. Zatiaľ 
ešte v ponuke ako EURO4, ale 
náhrada je našťastie 
už na ceste :).

3490 | 3690 €
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2T , 49.7 cm3, karburátor Dell’Orto 
PHBN 16 HS, prev. 6M
90/9021, 120/9018 |100/8017, 130/7017
K2P 260mm / K1P 220mm, 85 kg suchá
2085x815x1225, 935|2000x805x1155, 900 
1415 | 1390 mm, Spotreba: 3,43 l 
0

ROMET 
ZXT 50 2999 €

ROMET 
Pony Monster 50 

Jednoduchá poľská päťdesiatka s 
čínskymi koreňmi si našla vlani aj u 
nás pár majiteľov. Zatiaľ nie sú 
žiadne informácie o tom, že by sa 
tieto poldecáky mali prevekslovať na 
novú päťkovú emisnú normu. Ale u 
číňanov nikdy nevieš. Stroj prešiel 
na novú emisnú normu Euro5. 
Jedná sa o jednoduchý stroj s 
ležatým motorom, ktorý pripomína 

Hondu Monkey a pravdepodobne 
jeho konštrukcia z tohto stroja aj 
vychádza. Či sa jedná o niekdajšiu 
licenciu, alebo len "inšpiráciu", je 
otázka. Stroj je postavený na 
veľkých úzkych kolesách. Je to 
vlastne taká výkonnejšia babetta s 
tvarom motocykla. Pre všetkých 
začiatočníkov.

4T , 49 cm3, 2,8 kW, 
karburátor, prev. 4M
 2,7518 vpredu, 3.0018 vzadu 
K  / B, 96 kg
2060x760x1050 ,  mm
, 45 km/h

2

4T , 49.9 cm3, 2,24kW, 
karburátor, prev. 4M
 12' vpredu, 12' vzadu 
K  / K, 104 kg
1780x775x1030 ,  mm
, 45 km/h

1

2999 €

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

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. Euro5 dostal aj tento 
strojček, avšak dovozca stanovil brutálnu cenovku, 
ktorá robí z tohoto zaujímavého modelu nepredajný 
tovar. Podobne to urobil pri všetkých svojich 
päťdesiatkach, takže smola. Už existuje konkurencia.



technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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www.motorro.sk
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ROMET
OGAR 50 2999 €

Kto by si nepamätal 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", ich OGAR pre nový rok 
prebil nereálnou cenou. Škoda, bola 
to zaujímavá alternatíva k NDR. 
Norma EURO5 prinielsa nereálnu 
cenovku na úrovni A1 modelov.

4T, 49.5 cm3, 
2,6kW, karburátor, prev. 4M
17' vpredu, 17' vzadu 
KK / B, 98 kg
1870x790x1070 ,  mm
45 km/h 

0

ROMET
CHART 50 2999 €

Romet ponúka aj  nový model Chart 
na osemnástkových kolesách. Je to 
vlastne rovnaký motor, ako u 
predchádzajúcich modelov v trocha 
retro vzhľade s veľkým sedlom, 
oblejšou nádržou a okrúhym 
svetlom vpredu. Pod nádržou je 
diera a pod ňou malý motorček. 

Cenovka je rovnako ako pri bratoch 
z Číny predávajúcich sa pod 
rovnakou značkou ďaleko vzdialená 
realite. A tak mládeži zostáva sa 
poobzerať u konkurencie. Taká Beta 
na predchádzajúcej strane je za tie 
peniaze určite o svetelné roky lepšia 
voľba.

1240 €
MOTORRO
Digita 50

4T, 49 cm3, 1,8 kW / 7000 rpm
karburátor, CVT
 3,50 – 10 vpredu, 3,50 – 10 vzadu 
K  / B, 83 kg
1735 x 655 x 1110,  mm
45 km/h, nádrž 5l

28

4T , 49.5 cm3, 
2,6kW, karburátor, prev. 4M
hliníkové 2.7518 / 3.0018 
kotúčové/bubnové, 105 kg
2050x720x1085 ,  mm
45 km/h, nádrž 12l, spotreba 2,2l 

0

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

Ľahký štvortaktný skúter s 
drobnou maskou, usmievavým 
svetlometom, moderným designom 
a veľkou plochou na nohy. U 
skútra podobného razenia nie je 
potreba viac. Štvotaktný motor je 
chladený vzduchom, štartovanie 
nožné i elektrické, s nádržou s 
objemom cca 5 litrov, ktorá sa vám 
bude (vďaka nízkej spotrebe) zdať 
ako by bola bez dna. Značka 
motorro s inovovaným logom  
ponúka najlacnejšie 
päťdesiatky na trhu. 
Model Digita bol 
jedným z najpredávanejších 

päťdesiatkových skútrov na 
Slovensku v roku 2021. Tento stroj 
sa už ponúka so štvortaktným 
motorom a tiež má v základnom 
vybavení zadný nosič s možnosťou 
montáže motoboxu. Dovozca 
nerezignoval na novú emisnú 
normu a tak skútrik na úplný 
motorkársky začiatok zostáva v 
ponuke aj pre rok 2022. Dostal 
vylepšený motor a novú cenovku. 
Tá sa už ani náhodou nezmestí 

pod tisícku, skútrik je ponovom o 
celú štvrtinu drahší, ako 
minuloročný model. Emisné úpravy 
a problémy so zdražovaním 
kontajnerovej dopravy z 
ďalekého východu našli svoj 
obraz aj tu. Každopádne sú to 
trvanlivé stroje , stačí sa pozrieť do 
inzercie, kde sú aj po rokoch v 
dobrom stave. 
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4T E5,  49,5 cm3, 2,2 kW / 8 000 ot./min,
3 Nm / 6 000 ot./min, CVT
110/7012  vpredu, 120/7012 vzadu

Kotúčová 190mm /Bubon 110mm, 110 kg
1900 x 690 x 1130mm , 780 mm

1330 mm, 45km/h 

4

www.symmotor.sk

SYM 
FIDDLE IV 50  1990 €

SYM 
SYMPHONY ST 50 

4T, 50 cm3, 2,3kW/8000, 3,1 Nm / 
6000 rpm, vzduchom chladený, CVT
110/7016  vpredu, 110/7016 vzadu 
Kotúč 260mm/ Kotúč 240mm, 117 kg
2045 x 730 x 1180 , 800 mm

1375 mm, 45km/h 

0

2299 €
SYMPHONY ST je ikonickou sériou 
SYM na „veľkých“ kolesách. 
Jednoduchá ovládateľnosť a 
elegantný vzhľad. Od svojho debutu 
v roku 2014 si získal excelentnú 
reputáciu v európskych krajinách. 
Prechodom na normu Euro5 prešil 
viacerými zmenami. Zmeny priniesli 
orientáciu na používateľa. Na skúter 
sa vzťahuje predĺžená 3ročná 
záruka R3. Skúter ponúka klasickú 
rovnú podlahu, uzamykateľný 
priestor pod sedadlom a dvojite a 
nastaviteľné zadné tlmiče. Ponúka 

aj veľkorysé vonkajšie rozmery, 
vďaka čomu sa naň v pohode 
zmestia dvaja dospeláci. Len ten 
motor potom dostáva na frak. 
Výbava je tiež na úrovni doby, veď 
posúďte sami:
LED hlavné svetlo
LED obrysové svetlá
LED zadné svetlo
LCD prístrojovka
ABS brzdový systém
USB QC3.0
Len cena je už v kategŕii Hondy 
Vision a na tú nemá ani náhodou...

2179 €
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KEEWAY
CZI Mini

Keeway EZi sa radí svojim 
dizajnom do sekcie malého 
elektrického skútra! S full LED 
osvetlením, LCD displejom, 
zliatinovými kolesami, 
prepínateľnými úrovňami výkonu, 
silným 48v 1000w motorom v náboji 
zadného kolesa, ktorý berie energiu 
z 48v 20Ah lítiovej batérie. Skúter, 
či "elektrická babetta" s 
maximálnou rýchlosťou 45km/h, 
obmedzenou pre splnenie 
požiadaviek na vodičský preukaz 
AM do 50ccm podkytuje pre mesto 
dostatočný dojazd 45km. Veď ktorý 
masochista na babette dáva denne 
viac :) Bezpečnosť je podporená 

prednou kotúčovou brzdou, zadnou 
bubnovou brzdou, predným a 
zadným odpružením umožňujúcim 
bezpečnú a pohodlnú jazdu. S 
rýchlou dobou nabíjania, 7 hodín do 
plného nabitia, je ideálny stroj pre 
dochádzanie do práce a odchodu 
počas pracovného dňa. Vymeniteľné 
batériové jednotky z neho tiež robia 
vhodný donáškový stroj, kde je 
možné vymeniť ihneď batériu za 
batériu, aby ste sa dostali späť na 
cestu a vyhli sa prestojom pri 
nabíjaní. Nepreplastovaný stroj s 
jednoduchou konštrukciou. Treba 
skúsiť.

ec..
www.keewaymotor.sk

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

Štýlový retro skútrik sa ponúka už v 
novej generácii. Na jeseň 2020 bol 
jemne inovovaný, dostal nové sedlo 
a dizajnové retuše. Inovácie 
doplňuje pekná palubka.  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.



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 
2021 prichádza s uhladenejším 
dizajnom a s motorom spĺňajúcim 
EURO 5. Motor je stále vzduchom 
chladený poldecák so vstrekovaním 
benzínu. Emisie pomáha plniť 

trojcestný katalizátor. Skúter 
disponuje hliníkovými kolesami, 
LED odvetlením, USB nabíjačkou. 
Palubovka je analógová s LCD 
displejom. Aj tento skúter má 
hlavný aj bočný stojam. Spotreba 
kolibríčieho motora je nízka, čomu 
zospovedá aj malá, 5,4 litrová nádrž. 
Do mestského prostredia 
dostačujúce. Cena pod dve tisícky.
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2090 €

SYM 
SYMPHONY 50  

4T E5, 49,5 cm3, 2,2 kW / 8 000 ot./min,
3 Nm / 6 000 ot./min, CVT
110/7016  vpredu, 110/7016 vzadu

Kotúčová 260mm /Bubon 230mm, 111 kg
1980 x 685 x 1214mm , 790 mm

1330 mm, 45km/h 

0

SYM 
JET 14 50  

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. 
Skúter ponúka pekné 14 palcové 
kolesá, ktoré su kompromisom 
medzi komfortom a športovým 

zvezením. Palubovka je analógová s 
palivomerom. Samozrejmosťou 
je aj hlavný a bočný 
stojan. Nádrž má 7,5
litra. Pre rok 2021 s 
novou euronormou,
cena je ešte 
za vlaňajší model.
Overená a kvalitná 
päťdesiatka.

4T E5, 50 cm3, 2,6kW, vzduchom 
chladený, CVT
100/9014  vpredu, 110/8014 vzadu

Kotúčová 260mm /Bubon 130mm, 119 kg
1990 x 730 x 1,075 , 770 mm

1330 mm, 45km/h 

10

1990 €
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PEUGEOT 
Tweet 50i 

www.peugeotmotocycles.sk
1949 €

                               Tweet sa vďaka 
                                  kompaktným 
                     rozmerom, veľkým 16" 
                              kolesám a svojej 
                         spoľahlivosti radí k 
                           najpredávanejším 
                                     modelom od 

Peugeotu . nenápadného a pritom 
spoľahlivého spoločníka s 
prvotriednym pomerom výkon/cena.
Svojmu užívateľovi ponúka 
komfortný podvozok , lineárne 
naladený motor s variátorom, plochú 
podlahu s háčikom na zavesenie 

tašky, úložný priestor pod sedlom s 
možnosťou otvorenia z riadidiel bez 
nutnosti vypínať motor alebo 
uzamykateľnú priehradku pod 
riadidlami . Veľkou výhodou je aj 
zadný nosič, ktorý je súčasťou 
výbavy a netreba ho dokupovať...

4T E5, 50 cm3, 3,4 kW při 7000 ot. , 
4,6  Nm pri 6 700 ot., vstrek,CVT
120/9010 vpredu, 130/9010 vzadu 

Kotúčová 190mm /Bubon 110mm, 90 kg
1854x664x1166 mm ,770 mm

1256 mm, 45km/h 

0

PEUGEOT 
Speedfight 4 50i  1799 € / 1849 €

4T E5, 50 cm3, 2,6 kW při 7700 ot. , 
3,2  Nm pri 7 300 ot., vstrek,CVT
110/7012 vpredu, 110/7012 vzadu

Kotúčová 240mm /Bubon 110mm, 97 kg
1816x665x1130 mm , 760 mm

1256 mm, 45km/h 

0

S rekordnými predajmi (celosvetovo sa 
predalo viac ako pol milióna kusov) sa 

Speedfight už dávno stal legendou. 50ka 
len na objedávku (rovnako Tweet). 

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]



technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

 14

www.tocopotrebujes.sk

         katalóg
M

O
T

O
R

K
LU

B

PEUGEOT 
StreetZone 50i  1949 €

Rok 2022 je znamení 
elektroskútrov. Peugeot to však 
nevzdal, a nechal svoje inovované 
štvortakty v ponuke. Peugeot ale 
zapracoval a nenechal svoj malý 
skútrik odísť do večných lovíšť. 
Inovovaný motor poháňa malé, 
desaťpalcové kolieska. Inovácia si 
však vyžiadala daň v podobe 
dvestoeurového navýšenia ceny. V 
tejto kategórii je to dosť výrazný 
skok. Školopovinnej mládeži tak 
nezostáva nič iné, ako 

žobrať euráčiky u rodičov, alebo 
odušu brigádovať. Za tú cenu 
ponúka balónové široké 
pneumatiky, slušný výkon, 
dvojnásobok slávnej babetty, vpredu 
kotúč, slušné rozmery a rokmi 
overenú spoľahlivosť. Okresaná 
ponuka poldecových skútrov tak má 
zastúpenie aj v benzínovej kategórii. 
Za pár rokov už asi bude v tejto 
kategórii vôňa benzínu minulosťou. 

4T E5, 50 cm3, 3,4 kW při 7000 ot. , 
4,6  Nm pri 6 700 ot., vstrek,CVT
120/9010 vpredu, 130/9010 vzadu 

Kotúčová 190mm /Bubon 110mm, 90 kg
1854x664x1166 mm ,770 mm

1256 mm, 45km/h 

2

PEUGEOT 
Kisbee 50i  1799 € / 1849 €

4T E5, 50 cm3, 2,6 kW při 7700 ot. , 
3,2  Nm pri 7 300 ot., vstrek,CVT
110/7012 vpredu, 110/7012 vzadu

Kotúčová 240mm /Bubon 110mm, 97 kg
1816x665x1130 mm , 760 mm

1256 mm, 45km/h 

4

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. Vlani 
ponúkaný silnejší dvojtakt je už 
minulosťou, štvortakt nová 
euronorma okresala o desatinu kW 

na výkone a ďalšie tri desatiny na 
krútiacom momente. Ono to pôjde, 
ale v tejto kategórii je každá 
desatina dobrá. Kisbee sa ponúka v 
dvoch cenových výbavách, a to 
základná lacnejšia Active a ďalšie, 
atraktívnejšie výbavové stupne R
CUP/RS/GT/Streetline sú o 
päťdesiatku drahšie. Oproti vyššie 
uvedenému súrodencovi ponúka 
síce nižší výkon, ale zasa väčšie a 
užšie kolesá, čo je výhoda pre 
manévrovateľnosť v meste. 

1470 €
SKYTEAM
SKYMAX 50

4T , 50 cm3, 1,9kW, 
vzduchom chladený
100/90  10 vpredu, 100/90  10 vzadu 

Kotúčová  /Bubon , 77 kg
1400x660x900, 780 mm

 mm, 45km/h 

0

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. Opičková replika je 
najbližšie pôvodnej koncepcii 
jednoduchého vozítka do karavanu 
tak, ako to bolo populárne v 
sedemdesiatych rokoch. Dnešná 
doba nepraje podobným vozítkam, 
všetko prebíja elektrina. Aj keď 
práve do takýchto minivozítok má 
práve najväčší zmysel. Stále v 
ponuke aj na Slovensku. 



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. Rovnako 
ako motard, aj endurko dostanlo do 
novej sezóny nový 
motor. Zatiaľ 
vlaňajšie 
údaje. 

2T E4, 48.9 cm3,  vodou chladený,
 DellOrto ø16
17 vpredu,17 vzadu hliníkové kolesá 
K 260mm / K 220mm, 83 kg
2100xx, 850 mm

1420 mm, 45km/h 

0
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www.airmoto.cz/fantic/

www.shercoslovakia.sk

FANTIC 
50 Motard   3259 €
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FANTIC 
50 ENDURO   3721 €

2T E4, 48.9 cm3,  vodou chladený,
 DellOrto ø16
80/90x21 vpredu,110/80x18 vzadu hliníkové 
K 260mm / K 220mm, 83 kg
2100xx, 850 mm

1420 mm, 45km/h 

0

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). Dobrá správa 
pre rok 2021: kúpou spoločnosti 
Minarelli od Yamahy si Fantic 
pomohol k vlastným motorom. A tak
sa prežije aj  EURO5. 

2T, 49,7 cm3, Minarelli AM6,
 karburátor DellOrto
2,5017 vpredu, 3,5017 vzadu
K 300mm / K180mm, 83 kg
2100xx, 850 mm

1360 mm, 45km/h 

2

3617 | 3247  €
SHERCO
50 SM RedOne RS | 50 SE Factory STD  

2T, 49,7 cm3, Minarelli AM6,
 karburátor DellOrto
2,5021 vpredu, 2,1518 vzadu 
K 300mm / K180mm, 83 kg
2100xx, 850 mm

1360 mm, 45km/h 

0

3496 | 3261  €
SHERCO
50 SE Factory RS | 50 Factory STD  

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

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 sa na našom trhu 

nepresadila, a nakoniec sa rozhodla 
s príchodom novej normy segment 
päťdesiatok opustiť. Fantic ide 
opačnou cestou. Teraz má vlastné 
motory, ktoré dokáže dodávať aj 
viacerým ďalším značkám. Fantic je 
znovuzrodená značka, ktorá sa 
neupela na Ćínu, a to je len dobre. 

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 motor z dielne 
Minarelli a žiadna zbytočná 
elektronika ale poctivý značkový 

karburátor. Cena je skvelá a stroj 
poteší všetky vekové generácie 
srdcom mladých chuligáňov. Pre rok 
202ľ je tu od Minarelli nový 
päťdesiatkový motor, ktorý splní 
normu EURO5. Malá firma z 
Francúzska tak s malými strojmi 
prežije  minimálne ďalšie 
4 roky s touto normou. 



Max. rýchlosť: 45km/h Výkon:1.6 kW , 
Čas nabíjania: 6 hodín
Hmotnosť 60 kg, Nosnosť 150 kgg
Batéria: Panasonic duálna batéria 2100Wh x 2
Dojazd: 75  100 km predná kotúčová brzda, zadná kotúčová brzda
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1640x657x1099,  mm 
Registrácie 2021:  4ks 

KUBERG 
Freerider          Street Edition 8kW 

www.niuskutre.sk
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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
Registrácie 2021: 0ks 

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 2021: 3ks

www.kuberg.com

ec..
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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 10A rýchlonabíjačka, 
ktorá nabije batériu za 2,53,5 
hodiny. Maximálka motocykla je  
obmedzená na 45km/h, dá sa však 
odblokovať až na 6570km/h.

4450 €
www.surron.pro

6889 €

SURRON 
LIGHT BEE

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.

ec..

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 2021: 2ks 

NIU 
NQi  Series 2899 €

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 50

70 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 dnes.

ec..

NIU 
MQi+ SPORT 2399 €

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. Najnovší model v rade M+ 
kombinuje moderný štýl s 
inteligentným dizajnom a teraz má 
priestor pre dvoch. Stále sa však 
jedná o skútrik AM kategórie a aj 
preto sú predajné čísla také, aké sú. 
V tejto kategórii sa nosí nízka 
cena...

ec..



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 2021: 8ks 
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www.vmotosoco.sk

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 2021: 21ks 

NIU 
UQiSeries   

 katalóg        
M

O
T

O
R

K
LU

B

V roku 2017 NIU vypustila ultra
ľahký 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%. 
Rôzne jazdné návyky, spôsoby 

zrýchlenia a spotreba energie 
ovplyvňujú našu jazdu. S našou 
zbierkou takmer jednej miliardy 
kilometrov údajov o jazdení 
užívateľov, NIU úspešne odhalila 
skutočné faktory, ktoré ovplyvňujú 
naše každodenné jazdné návyky. 
Vytvorili sme inteligentný skúter, 
ktorý je určený pre mesto...

Max. rýchlosť: 45km/h
Výkon: 1,5 kW 
Hmotnosť: 58kg
Dojazd: 3550 km
Čas nabíjania: 6 hodín
Rázvor: 1150mm
Registrácie 2021: 1ks 

ec..

1699 €

3199 €
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..

ec..

2699 | 3199 €

SUPER SOCO 
TC   

SUPER SOCO 
TS | TS X  

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.
        Motocykel ponúka praktický 
úložný priestor  na mieste  nádrže, 

odkladací priestor aj pre nabíjačku, 
ochranu od elektrických častí 
motora, odolnosť voči vode a 
prachu. Výkonné kotúčové brzdy 
umožňujú rýchle brzdenie. Pri 
maximálnej rýchlosti kategórie sú 
naddimenzované. LCD display 
ponúka

150° pozorovací uhol a automaticky 
nastaviteľný jas podľa vonkajšieho 
svetla, samozrejmosťou je odolnosť 
voči prachu a vode. Trochu 
vylepšená verzia X ponúka 
kvalitnejší rám a lakovanie, plus 
drobné vylepšenia motora a 
techniky.

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 2021: 25ks 

ec..

SUPER SOCO 
CUX  

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.

2499 €

ec..



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
Registrácie 2021: 1ks

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
Registrácie 2021: 2ks
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www.yadea.cz

www.keewaymotor.cz

www.romet.sk

YADEA 
Cumi
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1799 €
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 registroval len jeden kus a je to 
obchodný prepadák...

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 2021: 0ks

YADEA 
CLine

Podľa výrobcu prvý inteligentný e
skúter 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 C
Line 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. 

1799 €

ec..

2199 €
KEEWAY 
EZi Plus

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 €. Toto veru 
nie je lacná elektrika. 

ec..

Poľský Romet ponúka zmenšeninu 
monstera aj s elektrickým pohonom. 
V tomto prípade však radšej 
odporučíme benzínového bračeka 
predstaveného na predchádzajúcich 

stranách. Výkon, dojazd a doba 
nabíjania a nakoniec ani zvuk nie 
sú totiž z kategórie vysnívaných 
parametrov.  

2299 €
ROMET 
ePony

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
Registrácie 2021: 1ks

ec..

ec..
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www.hecht.sk

 katalóg        
M

O
T

O
R

K
LU

B

999 €
HECHT 
GRACE

Motor: 800W, 20Ah60V 
Dojazd/dobíjanie: 50km / 8 h
Kolesá: 90/9010" 
Brzdy, hmotnosť: K  / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2021: 4ks

ec..

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. Elektrický skúter HECHT 

GRACE ponúka hneď niekoľko úplne 

zásadných výhod. Ako hlavná je 

spravidla uvádzaná ekonomická a 

ekologická prevádzka. A k tomu potom 

môžeme pripočítať ďalšie výhody, ktoré 

sú rovnaké ako u klasických skútrov. 

Napríklad dopravná zápcha pre skúter 

spravidla neznamená problém, rovnako 

ľahko skúter prakticky kdekoľvek 

zaparkujete.

Maximálna rýchlosť je obmedzená na 45 

km/h tak, aby stroj spĺňal požiadavky 

na prevádzku s vodičským oprávnením 

skupiny AM, ktoré je možné získať už od 

15 rokov. Tieto čínske skútre HECHT sú 

príkladom, ako jednoducho a lacno má 

predaj vyzerať. O 800 euro lacnejšia 

alternatíva k o nič moc lepším skútrom 

Yadea s rovnakým dojazdom. 

HECHT 
CITIES 1529 €

Elektrický skúter HECHT CITIS 
ponúka hneď niekoľko úplne 
zásadných výhod. Ako hlavné sú 
spravidla uvádzané ekonomická a 
ekologická prevádzka. Nezriedka sa 
však zabúda aj na ďalšie celkom 
podstatné výhody, ako je vysoká 
spoľahlivosť, ľahká údržba a v 
neposlednom rade aj rozumné 
obstarávacie náklady. A k tomu 
potom môžeme pripočítať ďalšie 
výhody, ktoré sú rovnaké ako u 
klasických skútrov. Napríklad 
dopravná zápcha pre skúter 
spravidla neznamená problém, 
rovnako ľahko skúter prakticky 
kdekoľvek zaparkujete.To všetko a 
možno ešte trochu viac prináša 
elektroskúter HECHT CITIS. Na 
prvý pohľad zaujme svojím retro 
vzhľadom. Vybavený je samozrejme 
všetkým, čo je potrebné pre 
prevádzku na pozemných 
komunikáciách. Na vrchnej strane 
svetlometu dominuje prehľadný 
digitálny tachometer, na ktorom sa 
zobrazujú prehľadne všetky 
potrebné informácie ako rýchlosť, 
prejdené kilometre, kontrolky svetiel 
alebo stav nabitia 
akumulátora.Všetky ovládacie prvky 
sú umiestnené priamo na 
riadidlách, dostupné sú palcom, bez 
toho, aby obsluha musela riadidlá 
pustiť. Na ľavom madle je to 

štandardne ovládanie svetiel, 
smerových svetiel a klaksónu, na 
pravom madle sú to potom funkcie, 
ktoré už u skútrov nebývajú tak 
bežné. Napríklad je to 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 . So skútrom sa potom 
ľahko manipuluje, ak napríklad 
potrebujete vycúvať z brán do kopca 
pod. Spínacia skrinka je umiestnená 
napravo pod riadidlami. Zámok je 
opatrený kovovou klapkou, ktorá 
zabráni, aby niekto mohol zámok 
poškodiť. Bez originálneho kľúča 
totiž zámok nemožno otvoriť. Zámok 
však neslúži len ako spínacia 
skrinka, otočením kľúča doľava 
zároveň odomknete úložný priestor 
pod sedadlom. Samozrejmosťou je aj 
možnosť uzamknutia riadenia  
riadidiel.
Pod riadidlami v priestore na nohy je 
praktický háčik na batožinu a malý 
priestor so zámkom na uloženie 
drobností. Neprehliadnuteľné je 
veľké a pohodlné sedadlo. Vpredu 
pod sedlom je konektor pre 
pripojenie nabíjačky, po stranách sú 
potom vyklápacie stúpačky pre 
spolujazdca.S ohľadom na to, že 
skúter je napájaný z akumulátorov.

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 2021: 11ks
Maximálne zaťaženie stroja je 150 kg

ec..

HECHT 
EQUIS  1199 €

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 2021: 25ks
Rázvor: 1380 mm

ec..

Je poháňaný výkonným 1800 W 
silným 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. Maximálna rýchlosť 
skútra je obmedzená na 45 km/h. 
Skúter je vybavený prednou 
kotúčovou a zadnou bubnovou 
brzdou.
Zásadnou výhodou elektrického 
skútra je veľmi lacná prevádzka s 
minimálnou údržbou. Náklady na 

kilometer sú zlomkom nákladov 
prevádzky spaľovacieho motora. 
Lacnejšie už je možné jazdiť len na 
bicykli, alebo chodiť pešo. 
Elektromotor je tichý, neprodukuje 
žiadne splodiny, má vysoký krútiaci 
moment už v nízkych otáčkach. 
Skúter je preto v rozjazde svižný, čo 
sa hodí najmä v mestskej premávke. 
Jednoduchý dizajn a údržba oslovili 
aj Slovákov, a v predajnosti sa 
značka HECHT dostala v kategórii 
L1e už druhý rok  sebe vysoko. 



Kategória napredávanejších jednosotpých vozidiel je mimoriadne bohatá. Na Slovensku už roky 
rokúce dominuje skúre značky Honda. Trojpísmenková skratka PCX sa stala synonymom slova 
skúter. Dnes už v Taliansku montovaný stroj zažil v niekoľkých generáciách na európskom 
kontinente významné predajné úspechy. Všetko vďaka dostupnej cene a kvalite značky Honda, 
ktorej nedokázali cenou konkurovať ani čísnke skútre. Teda cenou dokázali, ale kvalita a 
modernosť sú číňanom neznáme pojmy. Časom sa to zlepšilo a aj číňania kvalitu rokmi zlepšili. 
Ale s tým ide ruka v ruke aj stúpajúca cena. Nákady sa nedajú oklamať. Úspech modelu PCX 
lálak mnohých, a tak sme sa dočkali priamzch 
konkurentov, ktorí okato, či menej okato 
okopírovali úspečnú konkurenciu. A tak tu 
máme ako priamu konkurenciu čínskz 
Keeway CityBlade, ktorý zaznamenáva čiaskové 
úspechy, ale rastúca cena a chýbajúce inovácie ho asi presunú túto 
sezónu nižšie v koncoročných rebríčkoch registrácií. 
Priamy japonský konkurent je NMAX od Yamahy, ktorý 
boduje papierovo modernejším podvozkom a brzdami, či 
motorom. Cena je totožná. Prax je však inde a prvotný úspech 
PCX je investíciou, ktorá sa Honde vracia aj po rokoch a 
pribúdajúcej konkurencii. Registrácie má teda Yamaha Nmax 
oproti PCX polovičné. Taiwanský SYM ponúka kvalitné stroje 
za akceptovateľnú cenu, a v kategórii skútrov vďaka snaživému 
importérovi dosahuje roky umiestnenie v prvej trojke. 
Modely JET14 a aktuálne moderný JetX sú brutálne inšpirované 
honďáckym PCXkom. Ale že brutálne. Ešte aj cena je 
totožná. Konkurencia je dobrá, čo dokazuje aj tento boj a 
stovky predaných kusov spomínaných modelov. Rebrandovaní číňania do lokálnych značiek bývalého 
československa pomaly upadajú a majú dlhodobo klesajúci trend. Nulové inovácie a stále ten istý motor GY s 
rodokmneňom začínajúcom v minulom tisícročí dokázali kunkurovať pred desiatimi rokmi. Dnes sú to žijúce 
technologické fosílie. Číňan priškrtí výkon, zapchá výfuk a euronorma je splnená. Že to treba v hornatejších krajoch 
do kopca pomaly tlačiť, je im jedno. A majiteľ, ktorý zistí, že kúpil zle, bude svoj stroj ospevovať po fórach, 
namiesto toho, aby sklopil hanbou uši... Ale takí sme ľudia, učíme sa na vlastných chybách. V úzadí tejto kategórie 
sú značky ako Peugeot, ázijský tiger s francúzskym menom pratriaci do indickej Mahidry. Stroje zaujímavé, ale 
predražené. Stálicou je motorro, tiež lokálna značka čínskych strojov, ale ponúka aspoň nové, neokukané stroje. 
Novinky tejto sezóny sú prekvapením. Aprilia sa vrátila s geniálnym skútrikov na mierne zvýšenom podvozku SR 
GT a vďaka výrobe vo svojej továrni vo Vietname dala na tento stroj neskutočne dobrú cenu. Za plný výkon 11kW, 
značkové komponenty, ako sú brzdy NISSIN,  opletané brzdové hadice J.JUAN, predne tlmiče Shova, endurácke 
pneumatiky Michelin si pýta len 3999 európskych dukátov. Za mňa je to výzva, či bude stačiť plniť dopyt po týchto 
strojoch. Medley s rovnakým motorom podražel a nestíhal konkurovať modelu SH od Hondy. Asi to bolo aj 
zmenou importéra na Slovensku, veď v Českých luhoch a hájoch mal pekné čísla. Ale nápad skombinovať tento 
vynikajúci motor s enduro skútrom bude za nastavenú cenu hitom sezóny 2022. Veru, nechal som sa unisť a vážne 
o ňom uvažujem, aj keď som ho zatiaľ videl len na fotkách. Na béčkový vodičák opäť môžete preháňať po 
sloevnských cestách aj dvojoklesového baworáka. Ide o nový skúter CE4, ktorý je homologizovaný aj pre kategóriu 
A1. Ako iste tušíte, ide o elektrický stroj moderného metrosexuála, ktorý nemá hlboko do vrecka. Veď cenovka cez 
12000 euríčok je skutočne pre bohatých. Ale kto na to má, určite bude nadšený, dostatok výkonu a krútiaceho 
momentu ho brzdiť v rozlete určite nebude. Tak vyberajte!
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B
V jednej stope vďaka béčku.

Široká ponuka tejto kategórie na Slovensku tvorí väčšinu trhu. Tretina 
strojov je z tejto kategórie, väčšina sú skutre. Predajnosť "motocyklov" 
je v tejto kategórii slabá. Je to drahé a pomalé :)

A1

Automobilový vodičák 
umožňuje aj pohľad 

na cesty lne cez 
priezor prilby. A je to 

pohľad veľmi 
zaujímavý!  ,,
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www.adamoto.sk
1599 €

ADAMOTO
ROME II 2021
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125 cm3, 4taktný jednovalec vzduchom 
chladený  6,2 kW pri 7500 ot./min..
120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 114 kg
1925 x 735 x 1170 mm, /  mm
 mm, 85km/h ,typ: TY125T37D
5

Košické Adamoto ponúka skútre z 
ďalekého východu pod svojou 
značkou. Jedná sa o stroje s rokmi 
nezmeneným vzduchovým motorom, 
ktorý číňania dokázali dotiahnuť až 
na emisnú normu EURO4. Zatiaľ je 
to jeho posledný vývojový stupeň a 
tak sa tento rok dopredávajú 
zásoby, resp. nakontrahované a 
nahlásené VIN na starú normu. 

Skúter Rome je klasický plagiát 
retro modelu. Vzhľadom na cenu sa 
nedá očakávať super kvalita, Hlavne 
lakovanie skrytých častí je okato 
nekvalitné. Z hľadiska jazdných 
vlastností ide o klasický stroj pre 
nenáročných jazdcov. Akcelerácia 
ešte do tých 50 ujde, a v meste 
nebudete brzdou.

1499 €
ADAMOTO
DERBI 2022

125 cm3, 4taktný jednovalec vzduchom 
chladený  6,2 kW pri 7500 ot./min..
120/7014 vpredu, 120/7014 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 110 kg
1940 x 1130 x 665 ,  mm
 mm, 85km/h ,typ: TY125T44D
15

Najpredávanejší skútrik v ponuke 
Adamoto. Pekný moderný dizajn a 
kompaktnejšie rozmery sa hodia k 
tomuto motoru skôr, ako k 
väčšiemu T9, ktorý nemožno nazvať 
úspechom. Spolu s nižšou 
hmotnosťou ponúkne určite lepšiu 
dynamiku. Nenáročný spoločník na 
každodenné presuny. Dobrým 
kompromisom pre mesto sú rozmery 

kolies, štrnástky sú ideálna voľba. 
Pri pohľade z diaľky pôsobí 
moderným až dynamickým dojmom, 
Adamoto ponúka peknú farebnú 
kombináciu. Adamoto má však ako 
značka má svoje najúspešnejšie 
roky za sebou. 

2590 €
ADAMOTO
T9 2022

124,6 cm3, 4taktný jednovalec vzduchom 
chladený  6,7 kW pri 8500 ot./min..
120/8014 vpredu, 130/6013 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 120 kg
2150x785x1325mm , typ: TY125TH
 mm, 85km/h ,motor: 1P52QMIA 
7

Niečo na štýl maxiskútrov so 
slabučkým vzducháčom. Možno sa 
chvíľu budete vytešovať z veľkého 
skútra, ale po prá kilometroch vás 
antidynamika prestane baviť. 
Napriek rozmerom je to stroj 
výlučne fo mesta. Mimo mesto vás 

budú trápiť kamióny v späťákoch. 
jednoducho slabý výkon neukecáte. 
Cena je už strašidelne vysoko 
vzhľadom k tomu, čo ponúka. Tu je 
PCX alebo NMAX s minimálnym 
príplatkom.

1499 €
ADAMOTO
FAST OARNGE 2021

125 cm3, 4taktný jednovalec vzduchom 
chladený  6,2 kW pri 7500 ot./min..
120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 99 kg
 mm ,  mm, typ: TY125T34D A9

 mm, 85km/h 

53

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. 
Kolesá sú menšie, priestor pod 
sedlom väčší. Motor v pomere k 
hmotnosti je asi najlepšou voľbou s 
rovnakou cenou. 

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]



S príchodom novej emisnej normy 
do Európy prichádza aj novinka od 
Hondy. Úpravami prešiel motor, 
úplne nový je prepracovaný rám 
s architektúrou Smart Architecture 
Frame, ktorý nahradzuje  
konštrukciu so spodnou 
chrbticovou 
    rúrkou použitou na 
       predchádzajúcom 
       modeli, a súčasne boli 
         vykonané 
        optické dizajnové retuše. ktoré 
        najmenší skúter v ponuke 
      Hondy 
        priblížili väčšej sestre SH. 
      Nový 
      model je ľahší a 
praktickejší.          
    Dostal vylepšený úsporný 
vzduchom chladený motor. 
Spotreba je aktuálne na úrovni 
neuveriteľných 1,83 l/100 km. 
Palivová nádrž je umiestnená pod 
sedadlom a má objem 4,9 litra. 
Samotný prepracovaný motor váži 
iba 22kg. Elektronicky riadený 
bezkefový štartér je integrovaný 
priamo na koniec kľukového 
hriadeľa a slúži ako štartér aj ako 
alternátor. Vzhľadom na to, že 
motor roztáča priamo, odpadá 
všetok hluk daný zapojením 
prevodov či ozubených kolies.Skúter 
je vybavený aj stále populárnejším 
Štartstop systémom. Skúter nemá 

ABS, ale predný hydraulický 
brzdový kotúč s priemerom 220 mm 
je systémom CBS spojený so zadnou 
130 mm bubnovou brzdou, čím je 
zaistená plynulá a rovnomerná 
distribúcia brzdnej sily. Medzi nové 
funkcie patrí ovládanie zapaľovania 
a zámku sedadla inteligentným 
kľúčom Smart Key či nový 
prístrojový panel. Obsahuje 
kombinovaný analógový rýchlomer 
s LCD informačným panelom Nový 
je aj dizajn kolies. Vision 110 sa 
vyznačuje vzpriamenou pozíciou 
a praktickou plochou podlahou; 
teraz disponuje taktiež priestornou 
schránkou pod sedadlom, ktorej 
objem je zvýšený na 17,7 litra. 
Vision 110 pre rok 2021 bude 
k dispozícii v nasledovných 
farebných vyhotoveniach:
biela perleťová Pearl Jasmine White
čierna metalíza Poseidon Black 
Metallic
matná čierna Mat Galaxy Black 
Metallic
červená Candy Noble Red. 
Honda ponúka aj v najnovšej 
generácii modelu Vision moderný 
malý mestský skúter za cenu, ktorej 
odolá len málokto. Určite lepšia 
voľba, ako čínske stodvadsaťpäťky. 
Trh dokazuje, že Honda vie, čo je 
dobré.  
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4T E5, 109 cm3, 6,4 kW/7500ot., 

9,0Nm/5750ot., OHC, vstrekovanie , CVT

80/9016,  90/9014

Kotúčová 220mm /Bubnová 130 mm, 100 kg

1 925 mm x 686 mm x 1 125mm , 785 mm

1280 mm, 88km/h 

45

2190 €
HONDA 
VISION 110 

www.honda.sk
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2990 €
HONDA 
PCX 125 

4T E5, 125cm3, 9,2 kW pri 8 750 ot.., 

11,8 Nm pri 6 500 ot./min, vstrek. , CVT

110/7014,  130/7013

Kotúčová 220mm /Bubnová 130 mm, 100 kg

1 935 × 740 × 1 105 mm , 764 mm

1315 mm, 98km/h 

403

Nová Honda je výraznejšia 
a ostrejšia, snaží sa odlíšiť a po 
novom prichádza taktiež 
s prepracovaným LED svetlometom. 
Vnútri kapotáže sa nachádza 
objemná podsedadlová schránka, 
stroj disponuje väčšími stúpačkami 
a v schránke na rukavice sa 
nachádza konektor USB typu C. 
Nový je  štvorventilový motor (eSP+), 
ktorý ponúka viac výkonu 
a krútiaceho momentu. Jazdec 
nepochybne ocení aj systém 
nastaviteľnej kontroly trakcie 
Honda. Priestor pre nohy vpredu 
a po bokoch sa zväčšil o 30 mm. 
Sedadlo zostáva vo výške 764 mm, 
stroj sa však z neho dobre ovláda, 
lebo výška potrebná na jeho 

obkročenie je iba 540 mm. Schránka 
pod sedlom sa zväčšila o 2,4 l na jej 
celkový objem 30,4 l, čo je 
dostatočné pre integrálnu prilbu 
a ďalšie predmety. Zlepšilo sa 
zrýchlenie z pokoja aj dynamická 
akcelerácia. Vďaka nižšej spotrebe 
motora dosahujúcej približne 2,1 l/
100 km (v režime WMTC) postačuje 
8,1litrová nádrž približne na 385 
km. Nové sú aj rozmery kolies, 
dozadu sa po novom nasťahovala 
menšia trinástka. Vpredu aj vzadu 
Honda používa o centimeter širšie 
pneumatiky. A nové ráfky zo 
štylizovaného písmena Y sú 
čerešničkou na torte vylepšení. Líder 
segmentu na Slovensku  tak stále 
zostáva na špičkovej úrovni.

PCX125 je nenápadný, avšak 
mimoriadne úspešný model v rade 
jednostopových strojov Honda. Od 
jeho vstupu na trh v roku 2010 sa 
ho v Európe predalo vyše 140 000 
kusov. PCX125 prichádza 
s vylepšeným štýlom. Zároveň 
ponúka priestrannejšiu schránku 
pod sedadlom, zásuvku USB typu C 
na nabíjanie mobilných zariadení 
a technológiu inteligentného kľúča 
Smart Key. Hnaciu silu dodáva nový 
štvorventilový motor s technológiou 
enhanced Smart Power Plus (eSP+), 

ktorý spĺňa emisnú normu EURO5. 
Motor je po novom vybavený 
systémom nastaviteľnej kontroly 
trakcie HSTC. Prepracovaný rám sa 
vyznačuje dlhším zdvihom 
odpruženia zadného kolesa a stroj je 
vybavený väčšími pneumatikami.  

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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SH125i ponúka elegantný svieži 
dizajn športového štýlu, doplnený o 
výkonnejší, úspornejší 4ventilový 4
taktný 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 dobrú viditeľnosť. 
Všetky činnosti na prístrojovom 
paneli sa vykonávajú pomocou 
tlačidiel A/B na ľavom riadidle. 
Výška sedadla je veľmi príjemných 
799 mm. Nový 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. Skúter  spracovaním 
deklasuje konkurenciu. Aj u tohoto 
modelu si za inovácie priplatíme, ale 
je to skúter, ktorý bude slúžiť dlhé 
roky. Osvedčený model a dlhodobý 
líder predajov v Európe.

4T E5, 124.8 cm3, 9,2 kW při 8 250 , 
11,4 Nm pri 6 500 ot., vstrek,CVT
100/8016 vpredu, 110/8016 vzadu 

Kotúčová 240mm /Kotúčová 240mm, 137 kg
2085 x 740 x1 129 mm, 820 mm

1353 mm, 99km/h 

102

4T E5, 125 cm3, 11,0 kW při 8 750 ot. , 
12,2  Nm pri 6 500 ot., vstrek,CVT
120/7015 vpredu, 140/7014 vzadu 

Kotúčová 256 /Kotúčová 240mm, 161 kg
2 140 mm x 755 mm x 1 500 mm, 780 mm

1505 mm, 108km/h 

237

4890 €
HONDA 
FORZA 125  Pre rok 2021 dostala Forza, ktorej 

sa v Európe predalo od uvedenia v 
roku 2015 celkovo už viac ako 60 
tisíc kusov, kozmetické úpravy, 
ktoré se dotýkajú prednej a bočnej 
kapotáže, zrkadiel, zadných 
bočných panelov a krytu motora. 
Úpravy osviežili vzhľad modelu 
Forza 125 a prispeli k jeho 
štíhlejšiemu celkovému vzhľadu a k 
zlepšeniu aerodynamiky. Upravený 
elektricky ovládaný štít má kvôli 
lepšej ochrane pred vetrom o 40 mm 
širší rozsah nastavenia. A 12V 
zásuvku nahradila USB nabíjačka. 
Konečne.
Podvozok zostal nezmenený, avšak 

štvorventilový vodou 
chladený SOHC motor získal systém 
nastaviteľnej kontroly
trakcie (Honda Selectable Torque 
Control – HSTC), ktorý dohliada na 
priľnavosť zadného kolesa. Motor 
navyše splňuje emisnú normu 
EURO5. Spotreba 2,34 l/100 km 
umožňuje dojazd takmer 500 km na 
jednu nádrž. Tá má objem 11,5 l. 
Zrýchlenie z pokoja je u modelu 
Forza 125 na veľmi dobrej úrovni (0
200 m za 13,3 s) Nový je aj 
elektricky nastaviteľný štít (ovládaný 
tlačidlom  vľavo), ktorý v rámci 
vylepšenia dostal nový tvar a o 40 
mm širší rozsah nastavenia
(teraz celkom180 mm).
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technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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KEEWAY
LOGIK

www.keewaymotor.cz

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.

2199 €

125 cm3, 8,8 kW / 9 000 
ot./min, CVT,
100/8016  vpredu, 120/8016  vzadu 

Kotúčová  / Kotúčová CBS, 139 kg
2070 x 730 x 1195mm ,  mm

 mm, 95km/h 

17
KEEWAY
ZAHARA 1599 €

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. Ani tento model zatiaľ 
Keeway neoznačkoval číslocou 5, 
takže údaje a cena sú z minulého 
roka. Nevadí, kupcov si štýlový 
skútrik určite nájde.

124.6 cm3, 6 kW / 7500 ot./min, 
vzduch. chladený, CVT
90/9012  vpredu, 100/9012  vzadu

Kotúčová  / Kotúčová CBS, 86 kg
1840 x 690 x 1150mm , mm

 mm, 85km/h 

10

1899 €
KEEWAY
CITYBLADE

125 cm3, 6,7 kW / 7500 rpm, 
CVT
90/9014  vpredu, 100/9014  vzadu
Kotúčová  240mm / K 220mm, 128 kg
1950 x 755 x 1130mm , 760 mm

 mm, 90km/h 

53

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. .

1899 €
KEEWAY
FACT EVO 125

124,6 cm3, 6,4 kW / 7500 rpm, 

CVT, Chladenie vzduchom

120/6013 vpredu, 120/6013 vzadu

Kotúčová 190 mm / K 204mm, 111 kg

mm ,  mm; Objem nádrže 5,9 litra

 mm, 90km/h 

0

Novinka od Keeway ponúka klasický 
vzduchom chladený motor s 
výkonom použiteľným výlučne v 
meste a s dvoma kotúčovými 
brzdami. Tie sú dostatočne 
dimenzované, veď skútrik má len

111kg. Novinka príliš nevybočuje z 
čínskej produkcie postavenej na 
okopírovaných znalostiach. Za tie 
desaťročia sa nič, ale úplne nič na 
ich prístupe nezmenilo. Bohužiaľ...

NOVINKA

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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www.motorro.sk/

www.autokelly.sk

124,6 cm3, 6,5 kW pri 7260 ot./min

8,0 Nm pri 6000 ot./minCVT

14" vpredu a 13" vzadu

hydraulické, systém CBS, 146 kg

2150x785x1325 , 740 mm

1560 mm, 85km/h 

0

Optimus sa tvári ako maxiskúter, 
ide však len o paródiu na tieto 
stroje. Za všetkým hľadaj 
nevýkonný vzducháč. Veľkorysé 
rozmery ho predurčujú pre 
usadlejších starších pánov, skutoční 
fandovia jazdenia v jednej stope 

takýto stroj musia obísť z veľkej 
diaľky. Cena stúpa a v ponuke sú 
lešie stroje s pomerom cena výkon v 
úplne inej dimenzii. Ale proti gustu 
žiadna dišputa, či ako sa to hovorí..

MAXON
OPTIMUS 2290 €

MAXON 
ARDOUR 

1350 €

125 cm3, 6,2 kW pri 7500 ot./min..
8,0 Nm při 6000 ot./min.CVT
100/8014 vpredu, 100/8014 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 114 kg
1846x675x1173 , 820 mm

1293 mm, 85km/h 

100

Najlepšie čísla registrácií na 
Slovensku dosiahol pre MAXON 
model Ardour. Je to klasický, už 
dávno morálne zastaralý skúter, 
akých Čína chŕli státisíce. Žiadne 
inovácie, iba dolepenie pôvodne

honďáckeho motora GY6 na novú 
euronormu. Skutoční výrobcovia 
inovujú, čínski montážnici 
zaplavujú svet svojimi paródiami na 
použiteľné stroje. Cena stúpa a to je 
dôvod nakuknúť
aj k skutočným
značkám...

MAXON MATADOR  1429 €

125 cm3, 6,2 kW pri 7500 ot./min..
8,0 Nm při 6000 ot./min.CVT
130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 114 kg
1846x675x1173 , 820 mm

1293 mm, 85km/h 

35

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. 
Do budúcnosti je tento boj lowendu 

otvorený. Tento rok musí prísť u 
obidvoch značiek k modelovej 
obmene. Možno ponúknu rovnaké 
stroje len pod inými menami. Podľa 
toho, ako sa im podarí zohnať 
kontajner a samolepky v Číne.

1870 €
MOTORRO 
FORMULA

125cm3, 6,5 kW / 7500ot., 
vstrekovanie, CVT
120/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 114 kg
1840 x 680 x 1150mm ,  mm

 mm, 85km/h 

17
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NOVINKA

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

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. Tento rok sa ešte 
stále predáva aj so starou 
euronormou. A pod pôvodným 
názvom ITALJET máme super stroj 
na inom mieste.



1745 €
MOTORRO
TREVIS
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125cm3, 7,7 kW / 7000ot., 
vstrekovanie, CVT
110/7013 vpredu, 130/7013 vzadu
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 134 kg
1930 x 775 x 1130mm ,  mm

 mm, 85km/h 

37

125cm3, 6,5 kW / 7500ot., 
vstrekovanie, CVT
120/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 115 kg
1835 x 660 x 1095mm , mm

 mm, 85km/h 

1

Novinka roku 2019 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 Ak chcete vytŕčať z davu a 
nevadí Vám číňan, tak je to dobrá 
neokukaná voľba.

125cm3, 6,5 kW / 7500ot., 
vstrekovanie, CVT
120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 115 kg
1910 x 670 x 1150 mm ,  mm

 mm, 85km/h 

21

1704€
MOTORRO
X 1

MOTORRO
EASYMAX 125 2412€

 26

Skúter je vybavený štortaktným 
motorom. Aktuálne už číňania prešli 
na elektronické vstrekovanie. Tento 
stroj dokázali motorovo vyladiť na na 
7,7kW (10,5k), čo ho radí k 
výkonnejším verziám z ďalekého 
východu. Je to klasická vzduchom 
chladená stodvadsaťpäťka. Kotúčové 
brzdy na 13 palcových kolesách sú 
absolútne postačujúce. Hmotnosť je 
totiž len 134kg a maximálna rýchlosť 
čosi menej ako deväťdesiat. Cenou 2 
270 € sa radí medzi drahších 

číňanov, ale voči menej výkonnej 
konkurencii Adamoto T9 je o vyše 
dve stovky lacnejší. Ponúka LCD 
displej v kombinácii s ručickovým 
otáčkomerom a rýchlomerom. 
Podsedadlový priestor je slušný, 
dobre tvarovaný. Má aj denné LED 
svietenie, bezkľúčové štartovanie, 
odomknutie palivovej nádrže a 
sedla,j komfortné dvojsedlo, veľký 
veterný štítok a USB zásuvka. 
Dovozca ponúka
3 ročnú záruku na motor.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

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. 



4T E5, 125 cm3, 7,8 kW při 8000 ot. , 
9,5  Nm pri 6 500 ot., vstrek,CVT, vzduch.
120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu 

Kotúčová 200mm /Kotúčová 190mm, 135kg
1925x710x1190 , 770 mm

1350 mm, 90km/h 

11

 27

www.romet.sk

www.peugeotmotocycles.sk
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PEUGEOT 
TWEET 2479 €

4T E5, 125 cm3, 8,4 kW při 8500 ot. , 
10,3  Nm pri 6 500 ot., vstrek,CVT, vzduch.
110/7016 vpredu, 110/7016 vzadu

Kotúčová 226mm /Kotúčová 226mm, 120kg
2000x690x1125 mm, 690 mm

1330 mm, 95km/h 

1

4T E5, 125 cm3, 10,6 kW při 9000 ot. , 
11,9  Nm pri 7000 ot., vstrek,CVT, kvapalina
CityGrip 120/7014 vpredu, 140/6013 vzadu

Kotúčová 260mm /Kotúčová 210mm, 165kg
1970x760x1133mm , 790 mm

1435 mm, 110km/h 

1

4999 €
PEUGEOT 
PULSION

3199 €
PEUGEOT
DJANGO

ROMET 
VALENTINE 2999 €

124 cm3, 6,6 kW,  
8,6/6000 Nm/ot, CVT
120/7012" vpredu 130/7012 vzadu 
Kotúčová  / Kotúčová CBS, 102 kg
1850×715×1165 mm ,  mm

 mm, 85km/h 

0

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. Napriek 
vydarenému dizajnu v krásnej sivej farbe 
bude aj naďalej len výnimočným zjavom.    
Poliak s čínskymi koreňmi. 

Rok Štýlový skúter Peugeot Django 
je v ponuke v niekoľkých farebných 
prevedeniach. Dvojfarebný variant, 
predtým známy ako Evasion, patrí 
ku stáliciam ponuky. V roku 2021 
sa však do ponuky dostala krásna 
zelená pretekárska farba, ktorá 
posunula moderného klasika  do 
ďaľšieho dizajnového levelu a dodala 
Djangu svieži vzhľad a poriadnu 
dávku sexappealu. Pre 
konzervatívnejších je v ponuka 
elegantná šedá varianta s koženým 

hnedým sedadlom. Nová euronorma 
pežoťáckemu vzducháču paradoxne 
pridala trochu na výkone aj na 
krútiacom momente. Prepracovaný 
motor Peugeot nazýva EasyMotion 
125i. Jeho normovaná spotreba je 
len 2,5 litra na 100 kilometrov. 
Spolu s nádržou 8,5 litra to dáva 
skútru nekonečný dojazd v 
mestských uličkách. Vďaka 
luxusnému sedlu však nie je dojazd 
limitom ani pri dlhších výletoch 
mimo mestskú džungľu.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

Štebotavý skútrik na veľkých 
kolesách dostal spolu s EURO 
normou nový motor, a rovnako ako 
DJANGO, si polepšil ako vo výkone, 
tak aj v krútiacom momente. 
Zároveň však s novým vzduchom 
chladeným motorom pribral 11 
kilogramov oproti vlaňajšiemu 
modelu. Spotreba je slušných 2,4 
litra na stovku. Dizajn sa nemenil, 

overený vzhľad: veľké kolesá
a rovná podlaha. Veľkosťou sa 
približuje veľkému SHčku od 
Hondy. V porovnaní s ňou ušetríte 
tisícku v Eurách, za čo dokážete 
tolerovať aj nižší výkon a 
maximálku. V ponuke sú aj opticky 
vybavenejšie verzie RS/GT, ktoré sú 
o 40 euríčok drahšie. 

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

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.Pre rok 
2021 prichádza s atraktívnou šedou 
farbou. S cenou na hranici 5000 
euro však má silnú konkurenciu.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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PIAGGIO 
MEDLEY | S  3399 | 3599 €
Piaggio 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 iGet. Nová výkonná 125

ka 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.

iGet 4V, 125 cm3, 11 kW/8750 ot,
12 Nm /6500 ot., vstrek,CVT, kvapalina
100/8016  vpredu, 120/7014 vzadu 

Kotúčová 260 /Kotúčová 240mm, 132kg
2020x705xmm , 799 mm

1395 mm, 100km/h 

34

2599 | 2649 €
PIAGGIO 
LIBERTY | S

Výkonný skúter stelesňujúci 
jednoduchého a elegantného ducha 
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 a menší brat modelu Medley 
ponúka rovnako veľké kolesá za 
priaznivejšiu cenu. Vzduchom 
chladený motor bol pre rok 2021 
inovovaný, aby splnil nároky novej 
euronormy. Rozumná voľba od 

overenej značky.
Veľký favorit modelovej rady Piaggio 
Liberty, model S 125, ktorý je aj na 
obrázku, zaujme športovým 
vzhľadom, ktorý nemôže zostať bez 
povšimnutia.
Predná časť obohatená  lesklo 
lakovanými  aj chromovanými 
panelmi, svetlomet vo vysokej pozícii 
priamo na riadítkach, nová zadná 
optická zostava, nové moderné a 
ľahké ráfiky kolies... Liberty 125 S 
vyniká svojou športovou eleganciou. 
Harmonický design do detailu, k 
dispozici v dvoch farbách. Objem 
palivovej nádrže 6 litrov sľubuje 
slušný dojazd.

iGet 4V, 124 cm3, 8,1 kW/8250 ot,
10,7 Nm /6500 ot., vstrek,CVT, kvapalina
90/8016  vpredu, 100/8014 vzadu 

Kotúčová 240mm /Bubnová 140mm, 104kg
1945x690x mm , 790 mm

1340 mm, 95km/h 

15

www.piaggio.sk

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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BMW 
CE 4 11kW 12699 €

S novým BMW CE 04 pokračuje 
BMW Motorrad v dôslednej realizácii 
svojej stratégie elektromobility pre 
mestské aglomerácie. Ide o finálny 
sériové prevedenie nadväzujúce na 
sériu koncepčných motocyklov, 
ktorá začala v roku 2017 
predstavením konceptu BMW 
Motorrad Concept Link a 
pokračovala takmer sériovým 
strojom BMW Motorrad Definition 
CE 04, predstaveným v roku 2020. 
BMW CE 04 otvára úplne novú 
kapitolu mestskej mobility na dvoch 
kolesách . Vďaka elektrickému 
pohonu, pokrokovému dizajnu a 
inovatívnym riešeniam konektivity 
spája nový skúter dopravné a 
komunikačné funkcie navrhnuté 
priamo pre mestské prostredie. Aj v 

zníženej výkonovej triede vozidiel 
L3eA1 je k dispozícii hnací výkon 
23 kW (31 k). Maximálna rýchlosť 
oboch verzií je 120 km / h, čo je 
dostatočná hodnota pre rýchly 
presun nielen v meste, ale aj na 
hlavných cestách a diaľničných 
ťahoch.BMW CE 04 má dostatočnú 
kapacitu batérie s hodnotou 60,6 Ah 
(8,9 kWh), čo zaisťuje dojazd 
približne 130 km (verzia so 
zníženým výkonom: 100 km). To 
umožňuje každodenné bezemisné 
jazdu v meste, v prímestských 
oblastiach aj menšie zábavné výlety 
po                práci alebo cez víkend s 
kľudom         a bez starostí..

www.mopedslovakia.sk

Motor: Nominálny výkon 9kW,max výkon 18kWh, 42 Nm 
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 2021: 0ks

www.ktm.sk
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10240 €
KTM 
Freeride exc

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.

ec..

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. 

2200(výpredaj) 3100 €

124,7 cm3, 7,5 kW/8500 ot/min.,
 vzducháč, CVT
110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Kotúčová  226mm / Kotúč 220mm,  kg
1890x695x115mm , 800 mm

 mm, 95km/h 

21 Flex

ec..

NOVINKA

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

Motor: Synchrónny motor chladený kvapalinou 11 KW (15 PS)
Batéria/nabíjanie: 148V, 60,6 Ah (8,9 kWh) / 3:30 na 80%
Dojazd: 100 km s voliteľným znížením výkonu 11 kW
Max. rýchlosť: 120km/h Kolesá: 120/70 15 vpredu, 160/60 15 vzadu
Brzdy, hmotnosť: 2K 265 mm/ K 265 s ABS, 231 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2285 x 855  x 1150 mm, 780 mm

Rázvor: 1675 mm Registrácie 2021: 0ks 
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APRILIA 
SR GT / SPORT 125

3999 | 4199 €

ITALJET 
DRAGSTER 125
Italjet je vzkriesená talianska 
značka, ktorá vyrábala kultové 
stroje. Tie boli svojim vyhľadom 
výnimočné. Nie inak je to aj u 
novinky, športového skútra, 
NAHÁČA s variátorom. Krásny 
trubkový dizajn pripomína športové 
naháče, takže príliš úžitkovosti od 
neho nečakajte. 

Všetko je podriadené radosti z 
jazdy. Tú umožňuje kvalitný motor 
z kuchyne Piaggio, vodou chladený 
jednovalec s maximálnym výkonom 
v triede A1 má štvorventilovú 
techniku DOHC. Je za ním cítiť 
ďaleký východ, ide o prepracovaný 
starší model Ledaer od spoločnosti 
Jincheng. Špeciálne je aj 
odpruženie, klasickú vidlicu 
nečakajte. Vpredu je odpruženie 

S.I.S. s jedným 
hydropneumatickým tlmičom s 
nastaviteľnou pružinou, vzadu je 
centrálny jednoduchý hydro 
pneumatický tlmič tiež s 
nastaviteľnou pružinou. Skúter sa 
spolieha na pri zastavení aj na ABS. 
Vpredu je hydraulická kotúčová 
brzda so 175 mm kotúčom, zadná 
hydraulická kotúčová brzda má 
priemer kotúča 240 mm. Strmene 
sú značkové zvučného mena

Brembo. Prenos sily na kolesá 
zabezpečuje prevodovka C.V.T. s 
automatickou odstredivou 
lamelovou mokrou spojkou. Stroj 
spĺňa novú normu, pričom oproti 
pôvodnej verzii prišiel o pár 
koníkov, takže teraz sa výkonom 
pomeruje s XMAXom od Yamahy. 
Ale je o 60kg ľahší, tak tá dynamika 
bude neporovnateľná. Takže hor sa 
na jarné cesty!

5500 €

4T E5, 125 cm3, 9.2kW 10000 ot./min., 
10,5 Nm 7750 ot./min., vstrek,CVT
predné 1207012" zadné 1406013", Pirelli 

Kotúčová 175mm /Kotúčová 240mm, 108kg
1870x680x mm, 770 mm

1345 mm, 125km/h 

0

www.italjet.sk
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Aprilia sa vracia na trh veľkých 
skútrov, ktoré presahujú aj 
kategóriu A1, s novým ľahko 
terénne orientovaným strojom. 
Vyššie zvihy tlmičov, ako 
ponúka             konkurencia
(predné 
značky Showa 
s priemerom 
trubiek 
33 mm majú
zdvih 122 mm, 
zadné tlmiče 

Showa s vinutými pružinami a 
päťpolohovým nastavením 
predpätia majú zdvih 102 mm) 
a svetlá výška 175 mm, akú 
doteraz neponúka žiadny iný 
tradičný kompaktný GT 
skúter, ho predurčujú na 
roztlčené cesty slovenských 
miest. Ponúka sa ako 125ka, 
alebo dvestovka. Nás zaujíma   
125. Ten poháňa jednovalec 
       iget 125 cm3, s 
       maximálnym výkonom 
       11 kW v 8750 otáčkach a 
       krútiacim momentom 
       12 Nm v 6500 otáčkach. 
       Plní samozrejme normu 
       Euro 5, má elektronické 
       vstrekovanie paliva, štyri 
       ventily a kvapalinové 
       chladenie. Spotreba v 

režime WMTC dosahuje 
hodnotu 2,5 l/100km. Aprilia 
SR GT je vybavený systémom 
Start & Stop známym pod 
označením RISS, ktorý využíva 
namiesto tradičného štartéra 
bezkefový dynamostartér, 
umiestnený priamo na 
kľukovom hriadeli.
Prepracovaný podvozok a 
hmotnosť iba 144 kg s plnou 
nádržou, ráfiky z ľahkej 
zliatiny – 14” vpredu a 13” 
vzadu obuté do širokých 
pneumatík (110/80 a 130/70) 
zaručujú výborné jazdné 
vlastnosti, ako sa na Apriliu 
hodí. O zastavenie sa stará 
brzdový systém, ktorý využíva 
predný kotúč s priemerom 260 
mm s vlnitým okrajom. Ten je 
ľahší a lepšie odvádza teplo. 
Zadný kotúč má priemer 220 
mm a pri verzii 125 Sport má 
tiež vlnité okraje. 
Do podsedlového priestoru s 
objemom 25 litrov sa zmestí 
integrálna prilba. Svetlá sú 

LED a prístrojový panel je plne 
digitálny a na veľkom LCD 
displeji, kde sa dajú zobrazovať 
po spárovaní vďaka konektivite 
údaje zo smartfonu.
Aprilia SR GT je v ponuke v 
troch farbách: Aprilia Black, 
Street Grey a Infinity Blue, 
ktoré majú striebristo šedé 
stúpačky, boky a madlá 
spolujazdca. Ráfiky kolies sú 
čierne, sedlo čierne so šedým 
prešívaním. Verzia Sport na 
fotografiách má ešte bližšie k 
typickým farbám športových 
motocyklov Aprilia, a je v 
ponuke v matných farebných 
prevedeniach Street Gold, 
Iridium Grey a Red Raceway 
doplnených červeno 
lakovanými ráfikmi a 
dvojtónovým čierno šedým 
sedlom s červeným prešívaním.
V predaji na Slovensku od jari 
2022, cena je vyhĺadom na 
ponúkané parametre brutálne 
konkurencieschopná

4T E5, 125 cm3, 11 kW 10000 ot./min., 
12 Nm 6500 ot./min., vstrek,CVT
predné 1108014" zadné 1307013", Pirelli 

Kotúčová 260mm /Kotúčová 220mm, 144kg
1870x680x mm, 770 mm

1345 mm, 125km/h 

0

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]



4T E5, 125 cm3, 8,6 kW 8500 ot./min., 
10,8 Nm 5600 ot./min., vstrek,CVT, kvapal.
110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu 

Kotúčová 226mm /Kotúčová 220mm, 117kg
1900 x 690 x 1130mm ,  mm

1330 mm, 99km/h 

29  31

www.symmotor.sk

SYM 
FIDDLE IV 2550 € / 2650 €

Taiwanci inovovali už minulý rok 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. a je 

drahšia. Podvozkovo je všetko 
totožné. Vzduchová 125ka má 
brzdy kombinované  CBS a 
kvapalinová verzia motora dostala aj 
ABS. Fiddle ponúka  LED svetlá a 
rozšírenie priestoru pod sedlom, kde 
sa podľa výrobcu zmestí uzavretá 
prilba. Skúter má aj retro 
dvojfarebné lakovanie, ale nám sa 
najviac pozdáva nádherná modrá 
jednofarebná verzia. Fiidle je rokmi 
overený retro skúter osobitého 
vzhľadu, cena na rok 2022 je 
opäť vyššia.
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SYM 
JET 4 RX 125i 

124.6 cm3, 8,4 kW / 8500, 
10,3 Nm / 6500ot./min. CVT
110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu 
Kotúčová 226mm/ B 130mm, CBS, 115 kg
1900 x 745 x 1110mm, 820 mm

1320 mm, 99km/h 

7

JET 4 RX je klasickým SYM 
modelom. Je to skúter na 
každodenné využitie so športovým 
vzhľadom a priaznivou cenou. 
Prechodom na EURO 5 normu 
prešiel okrem kompletnej zmeny 
dizajnu aj zmenou techniky, dostal 
nový rám, ktorý poskytuje lepšie 
jazdné vlastnosti. Na skúter sa 
vzťahuje predĺžená 3ročná záruka 
R3. Skúter v nadväznosti na 
najnovšie trendy ponúka plnú LED 
výbavu. To znamená LED hlavné 
svetlo, LED obrysové svetlá, LED 
zadné svetlo. K tomu je LCD 
prístrojovka s azíjským dizajnom, 
ktorá vyzerá ako HIFI veže z 
devätťdesiatok. ABS neponúka, 
musíte sa poľahnúť na CBS brzdový 
systém. Konektivita je v dnešnej 
dobe dôležitejšia ako bezpečnosť, a 
tak tu je konektor USB QC2.0. 

Zadný tlmič je nastaviteľný, zátka 
palivovej nádrže je vyvýšená, takže 
pri tankovaní nepolejete všetko 
dookola. Benefitom skútra je aj 
rovná podlaha. SYM sa so vstupným 
125kovým modelom pre svoje 
portfólio prehupol dosť cez 2000 
euríčok. Uvidíme, čo na každoročné 
zdražovanie zákazníci..

2299 €

SYM 
JET14 125i 
LC ABS

2890 €

124.9 cm3, 8,3 kW / 8000, 
10.7 Nm / 6500ot./min. CVT
110/9014 vpredu, 110/8014 vzadu
Kotúčová  260mm / Kotúč 110mm, 128 kg
1990 x 730 x 1,075 ,  mm

1350 mm, 95km/h 

80

Bestseller z dielne SYM. 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. Celoeurópsky 
najpredávanejší model od SYM a 
najúspešnejší zo série JET 
prichádza viacerými zmenami. 
Najvýraznejšou je zmena prednej 

lampy, ktorá je 
výraznejšia a prispieva 
k vyššej bezpečnosti. Na skúter bol 
pridaný USB konektor Quick 
Charge 2.0, ktorý nabíja zariadenia 
oveľa rýchlejšie ako štandardné 
USB. Pohonná jednotka prešla z 2
ventilovej na 4ventilovú. Skúter má 
úložný priestor pod sedadlom na 
jednu prilbu a tiež v prednej časti 
skútra. Dizajn dotvára 
multifunkčná prístrojová doska so 
všetkými údajmi potrebnými pre 
pohodlnú jazdu. Na skúter sa 
vzťahuje predĺžená 3ročná záruka 
R3..

NOVINKA

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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brzdy [P/Z], hmotnosť
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registrácie 2021 [ks]
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motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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SYM 
SYMPHONY   2390 €

Značka SYM inovovala už vlani 
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 a 
spoľahlivosť v modernom balení. A 
k tomu je za skvelú cenu. 

4T E5, 124.9 cm3, 8,3 kW / 8000 , 
10.7 Nm / 6500ot./min., vstrek,CVT, kvapal.
110/7016 vpredu, 110/8014 vzadu 

Kotúčová 260mm /Kotúčová 240mm, 134kg
1995 x 725 x 1195mm ,  mm

1350 mm, 95km/h 
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SYM 
JET X 125  

4T E5, 124.9 cm3, 9,3 kW / 8000 , 
11 Nm / 6000ot./min., vstrek,CVT, kvapal.
100 / 9014vpredu, 110 / 8014 vzadu 

Kotúčová 260mm /Kotúčová 220mm, 134kg
2 000 x 760 x 1115mm , 770 mm

1355 mm, 95km/h 

69

2990 €

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

Jet je jednou z najprestížnejších 
sérií v ponuke skútrov SYM. Veru, 
je to už viac ako desať rokov od 
debutu série Jet. Doteraz je Jet 14 
na európskych trhoch stále 
žiadaným modelom. Spoločnosť 
SYM, ktorá vyvinula vynikajúci 
základ modelom Jet 14, ponúka 
teraz prielom v dizajnovej orientácii 
prostredníctvom spolupráce s GPX 
a výsledkom spolupráce je aj 
agresívny model  Jet X. Ako 
vlajková loď série Jet ponúka Jet X 
okrem vynikajúcich funkcií 
charakteristický dizajn závodného 
skútra, vďaka ktorému je Jet X 
ľahko identifikovateľný už na prvý 
pohľad. Slušné technické 
parametre ponúkajú jazdcovi 
pohodlie, bezpečnosť a luxusný 
zážitok z jazdy. Pokročilé technické 

parametre prinášajú dokonalú 
manévrovateľnosť a ergonómiu. 
Všetko potrebné na jazdu je 
modernizované. Ako sa na vjakovú 
loď série JET patrí, má v základe 
moderný  LED predný svetlomet, 
ďalej je v rovnakom duchu 
vybavený LED obrysovými svetlami, 
LED smerovkami a LED zadným 
svetlom. Full LED osvetlenie nie je 
len o modernom a futuristickom 
dizajne ale výrazne prispieva k 
zvýšeniu bezpečnosti počas jazdy. 
JET X používa aj bezkľúčový 
systém pre pohodlnejšiu a 
inteligentnejšiu jazdu. Špeciálny 
systém nahradil kľúč pre prístup k 
zapaľovaniu. Štartovanie skútra sa 
tak stáva ľahšie a intuitívnejšie. 
Futuristická je aj 
hightech 

prístrojovka. 
Poskytuje 
jednoducho a štýlovo všetky 
potrebné informácie. Automatické 
stmievanie zaručí viditeľnosť údajov 
v každých podmienkach. Zadné 
zavesenie je možné nastaviť podľa 
potreby jazdca a ukázať prémiovú 
podporu a stabilitu. Predná 

priehradka poskytuje úložný 
priestor pre smartphony s veľkou 
obrazovkou. Skúter je jasne 
inšpirovaný lídrom triedy, PCX od 
Hondy, ale ponúka ostrý, 
dynemický dizajn a kotúčovú brzdu 
aj vzadu. Cena 
ako PCX. 



Joymax Z bol navrhnutý tak, aby 
maximalizoval váš pôžitok z jazdy. 
Jeho kompaktná karoséria 
dosahuje jemnú harmóniu medzi 
agilným športovým ovládaním a 
komfortom v obchodnej triede. Od 
svojho prvého odhalenia na výstave 
EICMA 2018 je Joymax Z najlepšou 
ponukou v pomere cena výkon 
medzi maxiskútami SYM. 
Spoločnosť SYM však stále plánuje 
dosiahnuť zvýšenie 
konkurencieschopnosti Joymax Z 
na všetkých globálnych trhoch. 
Preto s novou emisnou normou 
prišla aj evolúcia obľúbenej mašiny. 
Joymax Z + je výsledok vylešpení a 
posrtupného vývoja produktu 
Joymax Z. Skúter ponúka trenodvý 
dizajn návratom k hranám ale 
čistým líniám. Ponúka do kapotáže 
integrované veľké smerovky pre 
lepšiu viditeľnosť, moderné lED 
pásiky denného svietenia. Vďaka 
technológii SYM má Joymax Z + 
moderný vzhľad, vysokú kvalitu, 
vynikajúci výkon a prijateľnú cenu. 
Nový LED svetlomet dodáva 
Joymax Z+ nový svieži vzhľad. 
Teraz má moderný dizajn, s ktorým 
osloví určite dostatočný počet 
záujemcov. Bezpečnosť jazdy sa tiež
zvyšuje vďaka lepšiemu osvetleniu.

Čas je neúprosný a teda je to už 
tretia generácia úspešného 
JOYMAXU. Osvedčený motor a 
podvozok dostali atraktívny 
ucelenejší vzhľad, a prepracované 
črevá, aby vyhovovali novej norme. 
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. Upravené a 
optimalizované je aj predné 
ospruženie s klasickým teleskopom, 
odpruženie vzadu je typu Dual 
Shock.  Zadný a predný ráfik je 
hliníkový. Skúter ponúka aj 
masívne držiaky pre spolujazdca a 
komfortné sedadlo s integrovanou 
opierkou pre jazdca. Motor je 
známy aj vyššie prestavenej 
novinky, oproti ktorej je skúter 
trošičku ľahší. Zadné trnásťpalcové 
koleso je kompromisom medzi 
stabilitou a možnosťou veľkého 
úložného priestoru. Optimalizovaný 
motor nie je smädný a tak veľká 
kapacita palivovej nádrzže s 
objemom12 litrov umožňuje aj dlšie 
výlety. Veď kto už len na skútri 
dáva denné štreky viac ako 320 
kilometrov...   
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SYM 
JOYMAX Z+  

SYM 
CRUiSYM α 125 
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4T E5, 124.9 cm3, 10,5 kW / 9 000, 
11,3 Nm / 7 000ot./min., vstrek,CVT, kvapal.
120 / 7014 vpredu, 140 / 6013 vzadu 

Kotúčová 260mm /Kotúčová 240mm, 172kg
2190 x 750 x 1440mm , 770 mm

1530 mm, 99km/h 

19

4T E5, 124.9 cm3, 10,5 kW / 8 750  , 
11,3 Nm / 6 750 ot./min., vstrek,CVT, kvapal.
120 / 7014 vpredu, 140 / 6013 vzadu 

Kotúčová 260mm /Kotúčová 240mm, 179kg
2189 x 756 x 1432mm , 750 mm

1550 mm, 99km/h 

7

4699 €

4899 €

SYM integruje mestský a športový 
vzhľad, kombinuje cestovnú 
funkciu s dobrodružnými prvkami 
a vytvára multifunkčný crossover 
Maxi skúterCruisym. Inovácie s 
prechodom na normu EURO5 sa 
dotkli hlavne dizajnu. Obraz 
zobáka dobrodružného motocykla 
je spojený s dizajnom prednej časti. 
Sklopné spätné zrkadlá s vysoko 
výkonnými LED signálnymi 
svetlami vytvárajú jedinečnú 
identitu. 

Uvidí sa v praxi, aký odolný bude 
ich mechanizmus. Takéto 
vychytávky môžu spríjemniť 
ovládanie, ale ak sú nepremyslené, 
stanú sa strpčovaním prevádzky. 
Je to najštýlovejší skúter od SYM, 
aký ste kedy videli. Tomu 
samozrejme bude zodpovedať aj 
cena, ktorá sa pravdepodobne 
posunie o niečo vyššie, ako bolo 
4190 euríčok za starý model v 
minulom roku. Tento skúter 
ponúka oproti staršej verzii viacero 
vylepšení. Už spomínaný dizajn je 
moderný a agresívny. Výrobca ho 
malým zobáčikom vpredu 
prirovnal 

k Adventure bikom, ale jeho 
doménou vo verzii 125 bude 

hlavnemesto a 
      blízke okolie. Ponúka veľkorysé 
      rozmery, za čo vďačí aj poločnej 

platforme s väčšou tristovkou. 
          Oproti predchodcovi ponúka 

        dlhší rázvor o 20mm, mierne 
sapredĺžil a vďaka novým 

späťákom zúžil a nakoniec 
je aj o pár milimetrov nižší. 

Pri tých všetkým úpravách na 
dizajne a motore pri prechode 

na EURO5 schudol o jeden 
kilogram. Ale aj tak je 
maximálka limitovaná 

         hmotnosťou 179kg... 
Vylepšenia sa prejavia pri 

určitých vlastnostiach, vďaka 
ktorým bude tento skúter 

trendový:

       Nový LCD prístroj 
Cruisym α je vybavený úplne novým 
prístrojom LCD. Jeho moderný a 
hightech  vzhľad dokonale zapadá 
do ducha Cruisym α. Všetky 
informácie
na prístroji majú okrem toho lepšiu 
viditeľnosť a štýl. To sa však dokáže 
overiť až na skutočnom reálnom 
stroji 

v bežnej prevádzke, vysvietená 
prístrojovka na obrázkoch vyzerá 
preplnená drobnými údajmi. 
LED projektorový svetlomet 
Vďaka odkrytému svetlometu LED 
projektora bol Cruisym α plný 
svojej osobnosti.Vďaka tomu môže 
jazdec jasne vidieť a byť hrdo 
videný počas jazdy. Dva kruhové 
svetlomety vytvárajú nezameniteľný 
vzhľad, ktorý je evolúciou 
predchádzajúceho modelu. 
Značke SYM sa na slovenskom trhu 
darí, a je to vďaka vyváženej a 
neustále inovovanej ponuke svojich 
produktov. Pokrýva široké 
spektrum od malých päťdesiatok, 
až po tento luxusne vyzerajúci a 
moderný stroj. Sice je to vyrábané 
na Taiwane, Číne. Vietname a Indii, 
ale majú svoju prémiovú kvalitu. 
Viac ako 40 rokov spolupracoval 
SYM na výrobe skútrov s Hondou. 
V roku 2002 sa stala spoločnosť 
Sanyang partnerom výrobcu 
automobilov Hyundai. Úspech v 
Európe je postavený na kvalite, nie 
na cenovom podliezaní. Model 
CRUiSYM smelo konkuruje aj 
velikánovi s menom Forza. A to aj 
cenou :) 

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]



Športovejšia sestra Primavery je 
postavená na jej základe s drobnými 
dizajnérskymi retušami. Už klasikou je 
hranatý predný svetlomet. Pre rok 2021 
je k dispozícii nová 125ková euro5

           motorizácia. Základný sprit 
               ponúka dve farby, bielu a 

                červenú. Verzia S je výlučne  
              čierna. Dve farebné 

                 kombinácie ponúka aj 
                    špeciálna edícia Racing 

                      Sixties. Vyberte si z 
                         dvoch farebných 

                            prevedení, ktoré 
                                   evokujú športový, 

                                          ale 
                                            elegantný 

                                           štýl, ktorý sa 
                                             spája s 
                                            pánmi 

                                                  jazdcami 

šesťdesiatych rokov, a sú vybavené 
kolesami zlatej farby a červenými a 
zlatými detailmi. Klasickejší vzhľad je k 
dispozícii v zelenej farba so žltou 
grafikou. Ak chcete vyjadriť modernejší 
prístup, biela verzia s červenou grafikou 
sa k účtu dokonale hodí.
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4599 € | 4799 €

iGet 3V, 124 cm3, 8,1 kW/8000 ot,
10,4 Nm /6750 ot., vstrek,CVT, kvapalina
110/70  12”  vpredu, 120/70  12”  vzadu 

Kotúčová 220mm /Bubnová 140mm, kg
1870x735x mm , 790 mm

1340 mm, 95km/h 

Primavera 62, Sprint 11

Vespa Primavera aj jej sestra Vespa 
Sprint je poháňaná rovnakým motorom 
spĺňajúcim novú euronormu. Modely 
primavera a Sprint sú vstupnými 
modelmi Vespy, a ponúkajú sa vo 
verziách 50, 125 a 150 cm3. Pre rok 
2021 je okrem upraveného motora k 

dispozícii                   nová paleta farieb. 
Rovnako v                 ponuke zostáva aj 
verzia (RED),                ktorá  vznikla v 
spolupráci so                         
spoločnosťou,                          ktorá 
bojuje s 
chorobou AIDS.

Primavera 125 (RED) je poctou nielen 
neuveriteľnej práci vykonanej  
iniciatívou (RED),  ale aj revolučnému 
duchu, ktorý bol vždy srdcom 
spoločnosti Vespa, značky, ktorá 
pretavila spôsob, akým sa vyvíjame. 
Vďaka svojmu ošateniu v ohromujúcej 
červenej farbe je zrejmé, že táto sada 
dvoch kolies je nielen odvážna a 
odvážna, ale aj veľkorysá a jedinečná. 
Vespa a (RED) sa spojili a vytvorili 
Primavera 125 (RED) . Príspevok z 
každého predaného bicykla umožní       
           (RED) poskytnúť viac ako 500 
          dní život zachraňujúcich  liekov 
             na HIV,  čo pomáha zabrániť 
                matkám žijúcim s vírusom 
                  preniesť ich na ich 
                   nenarodené deti. Kúpou 
                      tohto stroja prispievate z 
                     vlastného vrecka  cez 
                  vyššiu cenu príspevkom pre 

uvedenú spoločnosť. 
Inak zostáva klasická Primavera okrem 
motora pre nadchádzajúcu sezónu 
nezmenená. 

VESPA 
Primavera S 4899 €

5099 €

VESPA 
Sprint | S | Racing Sixties 4799 € | 5099 € | 4999 €

                                Primavera je 
                                        základný a 
                                           zároveň 

                                              najpredá 
                                                   vanejší 
                                                    model 

talianskej značky Vespa. Vlastne je to 
označenie modelu, nie značka ako taká. 
Tou sa stala svojim jedinečným 
dizajnom, keď ju nikto nenazval Piaggio 
Vespa, ale len jednoducho Vespa. A to 
je hmyz, presnejšie OSA. Preto Vespe 
pristane dokonalá kombinácia 6ltej a 
čiernej, čo je voditeľné na niektorých 
modeloch na nasledujúcej strane. 
Primavera S však ponúka aj nádhernú 
modrú, ktorá dáva Vespe neodoľateľný 
šarm. Vespa Primavera S 125 je nabitá  
technológiou s prístrojovým panelom s 
plnofarebným 4,3 "TFT displejom, 
pripojenému k aplikácii Vespa MIA,kde 
sledujete veľa informácií o svojom stroji.

Vespa Primavera Sean Wotherspoon 
125 je špeciálna limitovaná edícia, 
ktorá má chytiť za srdcia každého, kto 
sa rád hrá s módou a má odvážny štýl. 
Je to vrcholné vyjadrenie tvorivej 
energie, ktorá spája Vespu s 
mladým americkým návrhárom 
streetwearu, pričom obaja 
zdieľajú lásku k farbe a
inovatívne experimentovanie, 
ktoré predpovedá trendy
zajtrajška. Piaggio ponúka 
skvelý základ. Jeho 12palcové kolesá 
boli navrhnuté tak, aby ste si mohli 
vychutnať plynulú, tichú a pohodlnú 
jazdu, a poskytujú tak dokonalú 

priľnavosť na všetkých povrchoch a za 
každých podmienok. .

VESPA 
Primavera 
Sean Wotherspoon

www.vespa.sk

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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VESPA 
GTS | GTS Touring 5090 € | 5390 €

5499 € | 5499 €
5599 € | 5999 €

VESPA 
GTS Super | GTS Super Racing Sixties
GTS Super Sport | GTS Super Tech

Vyladený motor 125 iget so systémom 
Štart & Stop je ideálny na 
prechádzanie mestom alebo 
zastavanými oblasťami, kde často 
zastavujete a štartujete. Určite oceníte 
flexibilitu, fantastické zrýchlenie a 
plynulú jazdu. Super v názve má 
evokovať dokonalú kvalitu spracovania 
a tradičný a zároveň moderný dizajn. 
Sála z neho aj určitá elegancia. Drzá 
športovosť a dokonalá rovnováha 
tradičného a moderného dizajnu vás 
nenechajú na pochybách o silnom 
charaktere modelu GTS Super Sport 
125. Jeho výrazné línie tela, kompletné 
LED osvetlenie, ergonomické sedadlo 
a špeciálna grafika sú len hŕstkou 
detailov, vďaka ktorým je tento skúter 

skutočným pútačom pozornosti.
GTS Super Sport sa môže pochváliť 
dynamickou a ochrannou kapotážou s 
veľmi modernou líniou. K dispozícii je v 
rôznych farbách, ktoré odrážajú jeho 
športového ducha, má mäkké sedadlo 
a v skutočnom štýle Vespa, výrazné 
prvky na ráme, prednej „kravate“ a 
diskoch kolies z čiernej hliníkovej 
zliatiny. Špeciálne edície Racing 
Sixties sú k dispozícii aj pre tento 
model. A je toho ešte oveľa viac, čím 
môžete tohto kráľa skútrov z rodinya 
Vespa vyšperkovať. Ochranné rámy na 
kapotáž, predný blatník, či kryt 
predného tlmiča sú funkčné doplnky na 
prípadnú ochranu pri páde. Veľký výber 
nosičov dopredu aj dozadu podtrhujú 

praktickosť stroja. A luxusné 
kožené čalúnenie sedla a k 
tomu ladiaci zadný kufor podtrhujú 
exkluzivitu značky Vespa. Toto Vám 
Čína nedá... Schválne, pozrite si 
obrázok žltého stroja s čiernym 
ochranným rámom a nosičom. No čo 
poviete, nie je to božská kombinácia ?

iGet $V, 124 cm3, 10,3 kW/8750 ot,
12 Nm /6750 ot., vstrek,CVT, kvapalina
120/70  12”  vpredu, 130/70  12”  vzadu 

Kotúčová 220mm /Kotúčová 220mm, 154kg
1950x755x mm , 790 mm

1380 mm, 100km/h 
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Vespa promuje tento skúter ako vhodnú 
voľbu pre vášnivých cestovateľov. V 
niečom má možno pravdu, obrovské 

pohodlné sedlo, výkonný motor a
nízka  spotreba spolu s nádržou
s objemom 7 litrov jej umožňujú

dojazd cez 250 km. To je
na skúter hodne. GTS

ponúka robustný
oceľový rám, ktorý má

v základe osadenú
štvorventtilovú

stodvadsaťpäťku,
ktorá dokonca úpravou
na EURO5 posilnila ako

vo výkone, tak aj
krútiacom momente.
Zadné pruženie je

nastaviteľné v štyroch polohách. Tak si 
môžete tlmenie prispôsobiť podľa 

preferovania vlastnej zadnice :) Široké 
pneumatiky, spolu v kombinácii s 12 

palcovými kolesami, možno
povedať, že balónové,
ponúkajú dostatočný

komfort. O bezpečnosť
sa stará aj kotúčový brzdový
systém na obidvoch kolesách

s ABS. To všetko robí z
Vespy GTS Touring 125 kráľa 

bezpečnosti a spoľahlivosti na cestách.
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.  
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 :}
Jednoducho, GTS sú "dve kolesá", ktoré 
jazdia po ceste v perfektnej kombinácii 
bezpečnosti, pohodlia a sily. Kráľ 
bezpečnosti a spoľahlivosti sa tiež môže 
pochváliť inovatívnym balíkom 
elektronických ovládacích prvkov a 
dvoma rôznymi technológiami motora (v 
ponuke je aj silná 300ka), ktoré je 
možné kalibrovať na dosiahnutie 
ideálnej úrovne výkonu, 
aby ste si svoje 
dobrodružstvá užili v 
maximálnom pohodlí.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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                   Živý elektrický motor 
                   Vespa Elettrica poskytuje 
v                    vynikajúce zrýchlenie a 

r               rozjazd do kopca, čo z 
              neho robí ideálnu voľbu na 
                  túlanie po meste. Nielen, 
                    že je svižný a pohodlný, 
                      jeho úplné ticho tiež 

                          prispieva ku kvalite 
                          každodenného života 

obyvateľov metropoly. Elettrica je 
vybavená aplikáciou Vespa MIA, 
ktorá sa pripája k 4,3palcovému 
farebnému prístrojovému panelu TFT 
a mení ho na štýlový počítač. Môžete 
sledovať parametre vášho skútra 
odpovedať na telefónne hovory, 
kontrolovať správy, aktivovať hlasové 
príkazy a spravovať výber hudby. 
Futuristický dizajn striebristo šedej 

karosérie Vespa 
Elettrica 45 km / h 
určite robí dojem v meste, čo 
znamená, že budete stredobodom. 
Môžete ho prispôsobiť tak, aby 
odrážal váš vlastný štýl, môžete si 
vybrať zo štandardnej farby Azzurro 
Elettrico (príznačne pomenovanej 
Electric Blue) alebo z piatich ďalších 
farebných kombinácií.
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Výkon: 3,4kW / 200Nm Bosch, Panasonic 48V 86AhLiIon
Dojazd/dobíjanie: 100km / 4 h
Kolesá: 110/70  12” vpredu, 120/70  11” vzadu 
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B 140mm, 130 kg, batéria 20kg
Max. rýchlosť: 45km/h Rázvor: 1350 mm
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x 1150mm , 790 mm
Registrácia 2021: 1ks 

VESPA 
Elettrica 45 KM/H 7090 €

VESPA 
Elettrica 70 KM/H 7399 €Batérie v tomto skútri vystačia na 

prejdenie 100kilometrovej 
vzdialenosti, čo je pre mestské a 
prímestské ulice viac ako dostatočné. 
Nabíjanie potrvá iba štyri hodiny, 
vďaka čomu sa Vespa Elettrica stihne 
nabiť počas noci.  Elektrický pohon 
pre Vespu neznamená stratu 

obratnosti a jazdných 
vlastností, skôr rozšírenie o tichú a 
mimoriadne lacnú prevádzku.  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. Kúpi si ju len fajnšmeker.

ec..

Výkon: max. 4kW / 200Nm Piaggio, LG Chem 48V 86AhLiIon
Dojazd/dobíjanie: 100km / 4 h
Kolesá: 110/70  12” vpredu, 120/70  11” vzadu 
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B 140mm, 130 kg, batéria 20kg
Max. rýchlosť: 70km/h Rázvor: 1350 mm
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x 1150mm , 790 mm
Registrácia 2021: 1ks 

Spoločnosť Piaggio oslavuje 75 rokov 
svojej existencie na svetových 
automobilových trhoch predstavením 
nových modelov špeciálnej edície svojej 
dcérskej značky skútrov Vespa . 
Talianska automobilka odhalila dva 
varianty špeciálnej edície založené na 
výbavách Vespa GTS a Vespa 
Primavera a séria dostala názov s 
číslom 75. Skútre budú k dispozícii v 
rozmedzí s objemom 125 cm3 a 300 
cm3 a začnú sa predávať tento v marci 
2021. V predaji budú iba tento rok. 
Tieto modely špeciálnej edície obsahujú 
aktualizovanú grafiku, ktorá ich robí 
jedinečnými. Inak sú podobné bežnými 
modelmi.Vespa bola prvýkrát uvedená 
na trh v roku 1946 a nový model 75. 
série dostal metalicky žltý lak karosérie 
s názvom „Giallo 75.“, ktorý pripomína 
pôvodnú farbu. Bočné panely karosérie 
a predné blatníky sa chvália číslom 75 v 
mierne tmavšom odtieni rovnakej farby. 
Špeciálne označenie dostane aj na 
prednej odkladacej skrinke so 
zobrazením názvu značky a jej 75
ročnej existencie. 
Skútre dostanú na 
prednom štíte tiež 
podpisovú kravatu 
Vespa prefarbenú 
 nepriehľadnou 
    pyritovou žltou.
    Jednodielne 
   sedadlo je zdobené 
    nubukovou kožou s 
     lemovaním, zatiaľ čo
     jazdí na sivých 
   zliatinových diskoch s 

diamantovým povrchom. Na skútra sú  
chrómované detaily na spätných 
zrkadlách, prednom blatníku, tlmiči 
výfuku a prístrojovke. Výbava GTS 
dostane zdobené sklopné stupačky. 
Okrem toho dostane špeciálna edícia 
Vespy aj chrómovaný zadný nosič 
batožiny, v ktorom je umiestnená veľká 
kruhová kožená taška a napodobňuje 
držiak rezervného kolesa. Taška je 
vyrobená z nubukovej kože a rovnakej 
farby ako sedlo skútra a je dodávaná s 
rýchloupínaním. Špeciálne modely radu 
75 sú vybavené 4,3palcovým plne 
digitálnym farebným TFT displejom so 
systémom pripojenia smartphonu Vespa 
MIA. Aby to bol pre kupujúcich špeciálny 
zážitok, bude každý skúter v tejto 
špeciálnej edícii ponúkaný s uvítacou 
súpravou, ktorá sa skladá z talianskeho 
hodvábneho šálu, osobnej knihy 
majiteľov, vintage oceľovej tabuľky 
                       Vespa a ôsmich 
                              pohľadníc zberateľa, 
                                 ktoré znamenajú 
                                   osem desaťročí  
                                    histórie Vespy.

5099 € | 6099 €
VESPA 
Primavera | GTS 75th Anniversary
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3990 €
Novinkou z radu skútrov je model VS1 s 
extra silným podvozkom a vysokým 
obsahom karbónu. Rovnako tak 
obsahuje líthiovú batériu a motor Bosch. 
Vysoko odolný karbónový rám s 
maxim8lnou nosnosť až 150kg okrem 
vodiča. Kombinovaný brzdný systém: 
Predný disk Ø240mm; Zadný disk 

Ø180mm. Automobilový Canbus 
Communication System: inteligentné 
vozidlo, ktoré asistuje pri predchádzaní 
zápch. Vylepšené jadro riadenia pre 
najvyššiu stabilitu controlného systému, 
umožňujúce viac funkcií a možností na 
ceste. USB Nabíjací port
pre nabíjanie Vášho telefónu.

ec..

SUPER SOCO 
VS1   

4499 €
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. 

Maximálka na hranici 95km/h je v 
súlade s kategóriou A1. Cena je tiež 
vzhľadom na kategóriu slušná. S tým 
dojazdom je to horšie, veľké nádrže 
malých motocyklov sú v nedohľadne. 
Jedná sa však primárne o mestskú 
mobilitu a tento stroj je už porovnateľný 
parametrami s benzínovkami. Krútiaci 
moment je ohromný a aj zrýchlenie 
bude z kategórie tých lepších. Aj preto si 
tento stroj pripísal slušných 10 
registrácií v minulom roku. Klasický, ale 
nehlučný motocykel.

ec..

SUPER SOCO 
TC MAX   

www.vmotosoco.sk

3990 €
NSuperSOCO CPX je najnovší 
inovatívny elektrický skúter od značky 
SuperSOCO. Lítiová batéria s 
elegantným a praktickým držiakom pre 
jednoduchú manipuláciu s rýchlosťou 
nabíjania do 6 hodín a dojazdom až 90 
km. Obsahuje výkonný kinetický Bosch 
elektrický motor. Spotreba 35 Wh / km. 

Extra hrubý a pohodlný vankúš sedadla 
pre extra komfort pri jazde. 16 palcové 
bezdušové pneumatiky. Patentované 
jednoramenné uchytenie motora. 171 
N.m je hodnota maximálneho krútiaceho 
momentu. 91% je účinnosť motora.

ec..

SUPER SOCO 
CPX   

Motor: 3,5kW a 13Nm pri 2609 ot./min, automat
Batéria/nabíjanie: 72V 45Ah Lítiová / 7 hodín
Dojazd: 95km  110 km Max. rýchlosť: 95km/h 
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 2021: Pro 17ks, Max 12ks  

Motor: Super Soco 4000W, automat
Batéria/nabíjanie: 60V 45Ah Lítiová / 6h / 3h rýchlonabíjanie
Dojazd: 140km  pri 45 Km/h a 75 Kg vodičom, 2 batérie
Max. rýchlosť: 80km/h Kolesá: 90/8017 vpredu, 110/70  17 vzadu 
Brzdy, hmotnosť: K 240 / K  180 CBS, 110 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1975 x 720 x 1132 mm, 760 mm
Rázvor: 1365 mm Registrácie 2021: 0ks 

Motor: Super Soco 4000W, automat
Batéria/nabíjanie: 60V 45Ah Lítiová / 6h / 3h rýchlonabíjanie
Dojazd: 140km  pri 45 Km/h a 75 Kg vodičom, 2 batérie
Max. rýchlosť: 90km/h Kolesá: 90/8017 vpredu, 110/70  17 vzadu 
Brzdy, hmotnosť: K 240 / K  180 CBS, 110 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1975 x 720 x 1132 mm, 760 mm
Rázvor: 1365 mm Registrácie 2021: 3ks 
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NMAX 125 je najpredávanejším 
modelom radu Yamaha Urban 
Mobility s doteraz predanými viac 
než72 000 kusmi.V prípade 
modelového roku 202ľ predstavuje 
Yamaha model NMAX 125 s úplne 
novým prevedením kapotáže, 
novým rámom a prémiovým 
povrchom so špeciálnymi 
prvkami. Motor Blue Core plne 
spĺňa normu EU5 a pravdepodobne 
najvýznamnejšou zmenou je 
osadenie špičkovej jednotky Simple 
Communication Control Unit od 
spoločnosti Yamaha, ktorá prináša
plnú konektivitu. Jednovalcový 
štvortaktný kvapalinou chladený 
štvorventilový motor stroja NMAX s 
objemom 125 cm3 bol vyvinutý s 
využitím technológie malých

 motorov Blue Core. Jednou z 
technológií Blue Core je technológia 
variabilného riadenia ventilov (VVA) 
motora s objemom 125 cm3. Tento 
motor je vybavený špeciálnym 
vačkovým hriadeľom nasávania, 
ktorý sa skladá z dvoch vačiek, 
pričom jedna je ideálna pri nízkych 
až stredných otáčkach a druhá zas 
pri vysokých otáčkach. 
Systém VVA automaticky prepína 
medzi oboma vačkami, aby 
dosiahol čo najefektívnejšie 
charakteristiky spaľovania. 
NMAX 125 s výkonom 9,0 kW pri 
 8 000 ot./min prináša výrazné 
 zrýchlenie. Úplne nová predná 
 časť s novým dynamickým 

Brzdový systém je jedným z 
najlepších vo svojej triede a je 
vybavený 230 mm prednou 
kotúčovou brzdou a 230 mm 
zadnou kotúčovou brzdou, ktoré 
poskytujú dostatočný a plynulý 
brzdný výkon. Obidve brzdy 
štandardne využívajú jednotku 
ABS.o matne čierne, doplnené o 
červené doplnky:  linky a  tlmiacu  
pružinu. Exkluzivitu ešte podtrhujú 
zlaté brzdové prasiatka a zubaté 
brzdové kotúče.
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YAMAHA 
N MAX 

www.yamahamotor.sk
2990 €

4T E5, 125 cm3, 9.0 kW/ 7500 ot/min, 
11.7 Nm/7250 ot/min, CVT
110/7013 vpredu, 130/7013 vzadu

Kotúčová 230mm /Kotúčová 230mm, 127kg
1955x740x1115mm , 765 mm

1350 mm, 99km/h 

209

4T E5, 125 cm3, 6.2 kW/7000 ot/min, 
9.8 Nm/5000 ot/min. CVT
90/9012 vpredu, 100/9010vzadu 
Kotúčová 180mm / B 152mm, 101 kg mokrá
1805x685x1160mm , 800 mm

1275 mm,  > 90km/h 

21

2490 €
YAMAHA 
D'ELIGHT

Najnovší skúter D'Elight ponúka svieži 
a nevtieravý unisexový vzhľad a 
navyše poskytuje všetko vyššie 
uvedené ... a ešte oveľa viac! Jedná sa 
o najľahší mestský skúter pre 
dochádzanie. Jazda je s ním 
zábavnejšia a ovládanie jednoduchšie. 
Vďaka kompaktným rozmerom je 
navyše ideálny pre oblasti trpiace 
dopravnými zápchami.Tichý a 
hospodárny motor s objemom 125 ccm 
je teraz vybavený automatickou 
funkciou Stop & Start, ktorá prispieva k 

zníženiu emisií a čistejšiemu životné 
prostredie. Do úložného priestoru pod 
sedlom pre dve osoby sa navyše 
zmestí integrálna prilba. Značka 
Yamaha na tomto skútri znamená 
záruku spoľahlivosti. A vďaka 
mimoriadne konkurencieschopné cene 
je nový skúter D'Elight vo všetkých 
ohľadoch ešte zmysluplnejším 
riešením. Skúter s týmto názvom 
prešiel skutočne významnými 
zmernami. Najskôr to bola len retro 
mašinka s objemom 110 kubíkov. 

           Neskôr sa dostal na 
           plnohodnotný objem pre
           skupinu A1. Tetaz je to 
           jeden z najľahších 
           skútrikov 125kovej 
           kategórie. So svojimi 
           malými kolesami je 
           pravým opakom 
           honďáckeho Visionu, 
           s ktorým ho spája nízka
           hmotnosť. Vzhľadom na 
           maličké zadné koleso 
          môže ponúknuť 
          veľkorysý priestor pod 
          sedlom, kam sa zmestia 
          aj dve prilby. Pri skoro 
          ničotnej spotrebe 1,8 litra
          na 100km vystačí 5,5
          litrová nádrž veľmi dlho.
          Typický mestský skútrik,
          ktorý poteší detailami a 
ekonomikou prevádzky a pomerom 
cena výkon poráža mestskú legendu od 
Piaggia  Vespu. Po skončení predaja 
Yamaháckych Aeroxov a Neosov v AM

kategórii sa stal a táto novinka 
najmenším strojom v kategórii skútrov 
ponúkajúcich sa na Slovensku.Tak mu 
držme palce 
v predajoch. 
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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, Max. rýchlosť: 139km/h 
Brzdy, hmotnosť: K  / K , 142 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 807 mm
Registrácie 2021: kat. A1  1kswww.zeromotorcycles.cz

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 svojský.Xenter 
125 je dômyselný skúter. Zásoby 
ešte sú, tak 
neváhajte. 

YAMAHA 
XENTER 3290 €

4T E5, 125 cm3, 9.2 kW/7500 ot/min, 
11.9 Nm/7250 ot/min, CVT
100/8016 vpredu, 120/8016 vzadu
Kotúčová 267mm /Bubon 150mm, 142 kg
1990x690x1135mm , 785 mm

1385 mm, > 100km/h 

4

15005 €

YAMAHA 
XMAX 125 4590 €

4T E5, 124,66 cm3, 9 kW/8750 ot/min, 
12.0 Nm/6,500 ot/min, CVT, VVA 
120/7015 vpredu, 140/7014 vzadu 
Kotúčová 267mm /Kotúč 245mm, 166 kg
2185x775x1415mm , 800 mm

1570 mm,  99km/h 

85
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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. 

Okamžitý krútiaci moment, 
vysoký výkon a plynulá 
akcelerácia už od kľudového 
stavu. A presne to vám ponúkne 
aj motocykel Zero S, ktorý je 
navrhnutý pre mestské prostredie 
a občasné vychádzky s úsekmi 
zákrut. Ide rýchlosťou až 139 km/
ha dojazd môže mať až 359 km. 
To však platí len pre najvyššiu 
konfiguráciu s 14.4kWh batériou 
a so zdrojom Power Tank. 

ec..

ZERO 
S/DSFXE 11kW

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

Krásny exkluzívny skúter je 
najlešou voľbou v kategórii 
športových maxiskútrov. Do roku 
2021 prichádza s novým 
motorom, ktorý ponúka variabilné 
časovanie ventilov. Navonok 
nezmenený stroj ponúka dlhší 
rázvor o 44mm, nižšiu hmotnosť a 
spotrebu. Objem nádrže je 13 

litrov, a tak pri spotrebe 2,3 litra v 
režime ŠtartStop umožňuje 
kráľovský dojazd cez 550 km. 
Ponúka sa v klasickej verzii, alebo 
ako vyšperkovaná luxusne 
športová verzia TechMax, ktorá je 
o 500 euro drahšia. Drahá voľba 
medzi maxiskú
trami kategórie A1.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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Už žiadne béčka. Je tu Áčko.
A na záver sme sa dostali ku klasickým motocyklom. Tu už 
vďaka priposratosti našich poslancov potrebujete samosatný 
vodičák A1. Zbytočná reštrikcia únijného odporučenia... A1

Kategória A1 je v odporúčaniach únijných smerníc umožnená aj pre vodičák B. Poliaci sa s 
tým neserú, a aj to tak využívajú. U nás sme pápežskejší ako pápež. Radička je presne ten 

rozdiel, keď Vám vodičák B nestačí. Ani taká Honda SuperCub, kde sa radí bez spojky, do 
béčkovej kategórie nespadá. A tak majú policajti ďalšiu príležitosť na zbytočnú buzeráciu. Pritom 
na slovenský vodičák môžete v Poľsku legálne na klasických osminkách jazdiť. "Praví motorkári", 
dokonca ja redaktori na motorkárskom portáli zalamovali rukami, že na skúter stačí vodičák na 
auto. Bez motoškoly. To sú presne tí, ktorí 
odporúčajú jazdiť so zapnutými diaľkový
mi svetlamiu. Novinárska elita. Nuž čo, kopol 
som si do samoľúbych samozvaných odborníko
v...

Vráťne sa však k motorkám. Paleta aj ponuka je široká, 
avšak legislatíva na Slovensku bráni rozmachu predajných 

čísel. Dominuje skoro bicyklová Honda CB125F, ktorá je 
skutočným dríčom a dokonca sa montuje v Taliansku. 
Najnovší model ponúka skoro zápornú spotrebu, veľké 
kolesá s úzkymi pneumatikami amaximálku čosi pod 
stovku. Jednoduchý stroj pre začiatočníkov, alebo pre 
praktické cestovanie na kratšie vzdialenosti za prácou. Keby 
sme šli týmto smerom znižovania emisií, nemuseli by sme 
ospevovať dvojtonové elektromobily, ktoré zaserú životné 
prostredie v okolí elektrární, pri výrobe bateriek v Číne, ale tvária sa brutálne zeleno. A pritom je takýto 
jednoduchý motocykel stokrát úspornejší a šetrnejší k prírode, ako elektrika. 

 
je potešujúce, že stále v Vtomto segmente žijú ajV špičkové stroje tradičných značiek, ktoré sú na vrchole triedy a 
poskytujú záujemcom o kvalitu a výkon stále možnosť voľby. Aprilia inovovala svoje 125 ky, KTM a Kawasaki 
rovnako. KTM dokonca urobila pod svojou sesterskou značkou Husqvarna malý Svartpilen. To je pre mladých 
hipsterov, ktorým nevadí hluk od špalkových pneumatík, keď jazdia po meste :) Ani Yamaha nezaostáva, a svoje 
malé stroje neustále inovuje. O variabilnom časovaní ventilov sa číňanom asi ešte ani nesníva :) Suzuki na Európu 
kašle, naprieč všetkými segmentami zatiaľ na novú normu neinovuje. Tak zatiaľ len dopredaj aj v 
stodvadsaťpäťkách. Samostatnou kapitolou v tomto segmente je Honda. Dominuje v predajoch na Slovensku, 
ponúka špičkovú inovovanú vzduchovú stodvadsaťpäťku s motorom vyrábaným v Európe za neskutočnú cenu a aj 
ostatné modely, nielen v tomto segmente, dostali veľké inovácie s príchodom novej emisnej normy. Bývalý 
importér talianskych strojov na Slovensko vyplakával, že novinári všade Hondu pretláčajú. Niet sa čo čudovať, 
vzhľadom na biedu biedúcu tlačového oddelenia Piaggia je to len dôsledok neinformovania. Keď si chcem kúpiť 
novú Apriliu, a na webe aprilia.sk nájdem informácie spred piatich rokov, alebo dokonca niekoľko mesiacov 
kopáča s trápnym textom, tak sa radšej poohliadnem niekde inde... Svedčia o tom aj predajné čísla na Slovensku. 
Nie je potom nikomu a ničomu divné, keď sa mení importér.

Ďalšou kapitolou v tomto segmente sú malosérioví výrobcovia zvučných značiek. Talianska BETA je špičkou vo 
svojou segmente enduro, ponúka cenovo dostupné a kvalitné stroje už v novej norme. Tu treba len viac 

propagácie, aby sa značka dostala do povedomia cieľovej skupiny. Kvalitu a stroje na úspech má. Rovnako sa snaží 
aj znovuzrodený Fantic. Ten sa nespolieha len na licenčný nákup a prelepenie kapotáži svojim znakom, ale dokonca 
sa spriahol s Yamahou a odkúpil od nej taliansku motoráreň Minarelli. A nielen to, ponúka aj ostrý motokros, ktorý 
má tiež pôvod u Japoncov. Nesmiem zabudnúť ani na malosériové AJP, ktoré dúfajme prežije EURO5. Ponúka totiž 
vynikajúce parametre za vynikajúcu cenu. Ponuka tejto kategórie je bohatá, stačí si len vybrať. Či už chcete 
klasického vzducháča, alebo moderného vodníka. Len malých supseršportov je ako šafránu. Preč sú doby, keď bol 
snom mládeže kapotovaný stroj. 

A aká je optimálna ponuka? Na to ja ťažko odpoviem, záleží na preferenciách toho ktorého zákazníka. Moja 
osobná voľba je v kapotách Ninja 125, v naháčoch DUKE 125 napriek mnou nepreferovanému hmyziemu 

dizajnu, v klasických vzducháčoch Honda CB125F. Enduro či motard, voľba je jednoducho BETA RR. A 
najuniverzálnejšia voľba vzhľadom na cenu a výkon pre mladého motorkára? Tu siahnem po osvedčenej číne, 
Keeway RKF 125, najpredávanejší stroj svojej kategórie v Taliansku za rok 2020 je tu víťazom. Za danú cenu ponúka 
najviac modernosti a nie je to fejk. Vynikajúcu cenu a kvalitu ponúka značka Beta. Tá má v ponuke osminkové 
endurko a motardík. Zdrobneliny to však nie sú, ponúkajú dospelé šasi a aktuálnu techniku. Z "čínskych" značiek 
ponúka vysoký štandard taliabnske Benelli. Tradičná značka na tento rok nasadila malé Leoncino, ktoré môže 
pohnúť stojatými vodami zaspatého slovenského trhu. Rakúskočínsky Brixton zatiaľ len ukazuje fotky svojej 
stodvadsaťpäťky Crosfire, ale ako je to už u číňanov zvykom, ide o dlhú cestu od predstavenia na trh. A potom 
dlho na trhu bez inovácií. ale niektorí novinári ich žerú, ako nás za chvíľu pohltia. Ak vsadia na ruskú taktiku 
obsadzovania území, možno sa im to silou podarí. Ale určite nie kvalitou. Ale možno aj preto si najali za ochodných 
vedúcich obdivovateľov Putina a nočných vlkov, ako napríklad české zastúpenie CFmoto. To je ale iný príbeh. 

Aj malé osminky 
dokážu poskytnúť veľa 
zábavy. Len ich treba 

držať pod 
krkom.,,
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APRILIA 
RS 125 | REPLICA

Tvoj prvý športový motocykel
Motocykel predstavujúci športovú 
zdatnosť značky Aprilia má teraz 
vylepšenú podobu a technológie, 
pričom si zachoval svoj adrenalínový 
   charakter, ktorý písal históriu 
     motocyklov. Aprilia RS 125 
predstavuje ohromnú koncentráciu 
štýlu a sily viac než kedykoľvek 
        predtým; tento model je vďaka 
          svojej ľahkosti a praktickosti 
            vhodný aj pre najmladších, a 
               so svojím veľkoryso silným 
                motorom je pripravený 
                dvihnúť tep aj tým 
                najskúsenejším jazdcom.
               Štýl  
              Odveký etalón športových 
           motocyklov pre mladých 
      jazdcov a pýcha značky z Noale 
        síce vznikla v zákrutách 
                                  pretekárskych 
                                   okruhov, ale 
                                    prináša 
                                         rovnako 

výnimočné porcie adrenalínu a 
dynamiky aj na cesty.
Euro 5
Nové srdce poháňa model RS 125 do 
ešte vyšších úrovní výkonu  je ním 
kvapalinou chladený jednovalec so 
štvorventilovou technikou, ktorý 
spĺňa normu Euro 5 a je skutočne 
výkonný a bezpochyby moderný.
Podvozok
So svojím špičkovým podvozkom, 
drsným dizajnom a výkonným 
motorom je Aprilia RS 125 skutočne 
unikátny stroj, ktorý ponúka 
výnimočnú stabilitu a ovládateľnosť 
na okruhu, aj na ceste.
Komfort
Športové delené riadidlá modelu RS 
125 sú teraz pre väčší komfort 
umiestnené o 18 mm vyššie bez toho, 
aby obetovali niečo z požadovaného 
pôžitku v tých najšportovejších 
situáciách.
Inovované talianske dvojčatá dostali 
nový dizajn, ktorý nadväzuje na 
parádne stroje RS 660. Ponúka 
štíhlejší dizajn, rokmi overený rám 
deltabox, ktorým sa značka hrdí a 
nazakrýva ho kapotkami. Stroj, ktorý 
oslovuje tínedžerov, ale ponúka 
špičkové vybavenie, ako je moserný 
motor, rýchloradenie za príplatok a 
benefit športovej značky. 
Komponenty sem tam pochádzajú z 
azijských fabrík, ale celok je briliaat.
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5290 €

APRILIA 
TUONO 125

4T E5, 124 cm3, 11 kW/10750, 
11Nm/8000, prev. 6M
100/8017 vpredu, 140/7017 vzadu

K4P 300mm / K1P 218mm, 144 kg

 , 820 mm

1353 mm, 120 km/h

RS 1ks

www.aprilia.sk

3699 €
Vlani upravený Euro5 motor, ktorý 
je kompletne prekopaný nielen pre 
lepšie emisie, ale aj pre lepší priebeh 
výkonu a lepšiu spoľahlivosť 
pokračuje. Nová riadiaca jednotka 
Marelli, kompletne nová hlava, nový 
filter i výfuková sústava s novým 
katalyzátorom a krajšou nerezovou 
koncovkou, ktorú teraz zdobí aj logo 
Aprilia. Usilovný štvortakt je 
naladený na povolenú hranicu 11 
kW  cca 15 koní a ponúka krútiaci 
moment 11,2 Nm. Aprilie vážia s 
plnou nádržou len 134 kg. Nizka 
hmotnosť zabezpečuje dobrú 
akcereráciu a agilnosť. Na 
vybláznenie to úplne stačí, nikto na 
tom predsa nebude cestovať na 
veľké vzdialenosti. Aj keď nádrž o 
objeme 7 litrov pri spotrebe 2,6 litra 
ponúka celkom slušný dojazd. 
Okrem úprav na motore je nová aj 
palivová nádrž a samozrejme 
upravená grafika a nové farebné 
prevedenia u obidvoch dvojičiek SX 
aj RX. Endurový model RX je určený 
predovšetkým pre offroadových 
nadšencov. Je vybavený v predu 21

palcovým a vzadu 18palcovým 
kolesom. Tie sú obuté do terénnych 
pneumatík. Motorka pôsobí ako 
neohrozená kráľovná lesa, ktorá 
neváha zdolať nejeden kamenistý 
kopec.
Modely majú pod sedlom malý 
úložný priestor, do ktorého môžeme 
pripojiť USB konektor a do ktorého 
sa zmestia aj tie najpotrebnejšie 
veci. Vpredu je 41 mm USD vidlica 
so zdvihom 240 mm. Vzadu je  
monoshock s progresívnym 
prepákovaním.

4T E5, 124,2 cm3, 11 kW/10000, 
11.2Nm/8000, prev. 6M
SX:100/8017, 130/7017, RX :90/9021,120/80 18

K2P 300/280mm / K2P 220mm, 134kg mokr. 
2075/2145x820x1140/1180 , 880/905 mm

1425/1430 mm, 105 km/h

5 RX, 2 SX

APRILIA 
SX 125

APRILIA 
RX 125

NOVINKA
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124 cm3, 9.3 kW/8500, 
8,5Nm/8000, prev. 5M
70/10019 vpredu, 100/1017 vzadu 
 K 250mm / K 220mm, 102(125) kg
  , 905 mm
 1410 mm
0

125 cm3, 11 kW/8100ot., 
prev. 6M
90/9021 vpredu, 120/9018 vz. 
 K 260mm / K 220mm, 104 kg
2115x820x1215mm , 925 mm
1410 mm
0

125 cm3, 11 kW/8100ot., 
prev. 6M
110/8017 vpredu, 130/7017 vzadu 
K 260mm / K 220mm, 104 kg
2192x820x1185mm , 886 mm
1439 mm
0

www.motoshopsport.sk/oddelenia/motocykleajp

 www.betamoto.skBETA 
RR 125 ENDURO 3999 €

BETA 
RR 125 MOTARD

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. Pre rok 2021 prichádza s 
novou normou, ale aj krásnym 

červeným lakovaným rámom, 
polepmi na ráfikoch a 
modročervenou kapotážou. Výfuk je 
tiež vzhľadom na normu zvládnutý 
na jedničku. Čerešničkou na torte 
sú nádherné vzdušné dizajnové 
ráfiky. Tak tento stroj sa skutočne 
podaril a zaslúži si iné predajné 
čísla.
Tlieskam!

3999 €
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3150 €
AJP 
PR3 125

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. 

AJP 
PR4 125 3900 €

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. Beta pokračuje aj do ďalších 
rokov, EURO5 nie je prekážka pre 
inovácie.

124 cm3, 9.3 kW/8500, 
8,5Nm/8000, prev. 5M
 90/9021 vpredu, 120/9018 vzadu 
 K 260mm / K 220mm, 112 kg
  , 920 mm
 1410 mm
0

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 pravdivé 
ostré nasadenie. Jednoduché 
klasické enduro stroje pre každo
denú zábavu.
 

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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2399 €

BRIXTON 
FELSBERG 125

Brixton je ďaľšou značkou, ktorá 
sa tvári brutálne európsky, či ešte 
lepšie "ostrovne", ale sú to všetko 
čínske vzducháče vychádzajúce z 
dávnych japonských malorážok. 
Všetky vozidlá spĺňajú požiadavky 
novej emisnej normy „Euro 5“, 
ktorá vstúpila do platnosti v roku 
2021. Retro modely, ktoré do 
Európy vozí z ďalekého východu 
rakúska KSR moto, ktorá je aj 
duchovným otcom značky, 
brnkajú na modernú módu 
pohľadu do minulého tisícročia. 
Slabší výkon, ktorý ešte viac 
okresala nová norma ich 
predurčuje na začiatok pre 
nenáročných tínedžerov. 
Parametre výkonu a jazdy 

nedosahujú ani na skútrové 
bestsellere PCX a NMAX. Cenovo 
ich tiež budú pomaly dobiehať, aj 
keď jarná cenovka sa držala ešte v 
medziach normálnosti. Na výber 
sú modely s rovnakým motorom a 
drobnými dizajnovými 
odlišnosťami. Stroje, ktoré patria 
do minulého tisícročia ponúkajú 
len ten základný komfort. Ale 
budete na nich "praví motorkári", 
lebo to nemá automatiku. Škoda, 
že tento pohľad motorkárskej 
komunity ešte nevyhynul. Veď už 
aj Harley ponúka elektriku a 
vodníka, ale prepnúť staré 
myslenie je asi ťažšie...

125 cm3, 8,3 kW/9000, 
9,5Nm/6500, prev. 5M
100/9018 vpredu, 120/8017 vzadu 

Kotúčová / Kotúčová, 134 kg
2020x760x1060mm ,  mm

1320 mm, 99 km/h

5

BRIXTON 
CROSSFIRE 125  

NOVINKA
Brixton láka na nový model už 
tretí rok. Zatiaľ sme sa tejto 
čínskej produkcie s anglicky 
znejúcicm názvom a rakúskymi 
krstnými rodičmi z KSR Group 
nedočkali. prezentované sú 
obrázky s čistým dizajnom, moto 
sa zdá vodník, kotúčové brzdy 
vyzerajú dostatočne dimenzované 
a vpredu tróni veľké okrúhle LED 
svetlo. V číne je asi moderné 
písmeno X (asi začali holdovať 
pornu), po CF moto sa objavuje aj 
          na Brixtone. Moderne 
          vyzerajúci stroj bude mať 
          techniku pravdepodbne 
          recyklovanú od niektorého 
          renomovaného výrobcu, 
          ako to rakúšania vedia. 

reinkarnovaná značka Malaguti o 
KSR Group ide rovnakou cestou. 
Ponúkajú sa staré, často aj vyše 
desaťročné stroje pôvodom od 
Piaggio group, ktoré sa dobastlia 
na euro5 a hor sa na Európu. 
Napriek rok známym 
špecifikáciám stroj stále nie je 
dostupný. Aj to je vizitka čínskych 
značiek, na postupné inovácie asi 
nebude čas. Keď sa to raz dostane 
na trh, bude to rovnaké 
desaťročia.. Ale pre nenáročného 
začínajúceho motorkára pri dobrej 
cene to môže byť pravý začiatok. 
Dizajn je svojský, tu sa dá len 
konštatovať, že v jednoduchosti je 
krása. Len či tak bude vypadať aj 
sériovka v predajni je otázka.

124,8 cm3, 10 kW / 9500 , 
10,5 Nm / 5500, prev. 6M
120/7018 vpredu, 140/7017 vzadu 

K Ø300mm / K Ø218mm ABS, 148 kg
2104x770x1040mm , 810 mm

 mm, 99 km/h, Nádrž 11 l 
0

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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Pre tento rok prináša taliansko
činske (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. Benelli ako talianska 
značka vyrábaná kompletne v Číne 
to má u nás ťažké. Predaje nie sú v 
najmenšej kategórii príliš slávne. 
Lepšie je na tom jej sesterská 

divízia v rámci koncernu, značka 
Keeway. Tá ponúka v tejto kategórii 
paradoxne modernejšie stroje. 
Benelli zasa ponúka klasický 
trubkový rám, ako majú taliani radi, 
aj keď niektoré lakovania sú trochu 
výstredné. Napríklad decentná 
čierna s červeným lakovaním 
držiaka zadných stupačiek.... Ináč 
stroj ponúka vzadu kotúčovú brzdu. 
Konkurent od Hondy CB125F tam 
má stále bubon. Ale značka urobí 
veľa, Honda je stále ten 
najpredávanejší malý
stroj u nás.

2399 €
BENELLI 
BN 125

125 cm3, 8,2 kW/9500, 
10Nm/7000, prev. 5M
110/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Kotúčová 260mm / Kotúč 240mm, 142 kg
2050 x 810 x 1065mm , 780 mm

1360 mm,  99km/h 

6BENELLI
TNT 125 2399 €

125 cm3, 8,2 kW/9500, 
10Nm/7000, prev. 5M
120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu 
Kotúčová 210mm / Kotúč 190mm, 124 kg
 780 mm

1215 mm,  99km/h 

5
BENELLI
LEONCINO 125 5490 €NOVINKA

124 cm3, 11 kW/8250, 
12Nm/7800, prev. 6M
130/8019 vpredu, 130/8019 vzadu 
Kotúčová 4P 300mm / K1P 218mm, 140 kg
 2080xx , 845 mm

1425 mm,  101km/h 

0

Srdcom Leoncina 125 je 
jednovalcový štvortakt, 
kvapalinou chladený, s 
objemom 125 cm3. Obsahuje 
jeden vačkový hriadeľ so 4 
ventilmi na valec, elektronické 
vstrekovanie s telesom 
škrtiacej klapky s priemerom 
28 mm, mokrú spojku a 6
stupňovú prevodovku. Motor 
má výkon 12,8 k (9,4 kW) pri 
9500 ot./min a 10 Nm (1,0 
kgm) pri 8500 ot./min. Jednou 
zo silných stránok motorky je 
určite nízka spotreba 2,2 litra 

na 100 km. Vpredu je USD 
vidlica s priemerom 35 mm, 
zatiaľ čo zadná časť má kyvné 
rameno s centrálnym tlmičom 
a zdvihom 53 mm. Vpredu je 
jeden plávajúci kotúč s 
priemerom 280 mm s 
trojpiestikovým strmeňom a 
vzadu kotúč s priemerom 220 
mm s dvojpiestikovým 
plávajúcim strmeňom. 
Prítomná CBS, ABS teda 
nečakajte. 17" ráfiky z 
hliníkovej zliatiny sú obuté do 
pneumatík 110/80R17 a 

130/70R17. Hmotnosť 145 
kg. Ako je už pri čínskych 
premiérach zvykom, trvá pár 
rokov, kým sa od predstavenia 
v roku 2019 dostane do série. 

Dúfajme, že Leoncino 125 
bude konečne dostupné u 
všetkých predajcov Benelli už 
od jari 2022 v sivej a zelenej 
farbe. Predná maska s 
kukučom smutného psa 
možno osloví moderných 
neohipisákov v károvaných 
košeliach s bokombradami.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

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.



technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
 45

 katalóg        
M

O
T

O
R

K
LU

B

FANTIC
125 E enduro 5294 €

FANTIC
125 XE 2T Enduro E5 | 125 XX 2T Motocross 8457 | 8038 €

Rovnako ako motard, aj enduro 
prišlo vlani s novým moderným 
motorom od Yamahy, presnejšie od 
motorárne Minarelli, ktorú Fantic od 
nej kúpil. Jedná sa teda o moderný 

stroj, ktorý dokáže svojim výkonom 
a terénnymi schopnosťami potešiť aj 
menej náročným dospelákov s 
enduro chúťkami.

124 cm3, 10 kW/8250, 
12Nm/7800, prev. 6M
90/9021, 120/8018 
KK 260mm / K 220mm, 96 kg
2010xx , 915 mm

1420 mm,  99km/h 

0

124 cm3, , 
, prev. 6M
90/90 x 21  120/90 x 18 
Kotúč ø 250 mm  Kotúč ø 245 mmm, 96 kg
 2140x825x1285 , 9555 mm

1455 mm,  km/h 

1
www.airmoto.cz/fantic/

Fantic je znovuzrodená značka.  
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 
produkcia je však otázna. Fantic po 
novom vlastní fabriku Minarelli na 

výrobu motorov, a tak je tento model 
osadený špičkovou technikou Euro 5 
obdobne ako v nových malých 
Yamahách. Z tohoto pohľadu je cena 
adekvátna, nejedná sa o žiadny starý 
čínsky klon. Cena je však vzhľadom 
na konkurenciu dosť vysoká. Ale 
dieťa bohatých hiústerovských 
rodičov si stroj určite užije :).

5490 €

5294 €

124 cm3, 10 kW/8250, 
12Nm/7800, prev. 6M
100/8017  vpredu, 130/7017
KK 260mm / K 220mm, 96 kg
2010xx , 880 mm

1420 mm,  99km/h 

0

124 cm3, 11 kW/8250, 
12Nm/7800, prev. 6M
130/8019 vpredu, 130/8019 vzadu 
Kotúčová 4P 300mm / K1P 218mm, 140 kg
 2080xx , 845 mm

1425 mm,  101km/h 

0

FANTIC
Caballero 125

FANTIC
125 M motard

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. 
Moderný motor od Yamahy však 
niečo stojí, pre menej majetných je 
BETA :)

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

Fantic XE 125 2T Enduro je ostrá enduro novinka roka 2021. Základom nového 
modelu XE 125 je spoľahlivosť, všestrannosť a výkon motora Yamaha v kombinácii 
s dynamikou, jazdnou polohou a ovládateľnosťou rovnakého podvozku Yamaha a 
zavesenia KYB. Pohonnou jednotkou je kvapalinou chladený dvojtaktný 
jednovalcový motor Yamaha 125 ccm. Aj keď je model XE 125 zdieľaný s verziou XX 
(verzia pre motokros), vyznačuje sa špeciálne navrhnutou hlavou valcov s nižším 
kompresným pomerom a riadiacou jednotkou CDI so špeciálnym mapovaním pre 
použitie v endure. Kyvné rameno je vyrobené zo zliatiny, ráfiky DID sú obuté do 
najnovších pneumatík Dunlop Geomax EN91 (90 / 9021 a 120 / 9018 '). Celková 
uvádzaná hmotnosť je spratných 96 kg. Brzdové komponenty Nissin ponúkajú 
osvedčený výkon a kontrolu (používané aj u iných modelov enduro) vpredu aj vzadu, 
s diskami / kotúčmi s rozmermi 250 mm a 245 mm. Je tiež štíhly a poskytuje 
priestor pre nohy jazdca. Kryty chladiča „zaručujú pohyb a kontrolu“ a sedadlo má 
vysoko priľnavý kryt a vedie smerom k. Elegantne navrhnutý zadný blatník. Fantic 
tvrdí, že štandardný LED svetlomet zaisťuje skvelú viditeľnosť aj v noci.
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FB MONDIAL
HPS 125i E5    3990 €

FB MONDIAL
Sport Classic 125    na dotaz €

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. Tento stroj 
ponúka skutočnú pastvu pre oči 
všetkých motorkárov, ktorí sú unavení z 
hmyzieho dizajnu modernej doby. Clip 
on riadítka, okrúhly budík, polokapotka a 
prekryté sedlo spolujazdca. Hor sa na 
preteky v štýle minulého tisícročia.

125 cm3, 10kW/9750, 
10,5Nm/8000, prev. 6M
100/9018 vpredu, 130/8017 vzadu
Kotúčová 4P 300mm / K1P 218mm, 133 kg
  , 790 mm

1370 mm,  99km/h 

0

 46

125 cm3, 10kW/9750, 
10,5Nm/8000, prev. 6M
100/9018 vpredu, 130/8017 vzadu
Kotúčová 4P 300mm / K1P 218mm, 133 kg
  , 790 mm

1370 mm,  99km/h 

0

      Mondial je ďalšia znovuzrodená 
          európska značka, ktorá si 

           požičala stroje od čínskeho 
              Piaggia. Môže preto 

                  poskytnúť viac menej 
                  moderný motor DOHC, 

                  elektronické 
                    vstrekovanie paliva a 

                   kvapalinové chladenie. 
                    Zadné dvojité tlmiče a 

                   upsidedown 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. U nás široké 
publikom neoslovil, ale aj napriek 

tomu snaživý importér ponúka 

stroj, ktorý je pre novú sezónu 
inovovaný na normu EURO5. V 
ponuke je aj krásna spomienka, 

lakovaná namodro, na víťazstvo v 
MS cestovných motocyklov v roku 

1951. Malý osminkový vodníček 
však na Slovcensku svojich 

priaznivcov nenašiel. Môže za to aj 
vyššia cena, ktorá je nad možnosti 
hlavnej cieľovej skupiny. Ak by sa 

zmenila legislatíva, kde sme okresali 
možnosti, ktoré európske smernice a 

právo ponúka, mohla by to byť 
pekná altkernatíva k skútrom. 

Takto je to len spestrenie 
slovenského chudobného trhu 

"skutočných" motocyklov kategórie 
A1. Minuloročné výročie je preč, a 

importér napriek snahe sa 
nakopniec sústredil na pravé čínske 

fejkové motorky CF moto. Takže 
nulové čísla registrácií za rok 2021 
si s najväčšou pravdepodobnosťou 

zopakujeme aj v dvojkovom roku. V 
zahraničí sa tieto stroje predávajú 

pod viacerými lokálnymi značkami, 
ktoré kanibalizujú na slávnej 

minulosti, takže žiadna exkluzivitka 
to nie je. Ani talianska motorka. 

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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FB MONDIAL
Flat Track 125i E5    3990 €

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 príde pravdepodobne aj 
vo verzii EURO5, keďže Aprilia už 
takúto alternatívu ponúka...

FB MONDIAL
SMX 125i ENDURO     3999 €

FB MONDIAL
SMX 125i CBS SUPERMOTO    3999 €

125 cm3, 11kW/10750, 
10,5Nm/8000, prev. 6M
90/9021 vpredu, 120/8018 vzadu 
Kotúčová 4P 300mm / K1P 218mm, 124 kg
  , 930 mm

1443 mm,  99km/h 

0

125 cm3, 11kW/10750, 
10,5Nm/8000, prev. 6M
110/8017, 140/7017 vzadu 
K  300mm / K 218mm, 124 kg
  , 880 mm

1443 mm,  99km/h 

0

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 
bohužiaľ aj o dosť drahšia. Importér 
zatiaľ ponúka vo verzii EURO4, 
novú normu však môžeme 
pravdepodobne očakávať, keďže sa 
jej dočkal aj sesterský model. 
Predaje sú vďaka cene u nás 
minimálne. 

Nové F.B Mondial FlatTrack je už 
nejakú dobu viditeľný po výstavách, 
ale reálny predaj sa rozbieha až v 
tomto roku. Pre novú sezónu 
dostáva rovnako ako sesterský HPS 
novú prístrojovku s tabletoidným 
výzorom. Vzhľadom na orientáciu 
na klasický dizajn ide o trochu 
kontroverzné vylepšenie, ale dnešní 
hipsteri si na tech novinky potrpia. 
FlatTrack ponúka ináč vedené 
výfukové koncovky pod sedlom, 
LEDkové osvetlenie na klasickej 

flattrackovej tabuľke vpredu a vzadu 
je integrované do podsedadlovky. 
Skutočne je to stroj pre 
individualistov, hlavne v tej krásnej 
žltej kombinácii. Slovensko mu však 
nechutí, neregistroval sa vlani ani 
jeden stroj. Americký FlatTrack je u 
nás mimo znalú komunitu 
absolútne neznámym pojmom, a 
preto je dizajn predmetom častokrát 
prihlúpych komentárov o húlení 
dizajnérov. A protom stroj na liatych 
kolesách je skutočná lahôdka.

125 cm3, 10kW/9750, 
10,5Nm/8000, prev. 6M
100/9018 vpredu, 130/8017 vzadu
Kotúčová 4P 300mm / K1P 218mm, 133 kg
  , 790 mm

1370 mm,  99km/h 

0

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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HONDA 
CB 125F 2590 €

HONDA 
MSX GROM 125 3450 €

4T E5, 125 cm3, 8.0 kW/ 7500 ot/min, 
10.9 Nm/6000 ot/min, 5M 
80/10018 vpredu, 90/9018 vzadu

Kotúčová 240mm /Bubon 130mm, 117kg
2015x750x1100mm, 790 mm

1280 mm, 91km/h 

30

4T E5, 125 cm3, 7,2 kW / 7250 ot. min1 10,5 
Nm / 5500 ot. min1, vzduchom chladený
120/7012  vpredu/ 130/7012vzadu

Kotúčová 220mm /Kotúčová 190mm, 103kg
1 760 mm x 720 mm x 1 015 mm , 761 mm

1200 mm, 94km/h 

3

Najpredávanejší klasický motocykel v 
kategórii A1 na Slovensku. Celkovo je 
vynovená Honda o 11 kg ľahšia ako 
predchodca. Disponuje 
prepracovaným rámom. Nový rám z 
oceľových trubiek je o 1,7 kg ľahší, 
dva zadné tlmiče disponujú funkciou 
nastavenia predpätia. Pohotovostná 
hmotnosť je len 117 kg. Dva zadné 
tlmiče umožňujú 5 stupňové 
nastavenie predpätia pružiny a 
vhodne dopĺňajú charakteristiku 
prednej teleskopickej vidlice s 
priemerom 31 mm. Štýlové sú veľké 
18 palcové hliníkové kolesá s 
delenými paprskami. Sedlo je o 15 

mm vyššie (790 mm) a ponúka 
dostatok miesta pre dvoch dospelých. 
Súčasťou štandardnej výbavy je aj 
madlo pre spolujazdca a centrálny 
stojan. Veľkú pozornosť konštruktéri 
venovali tiež ľahkosti riadenia a 
športovému pocitu pri bočných 
náklonoch. Aj keď, priznajme si, tento 
stroj sa na náklony nehrá a nekupuje. 
Sklon prednej vidlice a závlek 
dosahujú hodnôt 26° a 92,4 mm, 
rázvor kolies dosahuje 1 280 mm. 
Model CB125F pre rok 2021 bude k 
dispozícii v troch farebách:  Červená 
Splendor Red, Biela Pearl  Cool 
White  a  čierna.

Nový vzduchom chladený jednovalcový 
dvojventilový motor s rozvodom SOHC  má 
zdvihový objem 124 cm3 a spĺňa požadavky 
emisnej normy EURO5. Používa technológiu 
(eSP). Vyrába sa v európskej továrni značky 
Honda v meste Atessa na juhu Talianska. 
Ponúka významný skok v oblasti znižovania 
spotreby paliva, pričom nedochádza k 
znižovaniu výkonu. Šprint z pokoja na 200 
metrov trvá 12,4s. Pokles spotreby paliva je 
z pôvodných 2 litrov na 1,5 l / 100 km. Pri 11 
litrovej nádrži to predstavuje potenciálny 
dojazd cez 700 km. Nový motor je o 7 kg 
ľahší ako predchodca. Motor, výfukové 
potrubie a spodné prvky vidlice sú čierne. 
Kontrastujú tak s výrazným lakom. Aj 
koncovka výfuku je čierna s chromovaným 
tepelným štítom. Honda stále kraľuje :)

Nový vzduchom chladený motor s 
výkonom 7,2 kW kombinuje prístupný 

a flexibilný výkon s všeobecnou 
univerzálnosťou, pričom je po novom

       vybavený 5. prevodovým
       stupňom pre jazdu mimo mesta;

       pritom je dokonale zladený s
     citlivým a ľahko ovládateľným

                            podvozkom
                          vybaveným 31 mm
                          USD vidlicami, 12

               palcovými kolesami a
                 kotúčovými brzdami

                             vpredu aj vzadu.
                 Najväčšou zmenou pre rok

                   2021 je radikálny nový
            vzhľad, ktorý prináša

          nezameniteľnú osobitosť
            nového elegantného LED
            svetlometu, jednoduchšie

            koncipovanú jednotku
             sedadla a mimoriadne

             kompaktné bočné panely a
              kryty nádrže. Zlaté vidlice 
             a brzdové strmene a žlté 

             zadné odpruženie dotvárajú 
               štýl, ktorý zaručene nikto 

                 neprehliadne. Ľahko 
             vymeniteľná karoséria 
         nahráva adaptabilite a 

          možnostiam prispôsobovania, 
          čím sa vo výsledku Honde 

podarilo zostrojiť motocykel, ktorý je 
síce malý svojimi rozmermi, no o to 
väčší svojím vyžarovaním. Stroj sa 
vyznačuje aj nízkou spotrebou 1,52 l/
100km.Najdôležitejšou súčasťou 
vzhľadu aj funkcie novej Hondy 
MSX Grom sú jej 5lúčové 
(inovované) 12palcové kolesá 
z ľahkých zliatin, ktoré majú
široké 2,5palcové ráfy. Pohoto
vostná hmotnosť sa znížila 
na 103 kg. Hydraulický dvojpiestový 
predný (v zlatej farbe) 
a jednopiestový zadný brzdový 
strmeň ovládajú predný 220 mm 
a zadný 190 mm kotúč. Systém
ABS pracuje prostredníctvom
IMU. Sofistikovaný systém 
elektronického vstrekovania pali
va zaručuje vysokú účinnosť 
spaľovania a vďaka riadeniu nasá
vania aj výfuku zaisťuje pružnú odoz
vu na otočenie plynovej rukoväti. 

Výfukový zvod a tlmič výfuku sú po 
novom tvorené dvoma samostatnými 
dielmi.Modernizovaný ostrý a 
kompaktný LCD panel teraz ponúka 
otáčkomer           a ukazovateľ zarade/
ného                   prevodového stupňa.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]



technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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4T E5, 124,9 cm3, 11.0 kW/ 10000 ot/min, 
11.6 Nm/8000 ot/min, 6M
110/7017 vpredu, 150/6017 vzadu

Kotúčová 296mm /Kotúčová 220mm, 130kg
2015mm x 820mm x 1055mm , 816 mm

1345 mm, 105km/h 

10
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4390 €
HONDA 
CB 125 R

 3790 €
HONDA 
MONKEY

Model CB125R prináša koncentrovaný 
výkon v štýlovej siluete a novým 
jazdcom ponúka vzrušujúci zážitok z 
jazdy. Malý súrodenec úžasného stroja 
CB1000R – a teda člen radu Neo Sports 
Café – okamžite upúta pozornosť 
odvážnym štýlom na 
                  rúrkovom oceľovom ráme. 
                       Najmodernejšia palubná 
                        doska LCD a plné LED 
                          osvetlenie sú funkcie, 
                            ale to čo naozaj upúta 
                             vašu pozornosť je 
                           mimoriadny výkon 
                         nového motora DOHC s 
                      objemom 125 cm3 a 
              presnosť odpruženia vidlicami 
Showa SFFBP USD. Model CB125R 
kladie dôraz na minimalizmus – čím viac 
jazdíte, tým viac rastie vaša 
sebadôvera. Aj keď sa vďaka 
kompaktným rozmerom ľahko riadi, 
vlastnosti veľkého motocykla zaručujú, 
že je dokonalým úvodom do sveta 
skutočných motocyklov. Úplne nový 
jednovalcový motor DOHC 4 V vyvinie 

ďalšieho 1,2 kW a špičkový výkon a 
krútiaci moment vyšší o 1,6 Nm, pričom 
sa na pohon používa šesťstupňová 
prevodovka s plynulým radením. 
Vylepšeniu motora zodpovedá aj predná 
vidlica Showa SFFBP USD s 
priemerom 41 mm s vysokokvalitnými 
parametrami, ktoré nájdete na našich 
väčších motocykloch a ktoré umožňujú 
presnú kontrolu a riadenie, spolu s 
plnohodnotnými pneumatikami a 
strmeňom prednej brzdy s radiálnym 
uložením s jednotkou IMU riadiacou 
systém ABS. Ak ste pripravení posunúť 
sa na ďalšiu úroveň, je to ten správny 
krok. Vzrušenie z jazdy. Každý člen 
radu CBR  obsahuje motor a odpruženie 
na zaistenie vzrušujúceho zážitku z 
jazdy. To však nie je všetko. Každý zo 
strojov ponúka špičkové parametre s 
dôrazom na kvalitu komponentov. A je tu 
štýl. Neo Sports Café vyniká elegantnou 
jednoduchosťou technického 
prevedenia, odvážnym štýlom a 
brutálnou krásnou. Cítite hrdosť, keď 
viete, že je váš.

4T E5, 124 cm3, 6.9kW/6750, 
11Nm/5500, prevodovka 5M
120/8012 vpredu, 130/8012 vzadu

Kotúčová 220mm /Kotúčová 190mm, 104kg
1 710 x 755 x 1 030mm , 775 mm

1145 mm, 90km/h 

2

NOVINKA
Model Monkey je taký honďácky 
nekonečný príbeh. Ponúka niečo 
podobné, ako novodbý MINI od 
BMW, či model 500 od Fiata. Vlani 
sa zdalo, že Honda pre Európu 
stopne predaj tohto stroja, ale 
nakoniec sme sa dočkali aj novej 
emisnej normy v podaní opičky. Do 
roku 2022 model Monkey vstupuje 
s vylepšeným motorom, väčšou 
prevodovkou, pohodlnejším 
odpružením, celkom novou farbou 
a drobnými zlepšeniami, ktoré ešte 
viac zvyšujú jeho atraktivitu aj 
každodennú použiteľnosť. Model 
Monkey je vybavený novým SOHC 
dvojventilovým vzduchom 
                          chladeným 
                          motorom s 
                          objemom 124 cm3 
                          (ktorý je odvodený 
                          od agregátu 
                          použitého v MSX 
                          Grom), ktorý sa 
                          vyznačuje vŕtaním 
                          50 mm, zdvihom 
                          63,1 mm a 
                          kompresným 
                          pomerom 10,0: 1. 
Maximálny výkon 6,9 kW motor 
dosahuje pri 6 750 ot./min., 

pričom najvyššia hodnota 
krútiaceho momentu je 11 Nm pri 5 
500 ot./min. Nová 5stupňová 
prevodovka, ktorá nahradila staršiu 
4stupňovú jednotku, má lepšie 
odstupňované prevody a ponúka 
tak viac pohodlia aj pri dlhších 
cestách. Jeho motor sa vyznačuje 
nízkou spotrebou 1,5 l/100 km (v 
režime WMTC), a to vďaka využitiu 
technológií na znižovanie trenia, 
ako je napríklad predsadený valec 
alebo valčekové vahadlo na pohon 
ventilov. Kolesá majú rázvor 1 145 
mm, sklon prednej vidlice a závlek 
dosahujú 25°/82 mm a polomer 
otáčania je iba 1,9 m. Pohotovostná 
hmotnosť dosahuje iba 104 kg a 
sedlo sa nachádza vo výške 775 
mm. Mäkké sedlo je pre maximálny 
komfort vyrobené z uretánovej peny 
s vysokou hustotou. Tlmiče zaisťujú 
v osi kolesa zdvih 102 mm; 
maximálna svetlá výška dosahuje 
175 mm. Klasický vzhľad je 
pretkaný modernými technológiami: 
kruhový prístrojový panel s  LCD 
displejom, tachometer s dvoma 
dennými počítadlami aj šesťdielny 
ukazovateľ stavu paliva, všetky 
svetlá sú vybavené LED.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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3390 €
HONDA 
CUB 125

4T E5, 125 cm3, 7.2 kW/7500, 
10,4Nm/6250, prev. 4M
70/9017 vpredu, 80/9017 vzadu 

Kotúčová 220mm /Bubon 110mm, 110kg
1915 x 720 x 1000, 780 mm

1245 mm, 95km/h 

6

Jedna z najpredávanejších 
motoriek histŕie prichádza pre rok 
2022 v inovovanom šate. Áno, aj tu 
je hlavnou inováciou motor, ktorý 
spĺňa normu Euro5. Ale ako 
správny japonský "pionier" sa 
zmenil z jednohrba na 
dvojsedadlový model. Hurá. Farba 
zmatnela a nechá vyniknúť 
krásnemu červenému sedlu. Wau, 
to je pekné. Béčko vo vodičáku na 
jeho riadenie nestačí, ale kto by to 
riešil, keď v malom techničáku o 
tom nie je ani zmienka, a vzhľad je 
vyslovene skútrový. Nový vzduchom 
chladený SOHC motor spoločne s 
novým nastavením elektronickej 
riadiacej jednotky a upravenými 
nasávacími aj výfukovými kanálmi 
umožňuje modelu Super Cub 125 
plniť emisnú normu EURO5. 
Vŕtanie a zdvih sú 77 mm × 80 mm 
a kompresný pomer dosahuje 
hodnotu 10,0: 1. Maximálny výkon 
7,2 kW (nárast o 0,1 kW) motor 

dosahuje pri 7 500 ot./min., pričom 
najvyššia hodnota krútiaceho 
momentu je 10,4 Nm pri 6 250 ot./
min., teda sa posunula o vyše tisíc 
otáčok nahor. Prevodovka zostáva 
4stupňová (s neutrálom v spodnej 
polohe) a v súlade s tradíciou Super 
Cub sa ovláda „automatickou“ 
odstredivou spojkou, ktorá 
eliminuje potrebu spojkovej páčky. 
Pred rozjazdom jazdec nožnou 
páčkou na ľavej strane jednoducho 
vyberie požadovaný rýchlostný 
stupeň a po otočení plynom sa 
spojka aktivuje automaticky. 
Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri 
zmenách rýchlostných stupňov 
hore aj dolu. Stály prevod pomocou 
ozubených kolies so 14 a 35 zubami 
má pomer 2,50. Závitovkový 
primárny prevod znižuje 
„mechanický“ hluk.Motor sa 
vyznačuje spotrebou 1,5 l/100 km , 
čo mu s nádržou s objemom 3,7 l 
dáva dojazd približne 250 km.

NOVINKA

HUSQVARNA 
SVARTFILEN 125  5030 €

4T E5, 124,7 cm3, 11kW/10000, 
12Nm/8000, prev. 6M
110/7017 vpredu, 150/6017 vzadu 

Kotúčová 320mm /Kotúčová 230mm, 146kg
1955x740x1115mm , 835 mm

1357 mm, 110km/h 

3

www.husqvarnamoto.sk
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Svartpilen 125 ponúka dva 
najvyhľadávanejšie atribúty motocykla: 
robustný dizajn a prístupný výkon. 
Vďaka svojej vzpriamenej jazdnej 
polohe, ľahkému podvozku a 
spoľahlivému jednovalcovému motoru 
vás tento motocykel dostane do centra 
diania. Už nie je čas čakať, deň je na 
tebe, aby si sa chopil! Pohon Svartpilen 
125 je moderný, kvapalinou chladený, 
jednovalcový štvortaktný dvojtaktný 
vačkový hriadeľ s objemom 125 cm3, 
ktorý je vstrekovaný palivom. 
Pozoruhodne kompaktný motor 
poskytuje pôsobivý výkon a vďaka 
vyvažovaciemu hriadeľu poskytuje 
najvyššiu úroveň plynulosti. Motor je 
vybavený elektrickým štartérom 
napájaným z batérie 12V / 8Ah a 

dosahuje svoj špičkový výkon 11 kW (15 
k) s pôsobivým výkonovým charakterom 
vhodným pre jazdu v meste. 
Šesťstupňová prevodovka s úzkym 
pomerom poskytuje jazdcovi plynulé a 
ľahké radenie pomocou komponentov s 
nízkym trením. Redukované na 
autentickú zmes klasického myslenia a 
moderného dizajnu. Tento Svartpilen 
125 je synonymom švédskeho 
dedičstva motocyklov Husqvarna. Ľahká 
a úzka karoséria je tvarovaná do dizajnu 
Svartpilen 125 a inteligentne umožňuje 
plynulý pohyb počas jazdy. Jeho tmavá 
farba, robustné pneumatiky a ochranné 
časti dávajú motocyklu dôsledný vzhľad, 
ktorý zodpovedá jeho zámerom v oblasti 
mestského prieskumu.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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www.keewaymotor.cz
2499 €
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KEEWAY 
RKF 125 

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 jeden z 
najlepších pomerov cena/výkon v 
A1kovej kategórii. To je aj 

dôvodom, že sa stal v minulom roku 
opäť najpredávanejším strojom vo 
svojej kategórii v Taliansku. 
Keeway, značka pôvodne z 
Maďarska, ukazuje, ako má 
moderná čína vyzerať. Na lúke 
vybudovaná značka s dostupnými 
modernými strojmi.

125 cm3, 9kW/9500, 10Nm/7500,
 prevodovka 5M
100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu 
 K / K  140 kg
  , 770 mm
 1345 mm
11ks

125 cm3, 7,8kW/9000, 
8,9Nm/7500, prev. 5M
110/9016 vpredu, 130/9015 vzadu 
K  / K  CBS, 134 kg
 , 715 mm
1440 mm
0ks

125 cm3, 7,8kW/9000,
 8,9Nm/7500, prev. 5M
90/9017 vpredu, 130/9015 vzadu 
K  / K , 144 kg
  , 715 mm
1440 mm, 95km/h
13ks

KEEWAY 
SUPERLIGHT 125 2299 €

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. Keďže sa stále dobre predáva, 

Keeway ho povýšil na novú normu. 
Malý lacný cruiserík pre klasiku 
milujúcu mládež. Tento nesmrteľný 
stroj je v ponuke aj po redukcii 
portfólia značky v segmente lacných 
naháčov. Pomaly jediný dostupný 
čoperík v kategórii A1 stále má 
svojich priaznivcov a na rozdiel o 
rýchlokvasených číňanov s 
európskymi menami (brixton, 
malaguti, či tuzemský UM) na 
Sloevsnku aj reálne niečo predáva. 
Tento stroj je žívá klasika. 

KEEWAY 
KLIGHT 125 2299 €

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. Príjemná cenovka 
podporuje predaje, tie sú aj na 
Slovesku vcelku poziívnym 
prekvapením v segmente, kde sa 
predávajú hlavne skútre. A Keeway 

tu má už vybudované aj celkom 
dobré meno a širokú servisnú sieť. 
Nie je Čína ako Čína. Tento strojček 
ponúka voči Supelightu modernejší 
výzor, ktorý však ukrýva rovnaký 
vzduchom chladený jednovalec. 
predné koleso je bicyklovejšie a 
dsopelejšie, vzadu je skoro skútrová 
pätnástka aj v tomot prípade. 
Nepraktická štýlová náhrada práve 
skútrov do mestského prostredia. 
Rázvor je však cruiserovejší a tak 
mrštnosť v zátačkách bude za 
skútrom predsalen zaostávať.

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]



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. Pre rok 2021 s 
krásnym žiarivozeleným lakovaním 
rámu.
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UM 
RENEGADE 125 |  DSR 125 | XSTREET 125 3450 €

www.ummotorcycles.cz/125
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UM je motocyklová značka 
pochádzajúca z USA. Zakladatelia, 
rodina Villegas, značku prvýkrát 
zaregistrovali na patentovom úrade na 
začiatku tohto milénia. Patrí sa 
povedať, že do mladej histórie značky 
UM sa zapísal rodinný patriarcha, pán 

Octavio Villegas Llano, 
ktorý už od svojich mladých rokov 
sníval a premýšľal o nových 
možnostiach dopravy. Inšpiroval sa 
neistými životnými podmienkami 
obyvateľov Latinskej Ameriky v polovici 
20. storočia a vždy vyrábal a ponúkal 
dopravné prostriedky pre nízko a 
stredne príjmové skupiny obyvateľstva 
celej Ameriky s nádejou, že zlepší ich 
život. Vždy jeho zámerom bolo, 
ponúknuť najvyššiu kvalitu za čo 
najvýhodnejšiu cenu.V roku 2014 
značka UM® vstúpila na európsky trh a 
miliónom nielen mladých zákazníkom 
ukázala motocykle, ktoré si získavajú 
ich srdcia a poskytujú im bezchybnú 

kombináciu jedinečnosti a výkonu spolu 
s vysokou úžitkovou hodnotou. Za 
týmito marketinkovými kecami sa 
skrývajú stroje vyrábané v Číne. 
Nájdeme tam klasické cruisery, ktoré 
kopírujú HD,  ako aj starších 
prekapotovaných európanov. Modelová 
rada Renegade ponúka vodu chladený 
motor 124,6 cm3 s výkonom 9 kW pri 
9.500 ot./min a krútiacim momentom 10 
Nm pri 8.000 ot./min. prevodvka je 5 
stupňová. Vpredu je 280mm kotúč, 
vzadu bubon. Kolesá vpredu 110/9016, 
vzadu dokonca 140/90_15. Rázvor 
1550mm,  

dĺžka dokonca 2200mm. Rada DSR má 
124,2 cm3 vodníka s 11 kW pri 10.500 
ot./min a 10,9 Nm pri 8.250 ot./min. 
Kotúčovky sú obidve, koleso vpredu je 
21 a vzadu 19, je to v podstate staršie 
Derbi vyrábané v Číne. Nakoniec 
model XSTREET je klasický čínsky 
vzducháč 124,7 cm3 s 7,2 kW pri 
7.500 ot./min a 9,2 Nm pri 6.000 ot./
min. Prevodovka je 5 stupňová, rázvor 
1355mm a obidve kolesá sedemnástky. 
Vpredu kotúč 250 vzadu 240mm, 
predná USD vidlica. Zatiaľ len stará 
norma, zaujímavý je len Renegade :) 
Predaje v roku 2021 2ks Renegade a 
1ks XSTREET. 

4T E5, 125 cm3, 11kW/10000, 
11,7Nm/7700, prev. 6M
100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu

Kotúčová 290mm /Kotúčová 228mm, 147kg
1 935 x 740 x 1 015 mm , 815 mm

1330 mm, 113km/h 

1

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. Pre 
rok 2021 dostal motor vylepšenie pri 
prechode nsa EURO5 a kapotáž 
výrazné lakovanie vo farbách novej 
superbikovej väčšej
sestry. Tlieskam.

www.kawasaki.sk
4995 €

KAWASAKI 
NINJA 125

4T E5, 125 cm3, 11kW/10000, 
11,7Nm/7700, prev. 6M
100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu

Kotúčová 290mm /Kotúčová 228mm, 148kg
 1 935 x 685 x 1 075 mm , 785 mm

1330 mm, 113km/h 

2KAWASAKI 
Z125 4495 €

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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4690 €
www.ktm.skKTM 

DUKE 125
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4T E5, 124,7 cm3, 11kW/10000, 
12Nm/8000, prev. 6M
1110/7017 vpredu, 150/6017 vzadu 

Kotúčová 300mm /Kotúčová 230mm, 139kg
1955x740x1115mm , 765 mm

1357 mm, 114km/h 

3

4T E5, 125 cm3, 11kW/10000, 
12Nm/8000, prev. 6M
110/7017 vpredu, 150/6017 vzadu 

Kotúčová 300mm /Kotúčová 230mm, 139kg
 , 820 mm

1340 mm, 114km/h 

0

Jeden z najlepších Ajednotkových 
superšportov. Po dlhých siedmych 
rokoch prichádza inovácia. Krásny 
nezameniteľný dizajn s dvoma 
prednými krohovými svetlami 
nahradila klasická kapotka, ktorá 
stroj opticky rozširuje a stratila sa 
fotogenická ľahkosť. Parametrami 
určite zostáva na špici kategórie, 
ale dizajn sa až veľmi počínštil. 
Všade prítomná oranžová farba a 
trubkový rám sú poznávacím 
znakom rakušanov. Tento stroj je 
však čisto indická produkcia, malé 
objemy predajov v Európe nikoho 
netrápia. Primárne je tento stroj 
postavený pre obdivovateľov 
kravského kultu. Je zaujímavé, že 
rakúska Piererova firma na to tlačí 

v motoGP, rovnako dodáva stroje 
pre RedBull rookies cup, ale 
kapotky má len tieto malé indické. 
Hlavne, že sa spolčili s číňanmi z 
CF moto, ktorí ponúkajú dizajnovo 
krajšie kapotky a ich najnovšie 
prototypy s letmákom by som čakal 
práve u oranžových. Značka KTm 
stavila na peniaze, skupuje značky, 
áno len značky, ktoré používa na 
polepenie svojich existujúcich 
modelov a buduje finančné 
impérium. Tu je nejaká vernosť 
značke alebo lojalita k technike na 
druhej kolaji. Škoda, práve na novú 
kapotku som sa tešil, že bude 
pokračovať vo výnimočnom štýle 
predchodkyne. A zatiaľ tu máme 
bezpohlavného kiskoid...

KTM 
RC 125

4790 €NOVINKA

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

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 6
stupňovou 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. Cenovku však 
napĺňajú kvalitné komponenty: 
Vpredu USD vidlica WP, radiálna 
štvorpiestiková brzda vpredu, malá 
spotreba modernéího motora na 
úrovni 2,42 litrov na 100km. Nádrž 
má obrovský objem 13,4 litra, čo 
umožňuje nekonečný dojazd. A v 
novom roku s orandžovou na 
ráfikoch .



technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

125 cm3, 7.8 HP / 8500 rpm, 
prev. 5M
2.7518 42P vpredu 90/9018 57P vzadu 
K  / B , 128 kg
2060×710×1045 mm ,  mm
:  mm
1

125 cm3, 7,2 kW / 8500 ot. min., 
prev. 5M
 1,7518 vpredu, 110/9017 vzadu 
 K  / K , 125 kg
 2000 x 800 x 1130 mm , 820 mm
 mm, 90km/h
0

www.romet.sk
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 ROMET ADV 125 CROSS
7,5 kW/7500 ot./min,
9,2 Nm/6000 ot./min,
2120x870x1070 mm
3.0018 K | 3.2518 K 
Cena: 2999, €

ROMET PONY 125
125 cm3, 6 k
prev. 5M109 kg
1780x780x985 mm
120/7012"K |120/7012"K 
Cena: 2999, €

2999 €
ROMET 
SOFT CHOPER 125

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! .

2999 €
ROMET 
K 125

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..

2999 €
BAJAJ 
PULSAR 125

 ROMET ZXT 125
8,9 kW
2060x760x1105 mm
2,7518 K | 3.0018 B
Cena: 2999, €

124 ccm, 1V, 4T, vzduchom chladený 
12k/ 8500 rpm, 
prev. 5M
2.75  17 / 100/90  17 vzadu 
K  / B , 126,5 kg, nádrž 10,5l 
1995 mm x 765 mm x 1045 mm ,  mm
0

Bajaj je pre väčšinu našincov 
neznáma značka. Ale ako už názov 
predznamenáva, jeho rodiskom je 
India. A tam je populárny stroj 
Pulsar, ktorého sa ročné predá 
stotisíc kusov. Importér poľského 
Rometu ho dováža aj na Slovensko, 
zatiaľ absolútne bezúspešne. Aby 
tento neúspech podtrhol, tak 
zdvihol svoju cenovku pre rok 2022 
na neuveriteľných 2999 euríčok. Tu 

už nie je nad čím rozmýšľať a každý 
siahne po lacnejšej a osvedčenej a 
motorovo modernej Honde CB 
125F. Tá je aspoň montovaná v 
Taliansku. Teda Made in Europe je 
lacnejšie ako Inická drncačka. Ináč, 
za polovičnú cenu by to bol možno 
hit, takto je to len "ozdoba" stránok 
importéra. A ak je rovnakého 
spracovania, ako indická Jawa, tak 
je to len pre kutilov.

Romet má širokú ponuku čínskych 
strojov v triede 125 A1, kde v Poľsku 
dominuje. Je to preto, lebo poľská 
legislatíva plne využíva európske 
limity a smernice, ktoré umožňujú 
aj na automibilový vpodičák viesť 
akúkoľvek stodvadsaťpäťku. To len 
ustarostení slovenskí poslanci sú 
pápežskejší ako sám pápež, a dali 
do zákona automatickú prevodovku. 
pritom skúster je častokrát rýchlejší 
a neznalého vydesí viac, ako 
radička. Ale späť k ponúkaným 
strojom. Sä to všetko vzducháče, 

väčšinou 
dávne licencie
japonských
strojčekov. 
Stroje, ktoré 
pripomínajú 
rôzne iné 
značky, však Čína ponúka svetu 
skoro výlučne len nedokonalé kópie 
bez vlastných nápadov. Romet je 
podobná značka, ako v Čechách 
Jawa. Prežila len vďaka 
komunistickému skanzenu a teraz 
sa pokúša ťažiť z mena. Ale 

nostalgici postupne 
vymrú a podbne to bude
 aj s týmito značkami.
Importér je však bez akýchkoľvek
snáh o nenulové predajné čísla, a 
tak stanovil brutálne 
nekonkurenčnú cenu. Pár kúskov 
možno predá, ale nevidno tu žiadnu 
snahu o budovanie značky, či 
nejaký prítok financií zo servisu. A 
tak sa v roku 2022 aj Romet stal na 
Slovensku nepredajným, ako boli 
SINNIS a podobné iné plagiáty. 
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ZONTES 
125 U Urban | U1 Hyper Trail | G1 Scrambler od 2799 €

www.zontes.cz

4T E4, 124,7 cm3, 10,5kW/8500, 
12,5Nm/7000, prev. 6M
110/7017 vpredu, 130/7017 vzadu

Kotúčová  /Kotúčová , 128kg prázdna
1 980 x 865 x 1 070 mm , 780 mm

1380 mm, 99km/h 

1ks U1

125 U
Dravá motorka s moderným vzhľadom 
s dvoma režimami jazdy  ECO a 
SPORT. Štartovanie a zabezpečenie 
motocykla plne elektronické bez 
použitia kľúča, s transpondérom s 
dosahom 1,5 metra. Do výbavy patrí aj 
veľkokapacitná batéria, ktorá poskytuje 
dostatočnú kapacitu pre štartovanie v 
chladnom počasí a na využívanie 
doplnkov, ako je potrebné USB 
nabíjačka. Tá má dva USB porty a 
      môže dodávať vysoký prúd 2,1 A 
         pre nabíjanie dvoch zariadení 
         USB súčasne. Samozrejmosťou 
          je kompletná LED osvetlenie 
          pre bezpečnú a prehľadnú 
        jazdu. LCD displej vám poskytne 
        stručný a jednoduchý prehľad o 
všetkých údajoch. Vďaka valcu motora 
vyrobenému z čistého hliníka je 
vnútorná stena valca tenká, takže teplo 
z valca je rýchlo odvádzané preč. To 
prispieva k vyššiemu výkonu. 
Galvanizovaná olejová nádrž zase 
zabraňuje upchávaniu filtra oleja v 
dôsledku hrdze. Systém BOSCH ABS 
9. 1M umožňuje vodičovi ovládať 

motocykel bez ohľadu na to, či idete v 
piesku, daždi alebo snehu. Systém 
ABS vám prinesie istotu. Zadný 
centrálny tlmič využíva vstavaný 
zásobník naplnený vysokotlakovým 
dusíkom k zníženiu teploty 
hydraulického oleja pri tlmení. Sedlo 
jazdca a spolujazdca je rozdelené v 
športovom štýle a jeho pohodlná výplň 
a poťah zaručujú príjemnejšie jazdu. 
Hliníková zadná kyvná vidlica vďaka 
kombinácii materiálov a špeciálnemu 
procesu odlievanie má nízku hmotnosť 
a dobrú tuhosť. Do základnej výbavy 
patria aj chrániče nastaviteľných páčok. 
K dispozícii v modrej a červenej farbe.
125 U1
Do základnej výbavy patria  padacie 
ochranné rámy, ktoré poskytnú ochranu 
motocyklu aj jazdcovi. K dispozícii v 
modrej, oranžovej a žltej farbe..
125 G1
Scrambler podľa webu dovozcu má 
obrovskú nádrž s objjemol 20 litrov. Pri 
spotrebe, tiež z webu výrobcu, v ECO 
režime 1,4 litra na 100 kilometrov je 
dojazd nad 1000km na jednu nádrž. Asi 
to bude len obrovský čínsky preklep :(
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technické údaje
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registrácie 2021 [ks]



technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
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registrácie 2021 [ks]

124,7 cm3, 11 kW,
prevodovka 6M
110 / 7017 vpredu, 140 / 7017 vzadu 
 K Ø 300 mm / K Ø 220 mm, 136 kg
  , 820 mm
  mm
0

124,7 cm3, 11 kW, 
prev. 5M
120/70R/17 vpredu, 150 / 60R / 17 vzadu 
K 300mm / K 220mm, 130 kg
  , 720 mm 

0
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VAREZ 125

Najnovší v rade SWM, Varez 125, so 
sebou prináša množstvo 
technických a estetických výhod , 
ktoré dodávajú rodine 125 ccm 
punc skutočného motocykla.
S dôrazom na každý detail je Varez 
125 modelom, ktorý stelesňuje 
základné hodnoty značky SWM, 
ktoré predstavujú Kvalita, Design a 
výrazné Knowhow. 

  Vynikajúci design prepracovaný 
   do najmenšieho detailu. 
  Výkonným motorom v kombinácii 
so silnými brzdami s ABS a 
kvalitným spracovaním Varez 125 
jasne vyčnieva nad konkurentmi 
         objemovej triedy 125 ccm.

         Kvalitné komponenty:
         Multifunkčná digitálna 
         prístrojová doska, hliníkové 
         riadidlá, ovládače DOMINO, 
         LED predné, zadné aj 
         smerové svetlá, pneumatiky 

MICHELIN Pilot Street, predná 
vidlica FAST ACE, vstrekovanie 
ATHENA, ZLATÁ reťaz.
Digitálny kokpit s LED displejom, 
LED svetlomety, smerovky a zadné 
svetlá, dvojdielne sedlo, brzdový 
systém ABS s prednými a zadnými 
kotúčovými brzdami, hliníkový 
uzáver nádrže, výfukový systém z 
nerezovej ocele, vysoko kvalitné, 
lakovaný rúrkový priestorový rám

Predné odpruženie je upside down 
Ø 47 mm, zadné odpruženie 
monoshock.
Motor je kvapalinou chladený 
4taktný jednovalec so 4 ventilmi ; 
DOHC ; Euro 5, vŕtanie x zdvih 58 
mm x 47,2 mm, Elektronické 
vstrekovanie.
Rám  je trubkový v klasickom 
"talianskom" dizajne. Za dobrú 
cenu voči konkurencii ponúka 
neopozeraný stroj s dospelým 
dizajnom a výkonom na hranici 
triedy A1.

4290 €

2990 €
Model Ace of Spades R 125 Euro 5, 
v slovenčine teda Pikové eso, má 
vlastnosti, vďaka ktorým je vhodný 
na univerzálne používanie, od 
„vysokej manévrovateľnosti“ až po 
prechádzanie „offroadových“ 
chodníkov. Ace of Spades, nie je len 
motorka, ale skvelý a spoľahlivý 
parťák na pohodové výjazdy. Aspoň 
takto ho definuje na svojich 
stránkach dovozca. Na Slovensku je 
táto značka tohtoročnou novinkou, 
v Európe a v Čechách, odkiaľ sa k 
nám tieto stroje vozia, je značka 
známa už nejaký ten rok. Ide o 
klasickú Taliansku značku, ktorá, 
ako ináč krachla. Jej meno sa 
hodilo číňanom pri     vstupe do 
opustenej fabriky       vo Varese. 

Keď KTM kúpila Husqarnu, 
nechala si len značku. Na fabriku 
aj stroje sa vykašľala a toho sa 
chopili číňania a v pôvodnej fabrike 
pokjračuje výroba exhusqarien pod 
reinkarnovanou talianskou 
značkou. Všetky stodvadsaťpätky 
poháňa rovnaký motor, ktorý je 
všelijakými nádstavcami a 
plieškami poprimontovávaný do 
rôznych rámov. Teda aj v tomot 
prípade sa jedná o vodou chladený 
jednovalec, samozrejme 4taktný, s 
objemom ako ináč, 124,7ccm a 
dokonca s dvojitým vačkovým 
hriadelom, a teda 4 ventilovou 
hlavou. Motorka ponúka 6 
rýchlostných stupňov a spĺňa aj 
   aktuálne platnú normu Euro 5.

Predné odpruženie je tiež moderné 
na klasický stroj ide o netradičnú 
Upside down vidlicu s priemerom 
slušných Ø 41 mm. Zadné 
odpruženie je postavené na 
dvojitom hydraulickom tlmiči s 
nastaviteľným útlmom. Výška sedla 
je rpíjemných ženských (ach ty 
rodový hriešnik) 720 mm. Prednú 
brzdu tvorí pevný kotúč s 
hydraulickým ovládaním a 
plávajúcim strmeňom s ABS, 

priemer kotúča je 300 mm. Zadná 
brzda je rovnako s pevným 
kotúčom s hydraulickým ovládaním 
a taktiež plávajúcim strmeňom s 
ABS, Ø kotúča je 220 mm. 
Pneumatiky predné sú rozmeru 
120/70R/17, Pirelli Red II , zadné 
150 / 60R / 17 s rovnakými 
gimami Pirelli Red II. Motorka je 
ľahká iba 130 kg, čo pri výkon 11 
kW sľubuje dynamiku.

SWM
Aces Of Spade 125 

NOVINKA

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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124,7 cm3, 11kW, 
prev. 5M
80/90 21 vpredu, 110 / 8017 vzadu 
K 300mm / K 220 , 109 kg
  , 950 mm
1500 mm
0ks

SWM 
RS 125 R  

SWM R125 R je údajne dravec s 
neúnavným srdcom. Supermotard 
SM 125 R prichádza s motorom 
Euro 5. Stroj pre mladých jazdcov s 
najvyšším možným výkonom pre RP 
A1 as najlepším pomerom výkonu a 
hmotnosti prichádza vo vyhotovení 
E5!
Zdvihový objem 124,7 ccm
Motor Kvapalinou chladený 
jednovalec, 4takt so 4 ventilmi, 
EURO 5
Výkon 11 kW (15 PS)
Štartovanie Elektrický štartér
Prevodovka 6 rýchlostných stupňov
Spojka Lamelová
Rám Rúrkový rám z 
vysokopevnostnej ocele Predné 

odpruženie
UpsideD
tlmič s prepákovaním
Zdvih vpredu 250 mm
Zdvih vzadu 260 mm
Predná brzda Kotúč 300 mm, 
dvojpiestkový plávajúci strmeň s 
ABS
Zadná brzda Kotúč 220 mm, 
plávajúci strmeň s jedným piestom 
s ABS
Predná pneumatika 80/90 21" 
Zadná
pneumatika 110/80 18" Rázvor
1.500 mm
Svetlosť 275 mm
Výška sedla 950 mm.

SWM 
SM 125 R  3190 €

SWM 
OUTLAW 125 3290 €
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3999 €

Retro môže byť tak vzrušujúce! To 
je slogan výrobcu k tomuto modelu. 
Retro je to však len na prvý pohľad, 
rovnako ako jeho braček na 
predchádzajúcej strane. Klasický 
dizajn OUTLAW 125 rozbúši srdce 
všetkých RETRO fanúšikov, ale 
technika je výlučnw na úrovni 
doby. Scramblery vysokej kvality 
ponúkajú oveľa viac ako len 
atraktívny vzhľad. Vďaka silnému 
motoru so vstrekovaním, 
kvalitnému vybaveniu a svižnému 
ovládaniu ponúkajú veľa radosti z 
jazdy v rušnej mestskej premávke 

aj na kľukatých cestách krajinou... 
Zasa ten marketing, ale skutočnosť 
je, že od pikového esa sa tento 
model líši hlavne výfukovými 
zvodmi so ydvihnutou zdvojenou 
koncovkou na opálenie stehna, ináč 
je to takmer to isté. Motor 
samozrejme rovnaký vo všetkých 
modeloch 125, tu sa jednoducho 
pozerá na opakovateľnú 
použiteľnosť, ide predsa o 
malosériové motocykle. Rovnaký 
tovar s rôznymi obalmi, na tom je 
postavený marketing a úspory tohto 
tisícročia.

SWM SM125 R je údajne dravec s 
neúnavným srdcom. Supermotard 
SM 125 R prichádza s motorom 
Euro 5. Stroj pre mladých jazdcov s 
najvyšším možným výkonom pre RP 
A1 as najlepším pomerom výkonu 
          a hmotnosti prichádza vo 
              vyhotovení E5!
                 Motorka je v podstate 
                 dvojčaťom 
                   predchádzajúceho 
                      modelu na terénnych 

pneumatikách. Stroj s dospelými 
rozmermi, na svoju triedu 
výkonným motorom, modernými 
kotúčovými brzdami s ABS môže 
smelo konkurovať zavedeným 
stodvadsaťpätkám. Po prechode na 
Euro 5 sa táto trieda zúžila, dostať 
tu len skutočne dobré stroje bez 
čínskych plagiátov. Pôvod v 
husqarne je určite dobrou správou, 
KTM si svojou politokou vlastne 
buduje konkurenciu.  

124,7 cm3, 11kW, 
prev. 5M
110 / 7017 vpredu, 110 / 8017 vzadu 
K 300mm / K 220 , 109 kg
  , 950 mm
1500 mm
0ks

124,7 cm3, 11 kW, 
prev. 5M
120/70R/17 vpredu, 150 / 60R / 17 vzadu 
K 300mm / K 220mm, 130 kg
  , 720 mm 

0
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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, rovnako ako 
pri väčších bratoch. Nový motor s 
objemom 125 cm3 so systémom 
VVA (Variable Valve Actuation). 
Stroj ponúka agresívny nový dizajn 
karosérie, dvojité skosené obrysové 
svetlá,LED svetlomet, športový 
rám Deltabox, a USD vidlicu. Je to 
v podstate naháč postavený na 
osvedčenom motore a podvozku 
rokmi overeného YZFka Na UFO 
dizajn sa dá rýchlo zvyknúť, hlavne 
keď sú jazdné vlastnosti na 
špoičkovej úrovni vo svojej triede. 
Malá motorka s veľkým srdcom.

SuNový módny model XSR125 má 
všetko, čo potrebujete, aby ste na 
miesto dorazili rýchlejšie. Jeho 
nadčasový vzhľad a atraktívne farby 
vyniknú všade, kam sa vydáte, a vďaka 
motoru s objemom 125 cm3 s plným 
výkonom 11 kW a svižnej odozve bude 
každá cesta do práce alebo do školy 
oveľa zábavnejšia než cestovanie 
preplnenou hromadnou dopravou.

Zrodený pre slobodného ducha
Je to najnovší motocykel radu Sport 
Heritage značky Yamaha, ktorý 
prichádza s prémiovou výbavou 
zahŕňajúcou LED svetlá a prístrojový 
LCD panel rovnako ako modely 
XSR700 a XSR900 z tried s vyššou 
kubatúrou – a navyše aj ľahký rám 
Deltabox a prednú vidlicu USD, ktoré 
zabezpečia istotu a pohodlie počas 
jazdy.

V prípade nového modelu XSR125 ide 
predovšetkým o to, že sa stanete 
súčasťou štýlového a jedinečného 
hnutia Yamaha Faster Sons, ktoré 
prináša celý balík oblečenia a 
príslušenstva zodpovedajúcich vášmu 
štýlu. Táto cesta vás s istotou zavedie k 
novým dobrodružstvám, pri ktorých 
zažijete viac zábavy a slobody. 
Nový módny model XSR125 má 
všetko, čo potrebujete, aby ste na 
miesto dorazili rýchlejšie. Jeho 
nadčasový vzhľad a pútavé farby 
vyniknú všade, kam sa vydáte, a vďaka 
plne výkonnému motoru s objemom 

125 ccm a výkonom 11 kW a agilnému 
riadeniu bude každá cesta do práce 
alebo do školy oveľa zábavnejšia ako 
cesta preplnenou hromadnou 
dopravou.

Je to najnovší motocykel v rade Sport 
Heritage značky Yamaha a prichádza s 
prémiovou výbavou, ktorá zahŕňa LED 
svetlá a prístrojový LCD panel rovnako 
ako modely XSR700 a XSR900 z 
vyšších objemových tried  a tiež ľahký 
rám Deltabox a predné vidlice USD, 
ktoré zaručujú istú a pohodlnú jazdu.

U nového modelu XSR125 ide 
predovšetkým o to, aby ste sa stali 
súčasťou štýlového a jedinečného 
hnutia Yamaha Faster Sons, ktoré 
zahŕňa celý balíček oblečenia a 
príslušenstva zodpovedajúci vášmu 
štýlu. Je to istá cesta k väčšej zábave a 
slobode, ktorá je pripravená vám 
pomôcť. * V danej krajine môžu 
existovať rôzne obmedzenia podľa 
platných miestnych zákonov.

 najlepší motor EU5 s objemom 125 
ccm vo svojej triede
 Rýdze a nadčasový štýl XSR
 37mm predná vidlica USD
 Štýlové pneumatiky s terénnym 
vzorom
 Technicky vyspelé LED predné a 
zadné svetlo
 Pevný a ľahký rám Deltabox
 Prémiové detaily
 Kruhový LCD prístroj. 

www.yamahamotor.sk
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YAMAHA 
XSR 125  4490 €

4T E5, 124,7 cm3, 11kW/9000, 
12,4Nm/8000, prev. 6MA 
100/8017 vpredu, 140/7017 vzadu 
Kotúčová 292mm /Kotúč 220mm, 140 kg
1960x800x1065mm , 810 mm

1325 mm,  101km/h 

9

YAMAHA 
MT 125  4690 €

4T E4, 124 cm3, 11kW/10000, 
11,5Nm/8000, prev. 6M
90/8017 vpredu, 130/7017 vzadu 
Kotúčová  /Kotúč , 134 kg
2020x700x1075mm , 785 mm

1300 mm,  112km/h 

0

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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123,5 cm3, , 
prev. 6M
90/9021 vpredu, 120/9018 vzadu 
K 270mm / K 245mm,  kg
  ,  mm
mm
0

123,5 cm3, , 
prev. 6M
120 / 70 ZR17  vpredu, 150 / 60 ZR17 vzadu 
K 305mm / K 245mm,  kg
  ,  mm
  ,  mm
0

www.tmracing.cz
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YAMAHA 
YZF  R 125 

Športový strih s novým motorom 
podtrhuje Yamaha 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. Pre rok 2022 je 
základný model doplnený o limitku 
v nádherných farbách. Pre 
maximálnu presnosť ovládania a 
mimoriadne dobrú trakciu je 
kompaktný rám Deltabox vybavený 
41mm vidlicou upside down, 
ľahkou kyvnou vidlicou z hliníka a 
mimoriadne širokou 140mm 
zadnou pneumatikou. 
Najmodernejšie odpruženie a brzdy 
s veľkým priemerom zaisťujú citlivé 
ovládanie. Aerodynamická kapotáž 
odvodená od modelu R1 a dvojité 
LED svetlomety dodávajú modelu 
R125 silnejší a pôsobivejší vzhľad a 
potvrdzujú tak jeho pozíciu 
špičkového ľahkého superšportu. 

Bez kompromisov. Vstúpte do sveta 
triedy R. 
Heslovite:
Špičkový motor s objemom 125 
ccm spĺňajúci normu EU5 a 
vybavený variabilným riadením 
ventilov
Vysoká účinnosť spaľovania 
zaručuje plynulý výkon
Kompaktný rám Deltabox zaisťuje 
ľahké ovládanie
Ľahká hliníková kyvná vidlica pre 
vyššiu stabilitu pri vysokej rýchlosti
Asistenčná antihoppingová klzná 
spojka (A&S) pre optimálnu 
kontrolu
Elegantná kapotáž rady R s 
dvojitými LED svetlometmi
11litrová palivová nádrž v štýle 
radu R
Kokpit inšpirovaný 
superšportovým motocyklom M1 
MotoGP
Dobre viditeľné LCD prístroje v 
športovom štýle
Pohodlná a efektívna ergonómia
Široká zadná pneumatika šírky 
140 mm pre superšportové 
ovládanie
Brzdný systém zodpovedajúci 
technickými parametrami 
superšportu. 

4990 €

4T E5, 124,7 cm3, 11kW/9000, 
12,4Nm/8000, prev. 6MA 
100/8017 vpredu, 140/7017 vzadu 
Kotúčová 292mm /Kotúč 220mm, 142 kg
1955x680x1065mm , 825 mm

1355 mm,  120km/h 

5

8499 €
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. 

TM
Racing EN 125Fi 2T

TM
Racing SMR 125Fi 2T

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. Inovácie ostrých 
dvojtaktov nie sú lacné.

8899 €

technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]
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registrácie 2021 [ks]
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technické údaje
motor, obsah, výkon

kolesá [P, Z]

brzdy [P/Z], hmotnosť

rozmery [dXšXV], sedlo [mm] 
rázvor[mm], maximálka

registrácie 2021 [ks]

SVyšší 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. V 
           posledných rokoch sa zvýšila 
       konkurenica aj malýn cestovných 

endúr, ale tento SYM je to 
najvydarenejšie, čo môžete v tejto 
kaztegórii kúpiť. Kedysi to bolo malé 
Varadero od Hondy, čo kraľovalo, teraz 
taký dvojvalcový klenot pre 
šesťnásťročným nemáme na 
Slovensku v ponuke. 
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125 cm3, 7.5kW/8500,
9,5Nm/6500, prev. 5M
110/7017 vpredu, 130/7017 vzadu 
K 260mm / K 222mm, 143 kg
  , 787 mm
 mm, 95 km/h
2

125 cm3, , 
prev. 6M
2,50 x 17” vpredu, 2.15 x 18” 
vzadu 
K  300mm / K 180mm, 83 kg
  , 850 mm
0

2T E4, 124,81 cm3, 6,5 kW, 
karburátor Keihin PW36, prev. 6M
1,6021 vpredu, 2.1518 vzadu 
 K 260mm / K 220mm, 104 kg
  , 950 mm
1465 mm
 0 ks

www.symmotor.sk

www.shercoslovakia.sk
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SYM
NH  X 125  2200 €

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. Zatiaľ 
sme nepočuli o prechode na EURO 5. 
Na Slovensku sú lacné motocykle od 
SYM v predajnosti na začiatku. Predaje 
sa rozbiehajú pekne. 

SYM
NH  T 125 

125 cm3, 7.5kW/8500,
9,5Nm/6500, prev. 5M
100/9019 vpredu, 130/8017 vzadu 
K 260mm / K 222mm, 143 kg
  , 818 mm
 mm, 95 km/h
0

2350 €

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. Sherco je špičková 
malosériová značka, a tak nemožno 
čakať ľudovú cenu. 
Tá je na dotaz. 

SHERCO
SM FACTORY 125

SHERCO
SE RACING 125

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. Je to 
nekompromisný súťažný stroj, preto 
bude aj cena nekompromisná. Ale to je 
vecou preferencií, za
kvalitu sa platí. 
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ŠTATISTIKA

Registrácie motocyklov v roku 2021
Rok 2020 bol rekordný. Vlani som na tomto mieste písal, že sa určite nezopakuje. Veštec 
teda nebudem, ale v tomto prípade je to len dobre. Registrácie v roku 2021 predčili 
očakávanie. A tento rok to môže byť zasa o niečo lepšie. Neistota na finančných trhoch, 
vojna na Ukraine a dva roky covidu ľudí povzbudili k nákupom. Peniaze na účtoch už nie 
sú žiadne terno a tak treba míňať. Motorky na rozdiel od áut si držia svoju cenu dlho. 
teda skutočné motorky, nie čínske kópie z blata so značkovými nálepkami. 
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. Táto kategória ako prvá 
ukázala nový smer mestskej mobility. Nezmyselné legislatívne obmedzenie rýchlosti je to skôr 
kontraproduktívne. A zrušenie STK na túto kategóriu len povzbudilo špekulantov. A tak cesty 
brázdia AMkové stroje, ktoré dosahujú rýchlosti skoro trojciferné. Vôna spáleného oleja s 
benzínov je dávno mimo. Dokonca ani ten benzín už nie je IN. Dominujú elektrické vozítka 
vyrobené väčšinou v Číne. Kto má za synonymum záhradného náradia českú značku HECHT, 
musí trochu prepnúť. Hecht totiž dominuje registráciám kategórie AM na Slovensku. Ich lacné 
elektroskútre s nenáročnou technikou bez sofistikovaných serepetičiek a s batériami s klasickým 
ekologickým olovom oslovili nenáročnú klientelu. Trochu z iného súdka je značka SuperSoco, 
ktorá ponuka naopak značnú kvalitu a modernosť za rimerané ceny. Ináč medzi benzínami je to 
bieda. Tu vyhralo mpKorado, ktoré parazituje na slávnej značke zo Slovenska. Ponúka čínsku 

babetku na dvanásťpalcových kolesách. 
Nič svetaborné, s rokmi overenou 
kópiou motora s Hondy Monkey. Cena 
niečo nad 1000 euro je asi príťažlivá. 
tridsaťročné babety sa predávajú za 
tretinu a vidina záruky je asi silnejšia, 
než to, že získate skoro to isté. Tento 
stroj v katalógu nenájdete, lebo ešte 
nebola predstavená verzia Euro5. Ale 
český dovozca sľubuje, že bude. Stálicou 
je aj značka motorro, ktorej skútrik 
Digita sa objavuje v rebríčku už roky. A 
značkou, ktorá boj s elektrikou nevzdala 
je značka SYM. Tradičné stroje z 
východu si získali svoj poidel na trhu a 
značka ako taká na Slovensku patrí roky 
do popredia. Aj keď ostatné roky je 
trošku v útlme. Ďalšie značky sa môžu 
pýšiť len kusovými jednocifernými 
registráciami. Uvidíme, ako. sa trh v tjto 
kategórii konsoliduje tento rok. Prudký 
pád je zdá sa zastavený, zrušenie STK 
trhu trochu pomohlo a nenáročné stroje 
si stále udržiavajú punc dostupnej 
mobility hlavne na vidieku. To rýchlych 
miest je to však už nedostatočné.
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2T E4, 124,81 cm3, 6,5 kW, 
karburátor Keihin PW36, prev. 6M
1,6021 vpredu, 2.1518 vzadu 
 K 260mm / K 220mm, 104 kg
  , 950 mm
1465 mm
 0 ks



Kategória L3e na vodičský A1, či ešte aj 
na B, ponúka tradične najviac registrácií. 
Vzhľadom na dostupnosť a šírku ponuky, 
ktor
á je 
aj 
pred
meto
m 
toht
o 
čísla 
časo
pisu, sa nie je čomu čudovať. V kategórii 
už roky rokúce aj na Slovensku dominuje 
Honda PCX, ktorá napriek zdraženiu 
ponúka vynikajúci pomer cenavýkon
kvalita. Minulý rok zasa prekročila 
hranicu 400 registrovaných kusov, a čo 
máme indície zo začiatku othot roka, 
predáva sa ako pečivo. Zdá sa, že tento 
rok bude o tom, kto bude schopný dodať 
najviac strojov, nie aký je dopyt. Už aj 
skútre začínajú dostávať neuveriteľné 
čakacie lehoty. Prečo je to tak, nebudeme 

dohľadávať, ale je to potešujúce. Kategória ako taká je najpredávanejšou kategóriou 
jednostopých strojov. Môžu za to najmä skútre, ale sú to aj motocyklové stálice. najmä Honda si 
nedá pokoj, a neustále inovuje svoju nenáročnú CBFku. Tento rok z ponuky úplne vypadla 
japonská Suzuki. Ponuku mala dobrú, zabila ju euronorma a hlavne neochota inovovať pre pre 
nich nezaujímavý európsky trh. Ale možno sa umúdria a niečo nám predsa len ponúknu aj v 
tejto kategórii. Lebo cenovky mali prekliato nízko, a nízke čísla registrácií spôsobil hlavne spiaci 
importér sídliaci v Maďarsku... Súboj tento kategórie je hlavne o Honde a Yamahe, ponújkajú 
rovnaké stroje, ktoré si priamo konkurujú. Tradične silný je aj taiwanský SYM, ktorý 
spolupracuje aj s kórejskou automobilkou Hyundai. Ale konkurencia mu silnie, avšak jediný 
dokáže držať krok s PCX a NMAX svojimi dojmodelmi, staším Jet14 a novinkou JetX. pre mňa je 
prekvapením aj úspech motorra s modelom EasyMax, kópiou, či inšpiráciou od Xmaxa od 
Yamahy. Číske rebrandované stropje Adamoto a Maxon pomaly strácajú svoju konkurenčnú 
výhodu, ktoru bola cena a ponúkajú bezpohlavné čínske vzducháče. Do kategórie sa vracia 
Aprilia so svojim SR GT vyrábaným vo Vietname. Ponúka špičkový výkon za výbornú cenu.
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Kategória A2 je tiež doménov Hondy. Spolu s Yamahou tvoria polovicu registrácií tejto 
kategórie. Minulý rok vyhral túto kategóriu zatracovaný stroj rebel 500 od Hondy. Ten je pre 
tento rok inovovaný, dostal silnejší motor a aktualizoval sa aj dizajn. Honda je silná so svojou 
päťstovkou aj medzi klasickými motocyklami. CB500X ukazuje, že značkový stroj je stále 
žiadanejší, ako čínska kópia s ukradnutým motorom. A to je dobre, kradnúť sa nemá. Druhá 
Yamaha je silná v skútroch, ale aj uškrtené MT07 je trefa do čierneho. Veď v súčte A2 a A3 sa 
nulasedmička dostala nad stovku a skončila na krásnom šiestom mieste naprieč všetkými 
kategóriami! Aj tento stroj dostal na nový rok darček v podobe vesmírnej masky, uvidíme, ako 
sa tento dizajn prejaví na tohtoročných číslach. Treťou silnou značkou tejto kategórie je KTM, a 
to hlavne vďaka svojim enduráckym koreňom. Darí sa však aj malej 390ke z Indie, ktorá je aj pre 
skúsených jazdcov vítaným spestrením. Návrat ku klasike je doménou ďalších strojov z Indie. 
Česká retro Jawa 300CL v štýle päťdesiatych rokov je vcelku úspechom. K tomu pridala aj pár 
kusov 350OHC, takže značka stále žije nielen veteránmi. Indický RoyalEnfield investuje aj do 
inovácií, a výsledkom je úspešný dvojvalec Interceptor, ktorý oslovil klasických motorkárov. 
Žiadne hichtech vychytávky, jednoducho moderná stará škola. Z ostatných značiek ešte 
spomeniem úspech skútra od BMW. Aj tento model je vyrábaný na ďalekom východe, napriek 
tomu ponúka prémiovú cenu a vidno, že značka predáva :)  Čínske Benelli sa drží zubami 
nechtami v rebríčku, ale nie je to žiadna sláva. Úspech má len model TRK502. Ten sa 
mimochodom stal napredávanejším motocyklom za minulý rok v Taliansku. Dvadsať 
registrovaných veteránov Imperiale 400 hovorí, ako ľudia berú túto značku... Značka je 
talianska, ale produkcia čínska. Teda lacnejšia alternatíva k indickej Jawe 300 CL. V skútrikoch 
sa darí veľkým maxiskútrom, ale ani tradičná Vespa nie je pozadu. Hlavne ak sa pozrieme na 
cenovku, tak sú to pekné čísla. Kto si na slovensku kupuje motocykel, a nie je úplný držgroš, ten 
si predsa čínskz stroj nekúpi. Japonci sa stali synonzmom kvality a svoj úspech dosiahli vývojom 
a neustálym zlepšovaním. Ich kópie boli lepšie, ako originál. U číňanov je to naopak...

ŠTATISTIKA



Najvyššia kategória A3 je už tradične 
doménou BMW. Jeho GS sa vďaka móde 
SUV na dvoch kolesách stáva jedným z 
najpredávanejších veľkých motocyklov na 

planéte. Na Slovensku víťazí hlavne vďaka tomuto modelu. KTM mu nestačí sekundovať, tu sa 
presúva záujem na menšiu 790ku. Úspechom je aj postavenie Yamahy, ktorá dokonca minulý 
rok predbehla Hondu. Môže za to hlavne dopredaj deviatkového Tracera, ale aj nová menšia 
Teneré je úspechom. Na móde cendúr sa vezie aj Strom od Suzuki, úspešná AfricaTwin od 
Hondy, či plagiát 650MT od CFMoto. Držgroši sa z tejto značky radujú :) Medzi klasickými 
motocyklami bez zobáka a špalkových pneumatík sa najvyššie dostal vynikajúci stroj od 
Yamahy, model MT07. Úspešne mu sekunduje Honda CB650R, neo retro naháč bez zbytočných 
ozdôb. Kawasaki boduje vynikajúcou Z900, ktorá sa stala základom aj pre krásny stroj 900RS. 
Od Kawasaki je dostupný stále aj Vulcan, ktorý je vynikajúcou voľbou pre kvázičopristov a 
dievčatá. Z klasických čoperských značiek posledné roky dominuje Indian, ktorý pod krídlami 
Polarisu vstal z mŕtvych. Dodávam, že už po niekoľkýkrát, ale aktuálne to vyzerá, že toto 
vzkriesenie je definitívne. Harley síce v sumáre predal viac, ale svoje modely má tak rozdrobené, 
že sa do rebríčka nedostali. Hold, značka pre fajnšmekrov. Trochu si predsa na záver dovolím 
veštiť. Tento rok sa možno viac presadí 650ka od Kawasaki, keďže štyristovka zatiaľ skončila. 
To môže byť voda na mlyn aj pre číňanov so svojimi naháčmi tejto veľkosti s okopírovaným 
motorom práve z Kawasaki. Vlani som sa bál uvedenia nového nosa na yamaháckej MT07, ale 
na číslach to nevidno. Nie je to také strašné, a hejteri zo sociálnych sietí, ktorými som sa asi dal 
ovplyvniť si nové motorky nekupujú. a práve preto hejtujú to, po čom v skyte duše túžia :) 
Honda zasa internetovým trollom vytrela zrak s modelom Rebel 1000. No kto si to bude 
kupobvať, bude to prepadák, čoper s motorom s endura. Pche. Pche milí hejteri, Honda vie čo 
robí, a napriek pár prešľapom v histórii, ide stále tú svoju ochodnícku pílu. Rozumné stroje za 
rozumné peniaze ju držia roky na čele rebríčkou registrácií. A to je viac, ako titul v MotoGP!
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