
 Spet bom tako kot pri testu 250-kubi-
čne CBR-ke začel z zgodovinsko primerja-
vo: NSR 125. Uuuuuaaaaaiiiiiiiii se je drl 
navit dvotaktnik, pozneje pa z nekoliko 
drugačnim tonom še ata, ker je sine nje-
gove prihranke parkiral v robide ali ker je 
motor zaribal prej,  kot bi človek od Hon-
de pričakoval. Ne da bi bilo na splošno 
kaj narobe z vzdržljivostjo, a živahni ‘cvaj-
takterji’ zahtevajo pospravljeno vsebino 
čelade, zraven pa še dobro mero občutka 
za športno tehniko, o kakršni 16-letniki v 
večini še ne vedo zadosti.

Leta 2004 so s štiritaktno CBR 125 po 
treh letih zopet poslali na trg 'športnika' z 
osminko litra v motorju. Zakaj športnik v 
narekovaju? Tisti motocikel je imel zadnjo 
gumo široko le 100 milimetrov, krmilo pa 
so pomaknili tako blizu voznika, da so 
nanj lahko namestili vzvratni ogledali.  
Pa mi pokažite, prosim, ‘cestaka’ z ogle-
dali na krmilu. Ampak motor se je proda-
jal odlično!

Letošnji model je stopil korak više. Že 
to, da zadnja guma meri 130 milimetrov v 
širino, prednja pa toliko kot zadnja pri sta-
rejšem modelu, ga izloči iz vrst mopedov. 
Enako velja za dizajn, ki se spogleduje z 
aktualnimi velikimi športnimi Hondami. 
Zmogljivosti so ostale pod zakonsko do-
voljenimi, saj v šesti prestavi motorček 
pod voznikom, sklonjenim za vetrobran, 
potegne do hitrosti 130 kilometrov na uro 
in ob tem porabi komaj dva litra in pol na 
sto kilometrov. Pa niti slučajno nismo vozi-
li varčno. Ker telo ne visi na rokah, je ma-
la Honda CBR udobna in v mestu (ali med 
stožci) izjemno okretna.

Iščete začetniški motocikel? Tale bo 
kar pravi. 
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Ne, začetki s takole Hondico 
zagotovo niso težki.

Vsak začetek je ... lep
Honda CBR 125

Cena testnega vozila:	 3.490	EUR

Tehnični podaTki
Motor:	enovaljni,	štiritaktni,	tekočinsko	hlajen,	124,7	cm3,		
dva	ventila	v	glavi,	elektronski	vbrizg	goriva,	električni	zagon.
Največja	moč:	9,8	kW	(13,3	KM)	pri	10.000/min.
Največji	navor:	10,4	Nm	pri	8.000/min.
Prenos	moči:	šeststopenjski	menjalnik,	veriga.
Okvir:	jeklen,	dvojni	most.
Zavore:	spredaj	kolut	276,	dvobatna	zavorna	čeljust,	zadaj	kolut	
220	mm,	enobatna	zavorna	čeljust.
Vzmetenje:	spredaj	klasične	teleskopske	vilice,	31	mm,		
120	mm	giba,	zadaj	enojni	blažilec,	126	mm	giba.
Gume:	100/80-17,	130/70-17.
Višina	sedeža	od	tal:	795	mm.
Posoda	za	gorivo:	13	l.
Medosna	razdalja:	1.310	mm.
Teža:	137	kg.
Zastopnik:	Moto	center	AS	Domžale,	Blatnica	3a,	Trzin,	
01/5623333,	www.honda-as.com.

hVaLiMo in GRaJaMo
odrasel videz V
lahkotnost, vozne lastnosti V
solidno udobje V
majhna poraba goriva V
ime CBR si zasluži le pogojno ▼


