COLOR CHART

ABS

BBR
(Black-Brown)

RBR
(Red-Brown)

ดำ-น้ำตาล

G-B
(Gray-Black)

STD

แดง-น้ำตาล

W-B
(White-Black)

เทา-ดำ

R-B
(Red-Black)

ขาว-ดำ

แดง-ดำ

SPECIFICATIONS
รหัสรุน
่
รหัสเครือ
่ งยนต์
เครือ
่ งยนต์

STD

ABS

WWI50M TH

WWI50AM TH

ระยะห่างจากพืน
้ (มม.)

MLHICF448- / KF44E-

MLHKF447- / KF44E-

ความสูงของเบาะ (มม.)

eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ
แบบซิงเกิล
้ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ)ี
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.)
อัตราส่วนแรงอัด
ระบบคลัทช์

156.93
60.0 x 55.5

STD

ABS
ขนาดยาง (หลัง)

764

น้ำมันเชือ
้ เพลิง

8.1

ความจุนำ้ มันเชือ
้ เพลิง (ลิตร)

Duplex steel cradle

เฟรม

12.0 : 1

ระบบกันสะเทือน (หน้า)

เทเลสโกปิค

คลัทช์แห้งอัตโนมัตแิ บบแรงเหวีย
่ ง

ระบบกันสะเทือน (หลัง)

ยูนต
ิ สวิง

ระบบส่งกำลัง

น้ำหนักสุทธิ (กก.)

129

131

ระบบจุดระเบิด

Full Transistorized

ระบบห้ามล้อ (หน้า)

ดิสก์เบรก (CBS)

ดิสก์เบรก (ABS)

Electric

ระบบห้ามล้อ (หลัง)

ดรัมเบรก

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.)

742 x 1,935 x 1,108
1,313

ล้อ
ขนาดยาง (หน้า)

ไร้สารตะกัว
่ ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า

26° 30' / 79

มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (o'/มม.)

V-Matic

ระบบการติดเครือ
่ งยนต์

ABS
130/70-13M/C 63P Tubeless

หรือทีม
่ ส
ี ว
่ นผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20%

694 x 1,983 x 1,077

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)

STD

134

น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะกับรถรุ่นนี้
Honda PROTECH ULTRA
JASO MB SAE10W-30

ดิสก์เบรก
ล้อแม็ก

110/70-14M/C 50P Tubeless

หมายเหตุ : รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

01/21

NEW USB TYPE-C SOCKET
คอนเนคชีวต
ิ ได้ทก
ุ ทีไ่ ม่มส
ี ะดุด พร้อมสําหรับทุกการเดินทาง
ด้วยที่ชาร์จไฟสํารอง USB Type-C บริเวณช่องเก็บของ
คอนโซลหน้า

All New Honda PCX160
นิยามใหม่แห่งการขับขี่ที่เหนือกว่า
สะท้อนความภูมิใจอีกขั้นแห่งการครอบครอง
ดีไซน์ใหม่! สปอร์ต พรีเมียมหรูหรายิ่งขึ้น
สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ใหม่
eSP+ 4 วาล์ว ผสานเทคโนโลยีเหนือชั้น
เพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกการขับขี่
เพื่อการขับเคลื่อนอย่างสง่างามในทุกจุดหมาย

NEW FULL LED
TAIL LIGHT
ไฟท้าย LED 3 มิติ ใหม่ ดีไซน์สวยลํ้า
มาพร้อมไฟเลี้ยว LED และระบบไฟฉุกเฉิน
(Hazard Light)

NEW FULL LED HEADLIGHT
FULL FACE HELMET
U-BOX WITH SEAT STOPPER

ไฟหน้าใหม่ ดีไซน์หรูหราอีกขั้น เท่เฉียบคมสไตล์ PCX
มาพร้อมไฟหรี่ (Positioning Light) และไฟเลี้ยว LED

ABS* + DISC BRAKE
แรงขึ้น ลื่นขึ้น ขับขี่นุ่มนวล
เครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว ขนาด 157 ซีซี แรงขึ้น ลืน
่ ขึ้น
ขับขี่นุ่มนวล มาตรฐานใหม่ในรถเอทีจากฮอนด้า
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแห่งการขับเคลื่อน
ส่งกําลังแรงต่อเนื่องเต็มสมรรถนะและสมูธกว่าเดิม
มอบประสิทธิภาพแห่งการขับขี่ที่ทั้งแรง! ลื่นไหล
และนุ่มนวลขึ้น ควบคู่กับความประหยัด

ดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อม ABS หน้า ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อก
เมื่อเบรกกะทันหัน ช่วยควบคุมการขับขี่และเบรกได้มั่นใจยิ่งขี้น
ระบบเบรก ABS มีเฉพาะในรุ่น ABS
สําหรับรุ่น STD ใช้ระบบ Combi Brake
เทคโนโลยีกระจายแรงเบรก หยุดได้อย่างมั่นใจ

NEW FULL DIGITAL SPEEDOMETER
แผงหน้าปัดดิจิทัลดีไซน์ใหม่ แสดงข้อมูลชัดเจน ครบครันทุกฟังก์ชัน
อาทิ ระบบ HSTC และมาตรวัดความเร็ว ช่วยควบคุมการขับขี่ได้มั่นใจ
HSTC* ( Honda SELECTABLE TORQUE CONTROL )
ระบบตรวจจับการหมุนและควบคุมล้อหน้า-หลังให้สัมพันธ์กัน
ช่วยป้องกันการลื่นไถลและเสียการทรงตัวขณะขับขี่
ผ่านการแสดงผลบนหน้าปัด

NEW
FRAME BODY
เฟรมรถใหม่มาพร้อมนํ้าหนักที่เบาขึ้น และแข็งแรงทนทาน
กว่าเดิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น

*เฉพาะรุ่น ABS

ตอบโจทย์การใช้งานด้วยที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใต้เบาะ
ที่เพิ่มความจุเป็น 30 ลิตร สามารถเก็บหมวกกันน็อก
แบบเต็มใบได้ พร้อม Seat Stopper เปิดเบาะค้างเพื่อใช้งาน

Honda SMART KEY
/ Honda SMART CONTROLLER
ลํ้าหน้าด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะ พร้อมชุดควบคุมการทํางานที่สั่งงานง่าย
เพียงบิดสวิตช์ พร้อมด้วย BLUE RING LED

