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Здравейте, приятели, 
Вече усещаме как лятото настъпва, нали? Не само заради дългите 

дни, но и заради жегите, заради предвкусването на удоволствието 
от предстоящите отпуски и почивки – на море, на планина, у нас, в 
чужбина... Всеки вече е избрал и планирал къде и с кого ще отиде, с 
какво ще пътува.
Казват, че човекът е човек, когато е на път. Да, най-важното е да 

бъдем хора, когато сме на път. Независимо дали ще тръгнем с цяло-
то семейство и с колата, с мотоциклета – сами или с любимия човек 
зад вас. Важното е да пристигнем там, за където сме тръгнали. 
Това означава, че по време на пътуването трябва да бъдем внима-
телни, толерантни, да спазваме законите и правилата за движение.  
Само тогава можем да усетим истинското удоволствие от пъ-

туването, от шофирането на автомобила, от ездата на мотоцик-
лета. Ние от Honda винаги сме се стремили да дадем максимално 
удоволствие на нашите клиенти, да им предоставим високотехноло-
гични, сигурни и надеждни автомобили и мотоциклети. Точно такива 
са основните характеристики на всички наши нови модели за 2015 г., 
за които можете да научите подробности до най-малките детайли 
в новия летен брой на списание Dreams. Става дума за новите CR-V 
и Civic, за новия максискутер Integra... Естествено, в броя има още 
много интересни теми, свързани с основателя на нашата компания 
Соичиро Хонда, с историята на Honda във Формула 1, с японската 
кухня, нрави и обичаи.  
Да, лятото настъпва! Вече усещаме плисъка на прохладните морски 

вълни, приятния хлад и шума на разклатените от лекия ветрец вър-
хари на дърветата в планината... Очакват ни приятни изживявания. 
Нека наистина направим приятни, изпълнени с хубави мигове запоз-

нанства... Да постигнем това, за което мечтаем! 

Редакционен екип сп. Dreams
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На международното автомобилно изложение в Ню Йорк 

Honda Америка представи ултра спортния Civic Concept. 

Най-вероятно концепцията показва стила на следващото 

поколение модел Civic, който ще излезе в САЩ.

С повече фокус върху спортния характер, удоволствие 

от шофирането, динамиката, новият Civic ще включва 

моделите Civic Sedan, Coupe и Si, а също и завръщане-

то на Civic хечбек с 5 врати. Те ще бъдат последвани 

от следващото поколение Civic Type R на пазара в САЩ, 

като флагмана на гамата Civic. Десетата генерация на 

Civic ще бъде първият модел в САЩ, който ще използва 

новия двигател VTEC® Turbo от серията на компания-

та Earth Dreams Technology. Производството на 5-вра-

тия хечбек ще бъде в завода на Honda в Суиндън, Вели-

кобритания, и ще се изнася за САЩ. 

B Ню Йорк Honda 
представи следващата 
геНерация CiviC ConCept 

купувачите определиха Honda Jazz 
за най-надеждната кола
Honda Jazz е избрана за най-надеждна кола в четвъртия 

годишен конкурс Carbuyer Awards. Тази година конкурен-

цията е по-голяма от миналата, защото имаше и по-

голям брой категории. 

Наградите Carbuyer за 2015 г. са фокусирани вър-

ху това, което купувачите търсят на популярната 

страница в интернет. Изследването показва, че при  

покупка на автомобил надеждността му е най-важен 

фактор при взимане на решение. В четвъртия конкурс 

за Carbuyer Awards победителите се определят от мне-

нията и обратната информация от хиляди собствени-

ци на автомобили. Тези награди са представителни за 

истинското настроение на водачите на автомобили 

във Великобритания.

Jazz за първи път бе представена в Обединеното крал-

ство преди 13 години  - през 2002 г., и има почти 310 

000 продадени автомобила досега. Новата генерация 

Jazz, която излиза на пазара, обещава да продължи 

своята репутация на надеждност, стойност, стил и 

изтънченост.
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Офертата се отнася за CR-V 2.0 i-VTEC, 115 kW, ниво на оборудване 
FreeStyle 2WD, 1 CD. Цена на автомобила 44 990 лв. с ДДС. Срок на 
лизинга 60 месеца, първоначална вноска 25%, при максимален годи-
шен пробег 18 000 км и променлив годишен лихвен процент 3.99%. 
Предложението е валидно за юридически лица. За допълнителна 
информация, както и за атрактивните ни условия към физически 
лица, моля свържете се с най-близкия дилър на Honda. 

НОВИЯТ 
2015 

при 3.99% годишна лихва
439     на месец лв.

с ДДС

Новият CR-V 2.0 i-VTEC. По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност.
Разход на гориво: извънградски цикъл 6.2 л/100 км, градски цикъл 8.9 л/100 км, комбиниран 
цикъл 7.2 л/100 км. Емисии на СО2 168 г/км. Снимката е илюстративна и може да съдържа 
оборудване, което не е част от стандартното за модела.

С възможност за данъчен кредит.



легендата аfrica се завръща със CRF1000L africa twin 
Мечтата на хиляди моторджии и фенове на Honda се сбъ-

дна! През есента се завръща едно от най-славните и емо-

ционални имена в мотоциклетната гама на Honda - Africa 

Twin. Нашата марка ясно заяви, че има намерение за това 

с показването на прототипа True Adventure по време на из-

ложението EICMA в Милано през ноември 2014 г. Сега вече 

всичко е официално - Honda обяви изцяло новия мотоцик-

лет CRF1000L Africa Twin, който ще се появи при дилърите 

в Европа по-късно тази година.

Почти няма мотоциклетист, който да не е убеден, че ад-

венчър машините са съчетали всичко в себе си. Затова 

и оригиналният XRV650 Africa Twin, направил дебют през 

1988 г., беше една перфектна и уникална машина. Това 

стана ясно и след първите 3 от общо 4 поредни победи 

в рали Париж-Дакар. Възможността на мотора да мине 

навсякъде, заедно със здравината, издръжливостта, ле-

котата на управление, комфорта на пътуване, го направи 

популярен по целия свят. С Africa Twin бе свързан цял един 

сегмент в мотоциклетното производство, а самият 

факт, че мотоциклетът се среща все още по пътищата 

на Европа, а и у нас, е достатъчно показателен. Десетки 

хиляди мотористи не искат да се разделят с любимата 

си машина. 

Новият Africa Twin остава верен на всички качества и спо-

собности на XRV650 и неговия наследник XRV750, като е 

добавено всичко, което в Honda са научили на и извън пътя 

в последното десетилетие, включително след връщането 

на Team HRC в рали Дакар през 2013 г. Освен това за първи 

път в категорията Africa Twin ще има като опция новата 

еволюция Dual Clutch Transmission (DCT)  на Honda, което 

прави байковете на нашата марка уникални в мотоцик-

летния бранш. Тази последна еволюция на DCT е специално 

разработена и програмирана да отговаря на офроуд спо-

собностите, на които Africa Twin е синоним.

Изцяло новият CRF1000L Africa Twin ще има възможност да 

предефинира очакванията от адвенчър мотоциклет с голям 

обем, който да е в състояние да отговаря на изисквания-

та за машина за офроуд и асфалт. Той отваря нова глава в 

историята на мотоциклетите Honda с двойно предназна-

чение, създадени за истинско приключение (True Adventure). 
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Новият Honda Jet прави световна обиколка
Самолетът Honda Jet  на Honda Aircraft Company вече не 

само е напълно готов, но и започна тур по света. Първи-

те изяви от световното турне на лекия самолет Honda 

Jet бяха в Япония, а след това и в Европа. Honda Jet измина 

над 26 000 морски мили по време на своята обиколка и по-

сети повече от 13 страни по своя маршрут.

Президентът и СЕО на Honda Aircraft Company Мишимаса 

Фуджино казва: „Световното турне на Honda Jet е почит 

към предизвикателството на Honda да внесе нещо ново в 

бизнес авиацията. Ние сме развълнувани от това да пред-

ставим Honda Jet в Япония и Европа за първи път. Като 

част от това специално турне  правим демонстрационни 

полети, за да покажем какво е направила Honda чрез сила-

та на мечтите.“

Световното турне на Honda Jet официално започна от 

Япония, като самолетът посети няколко летища, вклю-

чително международното Нарита. Honda Aircraft Company 

представи самолета пред публика на специално събитие, 

където самолетът бе разгледан на земята, а някои жела-

ещи полетяха с него във въздуха.

След това Honda Jet прелетя от Япония до Европа. Ев-

ропейският дебют на Honda Jet бе на 15-ото годишно 

европейско изложение на авиационния бизнес (ЕВАСЕ) в 

Женева през май. За първи път Honda Jet беше изложен 

като част от представянето на Honda Aircraft Company 

на най-голямото европейско бизнес изложение във въз-

духоплаването. Фуджино каза: „Ние сме развълнувани да 

покажем Honda Jet на EBACE и да демонстрираме своите 

възможности за успешно представяне в Европа. За Honda 

Jet има голям интерес в този регион заради неговата ско-

рост, ефективност и дължина на полет, с което има въз-

можност да се свързват най-големите градове на Европа 

и Обединеното кралство.“

След EBACE обиколката на Honda Jet в Европа продължи със 

специални демонстрационни турове с дилърите. Те бяха 

между големите градове в 6 страни, включително Женева 

в Швейцария, Фарнбъро и Бирмингам във Великобритания, 

Антверп в Белгия; Париж във Франция, Мюнхен и Хамбург 

в Германия и Варшава в Полша. 

Производството на Honda Jet продължава в завода на 

Honda Aircraft Company в Грийнсбъро, Северна Каролина, 

където се готвят за първите доставки. Три произведени 

Honda Jets са летели до момента, а други 20 са в процес 

на производство. Доставките са планирани да започнат, 

след като се постигне окончателно типово сертифици-

ране FAA.
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 Uni-CUBβ на Honda посреща гости на expo Milano
Устройството за персонална мобилност на Honda - UNI-

CUBβ, посреща всички гости, дошли да посетят пави-

лиона на Япония на изложението Expo Milano 2015, което 

започна в началото на май и ще продължи до 31 октомври.

Обслужващият персонал на японския павилион се придвиж-

ва с UNI-CUBβ, като същевременно ще дава възможност 

за обиколка на посетителите на интерактивния театър 

Live Performance Theatre. UNI-CUBβ е разработен за лично 

устройство за придвижване, като създава хармония с хо-

рата. Посетителите от цял свят стават свидетели как 

служителите в павилиона се възползват от уникалните 

възможности на UNI-CUBβ.

От началото на април 2014 г. Honda започна да дава под 

наем UNI-CUBβ на бизнес клиенти в Япония. Устройство-

то UNI-CUBβ представлява една от най-модерните тех-

нологии в Япония и играе роля на етап от футуристично-

то пространство на Expo Milano 2015.

„Изхранване на планетата, енергия за живот“ е основната 

тема на Expo Milano 2015 г. Това е третото по големина из-

ложение през този век след Expo 2005, което бе в префектура 

Аичи в Япония, и Expo 2010 в Шанхай, Китай. На Expo Milano 

2015 в рамките на темата „Хармонично разнообразие“ Япония 

представя разнообразни инициативи в областта на селско-

то, горското и рибното стопанство, както и японски храни.

световна премиера на Honda 
Concept d в Шанхай
На международното автомобилно изложение в Шанхай 

Honda Motor China Investment Co., Ltd. (HMCI) направи светов-

на премиера на Concept D. Това е модел на новия SUV, който 

е в процес на разработка.

HMCI e изцяло притежавано от Honda дъщерно дружество 

в Китай, а Concept D е основата на автомобил за масово 

производство, който сега се разработва изключително за 

вътрешния пазар. Крайният продукт, предназначен само 

за Китай, ще бъде SUV, който ще предлага удоволствие от 

шофирането и просторно купе. Автомобилът ще бъде снаб-

ден с модерни технологии за безопасност и други иновации. 

Базираният на Concept D модел SUV ще бъде пуснат в про-

дажба от компаниите Guangqi Honda и Dongfeng Honda, като 

ще бъде позициониран като новия флагман на Honda в Китай.

още 200 милиона паунда инвестиции в производството на Honda
Водещата производствена база на Honda в Европа - HUM 

(Honda of the UK Manufacturing) във Великобритания, ще се 

превърне в световен производствен център на следва-

щата генерация Civic с 5 врати. Така Honda продължава 

да развива своята глобална производствена мрежа и да 

постига максимална ефективност и качество на произ-

водството. Honda ще инвестира повече от 200 милиона 

паунда в нови, модерни технологии и процеси за увеличава-

не на европейските производствени мощности. Тази нова 

сума увеличава общата инвестиция на Honda в HUM на 

повече от 2,2 милиарда паунда от 1985 г. досега.

Civic с 5 врати ще се произвежда не само за европейския 

пазар, но ще се изнася и за ключовите пазари по света. 

Чрез развитието на европейския завод като глобален про-

изводител на Civic този модел HUM ще увеличи обема на 

Civic и ще постигне повече икономии. Уменията, знанията 

и опитът, придобити от работниците на Honda, откакто 

започна производството на Civic в HUM преди повече от 

20 г., ще изиграе важна роля при специализираното изра-

ботване на Civic.

След като HUM се развие като специализиран производи-

тел на Civic, следващата генерация на CR-V ще се произ-

вежда от завода на Honda в Канада, в Онтарио. Така CR-V 

ще се внася в Европа.
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Бултрако АД – официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда
или се свържете с нас на кратък номер *CARS (*2277). 

НОВИЯТ  

2015

при 3.99% годишна лихва
Офертата се отнася за Civic 1.4 i-VTEC, 74 kW, ниво на оборудване
Comfort, 1 CD. Цена на автомобила 33 990 лв. с ДДС. Срок на лизинга 
60 месеца, първоначална вноска 25%, при максимален годишен пробег 
18 000км и променлив годишен лихвен процент 3.99% Предложението 
е валидно за юридически лица. За допълнителна информация, както и 
за атрактивните ни условия към физически лица, моля свържете се с 
най-близкия дилър на Honda. 

Новият Civic 1.4 i-VTEC. По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност.
Разход на гориво: извънградски цикъл 4.7 л/100 км, градски цикъл 6.7 л/ 100км, комбиниран цикъл 
5.4 л/100 км. Емисии на СО2 129 г/км.Снимката е илюстративна и може да съдържа оборудване, 
което не е част от стандартното за модела.

330     на месец лв.
с ДДС



Текст: Иван Тенчев; снимки Honda

85 Honda на 
-ото автомобилно 
изложение в женева

НажежеН до червеНо спортеН дух витаеше тази годиНа Над щаНд №4250 в зала 4 На 85-ото 
автомобилНо изложеНие в жеНева. там бе разположеНа експозицията На Honda, която 
сияеше под алеНите светлиНи На прожекторите.
три бяха акцеНтите в Нея - НапълНо Новият спортеН супер модел nSX, адаптираНият от 
пистите за всекидНевието CiviC Type R и, разбира се, Новият болид На MCLaRen Mp4-30, за 
който Honda разработи двигател и задвижваща система, завръщайки се във Формула 1. 

Две от световните звезди в спорта представи-
ха колите, като италианската легенда габриеле 
таркини представи Civic Type R, който е близък 

до неговия състезателен автомобил във WTCC, докато 
световният шампион във Формула 1 от 2008 г. дженсън 
бътън представи последното творение на инженерите в 
уокинг и сакура. 
още преди самото откриване на изложението на специал-
но събитие премиерите бяха представени пред пресата, 
като старши вицепрезидентът на Honda европа Филип 
рос отбеляза, че компанията представя три проекта, 
които идват от сърцето на Honda.
излизайки съвсем безшумно на сцената, като използва 
само електрическа енергия в задвижването на авангардния 
nSX, главният инженер по развитието му тед клаус заяви:

- Напрегнахме всяка частица от нашия инженерен 

капацитет, за да създадем Honda, която да извади 
от всеки състезателния му дух. С NSX Honda създава 
ново ниво при автомобилите от топ клас. Технологич-
но иновативен суперавтомобил от модерната епоха, 
той ще помогне във възраждането на Honda като сил-
но вълнуваща марка.

На щанда на компанията бяха още европейските специфи-
кации на новия кросоувър HR-v, компактният Jazz, плюс 
новият проектомодел със задвижване от горивни клетки 
FCv ConCepT.
25 години след дебюта на оригиналния суперавтомобил 
nSX японците най-после се решиха да направят негов на-
следник и дори го отделиха като отделен бранд. показаха 
го първо в детройт, а европа го видя в женева. 
nSX е толкова иновативен, че разчупва конвенционалните 
представи за спортен суперавтомобил, точно както и 
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предшественикът му преди четвърт век. 
вероятно най-авангардната му характеристика е напълно 
новото задвижване. то се състои от бензинов туинтурбо 
doHC v6 двигател под 75 градуса с 9-степенна скоростна 
трансмисия с двоен съединител (dCT) и 3 електрически 
мотора, които формират Sport Hybrid System. 
колата е изградена като философия около водача, в така 
наречената концепция human-centered supercar. резулта-
тът е структура и комбинация от компоненти,  които да 
направят управлението интуитивно и с незабавен отго-
вор на всяко действие на човека зад волана.

- Искахме да създадем напълно нов NSX, който обаче 
да е верен на първия модел с това име - суперавто-
мобил, с който изживяването от управлението е 
нещо напълно ново. Кола, в която всяка част уважава 
най-умния елемент: шофьора. Душата на един авто-
мобил е емоционалната му връзка с човека - заяви 
старши вицепрезидентът и генерален мениджър на 
проекта  Майк Акавити.

ръководителят на екипа за екстериорния дизайн на nSX 
мишел кристенсен обясни, че новият модел е продукт 
на концепция, наречена interwoven dynamic design. тя пред-
ставлява идеално сливане на екзотични спортни форми и 
функции.
автомобилът е с класически нисък силует, широки про-
порции, агресивна предна част. за да бъде интегрирана 
задвижващата система, производственият вариант е 
удължен с над 7,6 см и е по-широк с 2,5 см в сравнение с 
показания през 2012 г. nSX Concept.
всеки елемент от външния дизайн е внимателно премис-

лен и проектиран с оглед поведението на въздушните по-
тоци, обтичащи колата. 
общият резултат е допълнителна стабилност чрез по-
голямо аеродинамично притискане и положителен ефект 
върху охладителните системи. 
nSX премина интензивни тестове в аеротунела в рей-
мънд (охайо), вследствие на които бяха направени доста 
промени и оптимизации.

- В съответствие с концепцията human-centered 
supercar, NSX бе създаден с безкомпромисен 
фокус върху водача - заяви и водещият екипа за 
интериорен дизайн Джонатан Норман. - Направи-
хме, както и при оригиналния NSX, Human Support 
Cockpit, който дава изключителен контрол на 
шофьора и видимост, като освен това е допъл-
нително подобрен, за да се справи с екстремните 
очаквания за представянето на един съвременен 
суперавтомобил.

интериорът на nSX е опростен, с интуитивни контролни 
функции и водеща в класа ергономия - най-вече на седалката. 
друга забележителна характеристика е TFT дисплей, отго-
варящ на промените в т.нар. integrated dynamics System.
задвижващата система е конструирана така, че да дава 
увереност на шофьора в автомобила. работата й отго-
варя перфектно на действията на водача. инженерите са 
внедрили и усъвършенствали технологиите си за хибрид-
но електрическо задвижване в комбинация с последните 
достижения при агрегатите, включително Super-Handling 
all-Wheel drive (SH-aWd).
и ако все пак nSX, в малка или по-голяма степен, бе из-
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вестен, то новата  Honda Civic Type R направи световна 
премиера в палекспо. моделът бе сполучливо определен 
като създаден за състезания, но изключително рафиниран 
и удобен и за всекидневно пътуване. колата се появи в 
напълно нов цвят -  Championship White, който е най-инту-
итивната, но вероятно най-далечна връзка със състеза-
нията от световния шампионат за туристически авто-
мобили, където компанията участва от 2012 г. и спечели 
първите си победи. 
далеч по-близко е технологичното сходство в двигатели-
те например. представеният в женева модел е с напълно 
нов 2,0-литров бензинов двигател с директно впръскване 
в цилиндрите - vTeC TURBo. с него моделът достига най-
високата скорост в класа на подобни модели от този тип 
с предно задвижване от 270 км/ч.
разбира се, колата е оборудвана с всичко необходим за 
подобен тип модел и скорост - спойлери, вентилационни 
отвори, престилки, крила и т.н., които създават сили на 
притискане, но без да увеличават драстично челното съ-
противление и разхода на гориво. 
специфичната форма на решетката пред радиаторите, 
както и тяхната по-различна конфигурация са свързани с 
по-голямата мощност на двигателя и стабилността на 
колата на пътя. 
отворите в спойлера и престилките допълнително вли-
яят за стабилизирането на колата, като през допълни-
телни отвори въздух се подвежда към спирачките.
очаквано те са много мощни, на италианската компания 
Brembo.

предните апарати са с 4 бутала, а дисковете са с диаме-
тър 350 мм. те се поместват в създадените специално за 
модела нови 19-цолови лети джанти.
следващият изключителен експонат бе новата генерация 
-  FCv (Fuel Cell vehicle) ConCepT.  този проект бе предста-
вен за първи път на автомобилния салон в токио през но-
ември 2014 г. и сега за първи път бе показан в европа. 
името му ясно подсказва, че става дума за нов продукт 
на компанията, който използва технологиите на задвиж-
ване с ток от горивни клетки, зареждани с водород. FCv 
е част от т. нар. водородна енергийна общност,  която 
трябва да бъде изградена в развитите държави и да на-
прави водорода реално достъпно гориво за потребители-
те. концептуалният модел вече счупи няколко рекорда за 
автомобили от този тип и се готви за своя старт на 
пазара, който ще е през първото тримесечие на 2016 г. в 
япония, а в следващите 12 месеца колата ще бъде предло-
жена още в сащ и европа. 
силно впечатление направи и вече готовият за своя път 
към шоурумите нов модел Honda HR-v, чиито продажби в 
европа се готвеха да стартират през това лято. HR-v е 
уникален кросоувър с нов по-динамичен стил, но с изключи-
телни възможности по отношение на вътрешните тран-
сформации и удобство, съчетани с динамично пътно пове-
дение и ефективно задвижване. Новият дизайн на модела е 
допълнен и с очакваните за бранда нови иновативни реше-
ния и технологии, които да засилят качествата му, при-
същи за модели SUv и мpv, но в елегантна форма на купе.
появата на нова Honda Jazz също винаги е свързано с 
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поредна серия от оригинални идеи и решения в класа на 
компактните семейни автомобили. моделът бе сред 
централните премиери в женева, също във вид, готов за 
пазара, и бе сред най-коментираните със своя изтънчен 
фин дизайн и модерно обзавеждане, с поредната порция 
новости. 
третото поколение Jazz излиза на пазара по-късно през 
тази година върху новата глобална платформа на компа-
нията с напълно нов 1,3-литров  i-vTeC двигател от се-
рията earth dreams Technology, с изключително ниски нива 
на консумация на гориво и вредни емисии, но с подчертана 
гъвкавост  и достатъчно сила. 

Не на последно място, разбира се, важно място в експо-
зицията заемаше и новият болид на McLaren за Формула 1 
- Mp4-30, в който за първи път от 2008 г. двигателят и ця-
лата съпътстваща го техника отново ще идват от Honda.
първите тестове и началните състезания бяха доста 
трудни за комбинацията McLaren-Honda, покрила се с 
титли и слава между 1988 и 1991 г., но на експертите 
нямаше как да не направи впечатление, че колата ставаше 
по-бърза с цяла половин секунда във всяко от първите 4 
състезания през годината, а проектът е наистина дъл-
госрочен и още преди края на сезона се очакват не само 
първите точки, но и първият подиум. 
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С нов дизайн, 
двигатели и 
технологии 
КавалКада от автомобили Honda, CR-V и 
CiViC се носи по магистрала Хемус, а после 
поема Към плевен. правим медиен тест. 
изпъКва, разбира се, новият всъдеХод CR-V, 
във версията му за 2015 г. той е част от 
следващото поКоление усъвършенствани 
автомобили Honda, Които поКазват 
авангардния подХод на Компанията 
за прилагане на теХничесКи решения и 
теХнологии, Които подобряват живота на 
Клиентите.

О
бновеният бестселър Honda CR-V пристигна у нас 
за представяне в края на април. автомобилът, ут-
върдил се в цял свят като един от най-популярните 

компактни SUV, идва на нашия пазар броени месеци след 
световната си премиера в женева, а ние бяхме сред пър-
вите, които имаха възможност да го изпробват. и тъй 
като споменахме, че новият CR-V за 2015 г. наистина впе-
чатлява, то веднага може да се видят и разликите с пре-
дишния модел. основните отличителни характеристики 
на CR-V за 2015 г. включват нов дизелов двигател и 9-сте-
пенна автоматична трансмисия, благодарение на които 
е постигнато безпрецедентно съотношение на мощност 
към разход на гориво; технология за безопасност, която 
се прилага за първи път в света; нова комуникационна и 
информационно-развлекателна система; както и усъвър-
шенствано окачване с оптимизирани nVH характеристи-
ки (за шум и вибрации) - за по-прецизно и същевременно 
динамично шофиране.
всички тези споменати новости се усещат наистина. 
имал съм възможност да карам всички поколения на CR-V 
и съм бил свидетел на всяка еволюция и революция на мо-
дела още от появата му на пазара през 1997 г. в европа. 
още тогава CR-V стана един от най-търсените компакт-

Текст: Стефан Илиев; снимки: Христо Петров 
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ни SUV и един от най-продаваните автомобили Honda, 
като тенденцията продължава и до ден днешен. досега са 
реализирани над 750 000 броя от модела, като почти 50 
000 от тях са продадени в рамките на 2014 г. CR-V беше 
най-продаваният SUV през първите девет месеца на ми-
налата година. този модел има фундаментално значение 
за успеха на Honda в европа, а всеобхватните подобрения 
в четвъртото поколение на CR-V ще го направят още по-
привлекателен.
безспорно, всеки почитател на Honda би се впечатлил 
от новите двигател и трансмисия на CR-V. новият по-
мощен 1,6-литров i-dTEC 4-цилиндров дизелов двигател с 
мощност 160 к.с. и въртящ момент от 350 нм, който 
се предлага за CR-V със задвижване на четирите колела 
и е част от серията Earth dreams Technology на Honda, се 
отличава и с ниски емисии на Co2 - 129 г/км. той отговаря 
на изискванията на стандарта за емисии Euro 6 и се пред-
лага като опция с ефективна 9-степенна автоматична 
трансмисия.  
този агрегат заменя досегашния 2,2-литров i-dTEC. мо-
торът има двустепенна компресорна система, генерира 
по-голяма и стабилна мощност и се отличава с висока 
ефективност и значително намалени емисии на Co2. в ре-
зултат на това агрегатът е с най-доброто съотношение 
на мощност към разход на гориво сред всички двигатели в 
неговия сегмент. намалени са загубите от триене, като 
са с 37% по-малки от i-dTEC мотора и са се изравнили с 

тези на бензиновия. така е постигнат впечатляващо ни-
сък комбиниран разход на гориво - 4.9 л/100 км. естестве-
но, по време на теста този разход не можахме да постиг-
нем, но до 5,6 л комбиниран стигнахме.  
двата турбокомпресора са разположени срещу и по пото-
ка на отработените газове. единият е турбокомпресор 
за високо налягане, а другият - за ниско. турбото за висо-
ко налягане отговаря за въздушния поток към двигателя 
при ниски обороти, докато другото - за ниско налягане, 
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работи при високи обороти на двигателя. при средни обо-
роти и двата турбокомпресора работят в тандем и наг-
нетяват въздух в двигателя. по-компактният компресор 
за високо налягане е с турбина с променлива геометрия 
(VGT), осигуряваща бърза реакция при подаване на газ и 
намалява загубите от нагнетяване при ниски обороти на 
двигателя. Компресорът за ниско налягане се управлява с 
конвенционален клапан за отработилите газове.
CR-V 2015 се предлага и с новоразработената 9-степен-

на автоматична трансмисия, която заменя предишната 
5-степенна автоматична трансмисия. тази нова ско-
ростна кутия дава редица предимства. диапазонът на 
предавателните съотношения е по-широк, като ниското 
предавателно число на първата предавка дава възмож-
ност за бързо и мощно потегляне, а предавката с най-ви-
соко предавателно число позволява да се понижат оборо-
тите на двигателя, като съответно се намали разходът 
на гориво и нивото на шум при поддържане на постоянна 

19



висока скорост. с по-големия брой предавки и по-малка 
стъпка между съответните предавателни числа, тази 
трансмисия реагира по-добре по време на шофиране, а 
по-плавното превключване на предавките създава усе-
щането за по-линейно и хармонично ускоряване. в зависи-
мост от ситуацията по време на шофиране - обороти на 
двигателя и подаване на газ, трансмисията може дори да 
превключва директно от 9-та на 5-та предавка и от 7-ма 
на 4-та предавка. всички останали смени през няколко 
предавки надолу се извършват с междинно превключване 
до достигане на желаната предавка. благодарение на ефек-
тивната компактна конфигурация на новата трансмисия 
скоростната кутия е по-малка и по-лека с 35 кг, което 
дава възможност за по-добро разпределение на тежест-

та в автомобила. общото тегло на новия двигател за-
едно с трансмисията е с 65 кг по-малко от предишния.
автомобилът определено е станал по-привлекателен с 
козметичните промени по него. те са най-забележими 
отпред, където фаровете са с нов дизайн и се сливат с 
новата предна решетка. новата броня и долен протек-
тор правят CR-V да изглежда по-широк и подсказват за 
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подобрената устойчивост, а освен това снижават ви-
зуалния център на тежестта на автомобила. Фаровете 
пробвахме вечерта около Кайлъка край плевен. с тях CR-V 
наистина дава невероятна видимост през нощта с мощ-
ните халогенни лампи, дневните LEd и Hid прожекторни-
те светлини. отзад комбинираните LEd светлини са с 
нова форма, подсилваща аеродинамичното и триизмерно 
оформление на CR-V. предлаганите 17” и 18” алуминиеви 
джанти с нов дизайн допълват останалите екстериорни 
подобрения и подчертават повишения динамизъм на CR-V.
интериорът също е станал по-стилен и функционален. 

ефектна лайстна с нова форма обхваща цялата ширина на 
арматурното табло. използвани са висококачествени ма-
териали за изработка на бутоните. има и други нови де-
коративни елементи и тапицерии. основните интериорни 
повърхности са с хромово или черно карбоново покритие 
с видима текстура, в комбинация с тапицерия от черна 
перфорирана кожа, черна гладка щампована текстилна 
материя или перфорирана кожа с цвят на слонова кост. 
таблото е с нов дизайн, улесняващ видимостта и достъпа 
до новия 7-инчов сензорен дисплей, на който се извежда 
информацията от новата система Honda Connect. подла-
кътникът между предните седалки се плъзга 60 мм напред 
и назад. така се постига по-добро конфигуриране. но не е 
само това! задните седалки могат да се сгъват с едно 
движение и са делими в съотношение 60/40. те се сгъват 
напълно до хоризонтална позиция на облегалката само с 
дърпане на съответната ръчка и CR-V става товарен. той 
запазва позиция сред компактните SUV с обем от 1648 
л, с равен под на багажното отделение при използване 
на пълноразмерна резервна гума или 589 л при изправени 
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задни седалки. товарната дължина е увеличена до 1570 
мм. това означава, че в багажника на CR-V може да се пре-
возват два планински велосипеда или четири комплекта 
стикове за голф.
най-голямата новост в CR-V е, че във версията за 2015 
г. за първи път ще бъде представена новата система 
intelligent adaptive Cruise Control (i-aCC) на Honda, която 
демонстрира ангажимента на компанията по отноше-
ние на безопасността, изразяващ се с мотото “безо-
пасност за всички”.
системата i-aCC на Honda използва камера и радар, с 
които установява местоположението на останалите 
превозни средства на пътя и на базата на тази инфор-
мация, както и на подробен анализ на реални ситуации, 
предвижда и автоматично реагира при опасност от за-
сичане от друг автомобил. след това системата прилага 
алгоритъм, с който определя каква е вероятността от 
засичане от превозни средства, движещи се в съседни-
те пътни ленти, и подготвя оборудвания автомобил за 
бърза, безопасна и комфортна реакция в такива ситуации. 
Honda е модернизирала изцяло своите системи за актив-
на безопасност, известни под наименованието advanced 
driving assist Systems, базирани на сензорни технологии. 
новата система, наричана Honda SEnSinG, използва ком-
бинация от камери и радарни технологии, с помощта на 
които са усъвършенствани системите Collision Mitigation 
Braking System и adaptive Cruise Control. Honda SEnSinG 
се предлага за новия CR-V Executive. всички системи ще 
се предлагат в комбинация с Honda SEnSinG за ниво на 
оборудване Executive, или като част от пакета advanced 
driving assist Systems, предлаган като опция за други нива 
на оборудване. за системите за безопасност предлагаме 
отделен материал в списанието. 
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Текст: Стефан Илиев; снимки: Honda

Най-популярНият модел На Honda безспорНо е CiviC. той 
НепрекъсНато търпи промеНи, като дори и Новият модел за 2015 
г. бе освежеН с промеНи по дизайНа. Но Не е само това! Новите 
техНологии На Honda Намериха израз в промеНите по окачваНето, 
системите за безопасНост и иНформациоННо-развлекателНите 
решеНия. тези изцяло Нови техНологии бяха въведеНи в Honda CiviC и 
CiviC Tourer. Нещо повече, има вече и Нова версия - CiviC SporT, който 
визуалНо е свързаН със спортНия модел Type r.

Нов стил
и Нова версия
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М
оделът Honda Civic за 2015 г., който бе показан 
за първи път на автомобилното изложение 
Mondial de l’Automobile 2014 в Париж, от април 
е вече и в България, в нашите шоурумове. Оп-
ределено автомобилът стана още по-привлека-

телен, като това са констатации и мнения на клиенти 
от цяла Европа.
Подобренията в дизайна са очевидни както за хечбека 
Civic, така и за Civic Tourer. Предницата е с нов дизайн, кой-
то придава отличително ново излъчване на модела. Акцен-
тът е поставен в новите фарове с интегрирани дневни 
светлини и нова аеродинамично оформена предна броня. 
При хечбека има нова задна броня и странични престилки, 
черен заден спойлер и комбинирани задни LED светлини.
Настъпили са промени и усъвършенствания и в интериор-

ното оборудване. Това е новата текстилна тапицерия на 
седалките и нови шевове върху подглавниците, нова въ-
трешна декоративна облицовка на вратите с хромирани 
дръжки и инструментален панел с черно покритие мета-
лик. Civic за 2015г. е с просторен интериор, който предла-
га гъвкави решения и характеристики, които са водещи за 
този клас автомобили. Става дума за багажното отделе-
ние с ненадминат обем от 477 л при Civic и 624 литра при 
Civic Tourer, при изправени седалки и за двата модела. Ако 
седалките се сгънат, обемът става съответно 1378 л 
за хечбека и 1669 за комбито. Въпреки че е само с 235 мм 
по-дълъг от Civic с пет врати, което го прави най-ком-
пактното комби в C-сегмента, багажникът на Civic Tourer 
е с най-голям обем за този клас.
За моделите на Civic трябва да добавим, че са с уникална-
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в интернет, сателитна навигация и камера за задно виж-
дане при паркиране. Honda Connect е съвместима с Android 
4.0.4, най-популярната операционна система за смартфо-
ни, и позволява да се използват популярните начини за уп-
равление – докосване и плъзгане с пръсти върху 7-инчовия 
сензорен екран.  
От изключително значение за поведението и безопасност-
та на автомобила е изцяло новото окачване и системите 
и функциите за активна безопасност. Подобренията са 
иновативната система Agile Handling Assist и усъвър-
шенстваната система Vehicle Stability Assist, осигуряващи 
приятно и сигурно шофиране при всякакви условия. Agile 

та за Honda конфигурация с централно разположен резер-
воар за гориво и системата Magic Seat. Позицията на ре-
зервоара под предните седалки позволява да се постигне 
изключително голям обем на купето и гъвкави практични 
интериорни решения. Задните седалки се сгъват с едно 
движение, а подът на багажното отделение е повдигнат 
така, че да образува изцяло равна повърхност заедно със 
сгънатите седалки. Долните възглавници на задните се-
далки могат да се повдигнат нагоре, а площта на багаж-
ното отделение се увеличава и така може да се превозват 
дълги товари.
Другата премиера в гамата модели Civic е изцяло новата 
аудио-информационна система Honda Connect. Тя предлага 
удобно управление и комуникационни възможности по вре-
ме на пътуване, а основните функции включват например 
AM/FM, DAB и Internet Radio, Bluetooth интерфейс, навигация 
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Handling Assist е активирана през цялото време и при необ-
ходимост прилага по незабележим за шофьора начин леко 
спирачно усилие върху вътрешните колела при завъртане 
на волана в определена посока и върху външните колела 
при връщане на волана в централна позиция. В резултат 
на това се повишава бързината на реакция и стабилност-
та на автомобила, а шофирането доставя още по-голямо 
удоволствие. 
Усъвършенстваната система Vehicle Stability Assist функ-
ционира заедно с Agile Handling Assist. Така се повишава 
максимално сцеплението при движение в завой и при ус-
коряване върху хлъзгав път. Vehicle Stability Assist прилага 
спирачно усилие върху едно или повече колела на автомо-
била и намалява генерираната от двигателя мощност, с 
цел поддържане на избраната посока на движение.Тази сис-

тема също така подобрява и усещането при натискане на 
спирачния педал. Системата Electric Power Steering отново 
е в автомобила, като помага да се подобри реакцията на 
волана при високи скорости.
Civic за 2015 г. идва с различни двигатели. Новият 1,6-ли-
тров дизелов i-DTEC е най-лекият в този клас и е първият 
от серията Earth Dreams Technology от следващо поколе-
ние на Honda. Той има перфектен баланс между икономия 
на гориво и работни характеристики, облагодетелства-
щи водача при всякакви ситуации на пътя. Този най-лек в 
своя клас агрегат тежи с 47 кг по-малко от оригиналния 
2,2-литров. Моторът е с въртящ момент 300 Нм при 
емисии, намалени до 94 г/км. Двигателят е с алуминиева 
глава, монтирана към алуминиев цилиндров блок с Open-
Deck конфигурация, и всеки от компонентите е проекти-
ран така, че да се намалят до минимум неговото тегло и 
размер. Дебелината на стените на цилиндрите например 
е намалена до 8 мм (9 мм при 2,2-литровия), а буталата 
са по-леки. 
Изпитан и доказал се е и 1,8-литровият i-VTEC бензинов 
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двигател. Той е в комбинация с механична или автоматич-
на трансмисия. Емисиите на CO2 започват от 148 г/км. 
Чист и икономичен е и най-малкият по обем 1,4-литров 
i-VTEC двигател за версията с 5 врати. При него емисии-
те на CO2 са намалени до 129 г/км. Двигателят развива 
максимална мощност 100 к.с. и въртящ момент 127 Нм.
Поетият от Honda ангажимент по отношение на безопас-
ността се изразява с термина “безопасност за всички”: 
безопасност за водачите, пътниците, пешеходците и 
пътниците във всички превозни средства. Honda постига 
това с набор от системи и функции за пасивна и активна 
безопасност, които имат за цел да предотвратят или 
да намалят последствията от инциденти и наранявания. 
Неслучайно безопасността на автомобилите е оценена с 
пет звезди по Euro NCAP. Използва се цял набор от съвре-
менни системи за активна безопасност, с цел осигурява-
не на всеобхватна безопасност. 
Важно е да се отбележи, че всеки модел на Civic вече е с 
нови системи за активна безопасност. Новост е стан-
дартната вече система City-Brake Active, която помага 
за предотвратяване и намаляване на риска от инциден-
ти при ниски скорости, сканира пътя пред автомобила с 
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помощта на радарни устройства и автоматично задей-
ства спирачките при възникване на непосредствена опас-
ност от удар. Системата е проектирана да функционира 
при скорости под 30 км/час.
Новият модел Civic Sport допълва гамата и прави пре-
ход към Type R. Новият Civic Sport е базиран на хечбека 
и е задвижван от 1,6-литров 120 к.с. дизелов двигател 
или 1,8-литров 142 к.с. бензинов двигател, оборудван 
е със заден спойлер със 17” алуминиеви джанти. Много 
от характеристиките на дизайна на Civic Sport са за-
имствани и от Type R, като например новата предна 
броня с по-ниско разположена решетка и черна облицов-
ка на тавана на купето. 
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Бултрако АД – официален вносител за България. 
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Чл. 151, т.4. двадесет и четири години — за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
а) двадесет години – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години;
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Текст: Стефан Илиев; снимки: Христо Петров 

След пет години очакване през лятото на 2015 г. един легендарен 
автомобил на Honda Се завръща. това е дългоочакваният горещ 
хечбек Honda CiviC Type R. определен като „СъСтезателен автомобил 
за пътя“, той поСтавя нови Стандарти в Сегмента на автомобилите 
хечбек С предно предаване. 

СъСтезателна
кола за пътя
32
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С ерийната версия на този спортен автомобил, превър-
нал се в икона в гамата на Honda, бе представен на 
85-ия автомобилен салон в Женева. всички досегашни 

автомобили Type R се превърнаха в култ по целия свят, а 
новият модел оправда високите очаквания. за първи път 
в света се предлага новият 2,0-литров vTeC турбодвига-
тел на Honda, а агресивният стил и новите технологии 
в шасито се комбинират, за да се постигнат уникална 
динамика и усещане при шофиране. новият Civic Type R е 
с най-екстремните и високоефективните двигатели в 
22-годишната история на червената емблема „H“, като 
поставят началото на нова ера за марката Honda.
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Изцяло нов 2,0-лИтров
турбо VTEC двИгател
Сърцето на Civic Type R е един изцяло нов турбо бензинов 
двигател с директно впръскване и с обем 2,0 литра vTeC, 
който дава мощност, въртящ момент и представяне, 
които досега не са срещани в сегмента на хечбек с предно 
задвижване. изходната мощност е 310 к.с. при 6500 об/
мин, а максималният въртящ момент е 400 нм при 2500 
об/мин, много по-високи показатели от всеки един преди-
шен модел на Honda Type R.  
червената линия е обозначена при 7000 об/мин, а дви-

гателят е част от следващо поколение earth dreams 
Technology на Honda. той е с нова модерна vTeC тех-
нология с турбокомпресор, която дава висок въртящ 
момент от ниски обороти и продължително ускоре-
ние. Ускорението на Civic Type R е без прецедент при 
автомобилите с предно задвижване. от 0 до 100 км/ч 
той ускорява само за 5,7 секунди. това всъщност е 
хечбекът с предно задвижване, който има най-добро 
ускорение и водеща в класа максимална скорост от 
270 км/ч. новият двигател е комбиниран с шестсте-
пенна механична трансмисия, на която предавките се 
сменят перфектно, бързо и задвижването се насочва 
към предните колела. 
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ФункцИоналноСтта
дИктува Формата
промените в стила на Civic Type R са уникални и придават 
на автомобила агресивна, целеустремена форма. всички 
обаче имат и функционално предназначение. аеродина-
мичният и ефективен дизайн отразява възможността 
на колата да бъде бърза. Фокусът върху аеродинамиката 
осигурява стабилност при високи скорости и високи нива 
на притискане.
Civic Type R при създаването си е имал изчерпателен аеро-
динамичен анализ, тестване и развитие. това е постигна-
то чрез компютърно CFd моделиране и тестове във въз-
душния тунел на Honda в Сакура, япония, специализиран 
за моторни спортове. при работата по развитието на 
автомобила прототипите бяха изпитани както на пътя, 
така и на пистата, включително на тази за Формула 1 на 
Сузука, на нордшлайфе на нюрбургринг и на тестовото 
съоръжение на компанията такасу. 
новият, почти напълно плосък долен под на автомобила 
изтегля въздушния поток, направляван от заден дифу-
зьор. така се оптимизира притискането и ефективното 
прилепяне на колата към пътя. задното крило е взето от 
Type R Concept. Структурата на крилото, ъгълът, височи-
ната и формата, както и нейните вертикални странични 
плоскости са внимателно проектирани да оптимизират 
притискане, без да причиняват засилено увеличение на съ-
противлението при по-високи скорости. това подобрява 
поведението на пътя, особено в бързите завои.
Широкият сплитер и дълбоките странични прагове също 
управляват въздушния поток и намаляват съпротивле-
нието, а предната броня е с форма специално за отвежда-
не на турбуленцията около предните колела. така се пови-

шава стабилността при високи скорости и се намаляват 
силите, които повдигат колата.
Управлението на топлината е друг основен фокус на 
проектантския екип, повлиял на няколко видими външни 
модификации на дизайна. Увеличени са горните и долните 
решетки в предната броня, като така влиза повече въздух 
за охлаждане на двигателя. въздушният поток се насочва 
към изходящ отвор над колелата на предните панели, в 
отвори в арките на предните калници, за да се осигури по-
добро охлаждане и вентилация, а също и по-висока мощ-
ност на двигателя.
новите леки, но много здрави 19-цолови лети джанти, 
които са уникални за Type R, допълват визуалните про-
мени. те изпълват уголемените арки на калниците с гуми 
235/35R19, които са разработени специално за Type R.
за да може водачът да контролира Type R, колата е обо-
рудвана със спирачна система Brembo с висока производи-
телност, разработена специално за нея. отпред са чети-
рибутални  спирачни апарати, които прилагат силата си 
на перфорирани дискове 350 мм. 

купе СъС Спортна обСтановка
доста естетически и функционални подобрения в купе-
то засилват спортния характер на Type R. както и при 
предишните модели, топчето на скоростния лост е на-
правено от обработена алуминиева сплав. високата обле-
галка на спортните седалки е комбинирана с черен плат с 
велурен ефект с червен двоен шев. те дават на водача и 
пътника на предната седалка достатъчно странична опо-
ра при преминаването в остри завои. двоен червен шев 
има и на облечения с черна кожа волан и маншета на лоста 
за скоростите.   
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ново окачване И технологИИ
за по-добро управленИе
редица нови системи за окачване, уникални за Type R, са 
въведени, за да се постигнат уникални характеристики на 
управление и максимално сцепление с пътя. новата чети-
риточкова adaptive damper System, разработена специално 
за Type R, позволява непрекъснат независим контрол на 
всяко колело. така се постига невероятно поведение на 
пътя, производителност, ограничено натоварване на ко-
лелата по време на рязкото ускорение и спиране, както и 
поддържане на стабилност при пътуване. това означава, 
че колата е по-удобна при спокойно шофиране и умерена 
скорост на дълъг път.  
Съвременна dual axis Strut система на предното окачване 
помага за подобряването му с 50%, в сравнение с това на 
стандартния Civic, повишава стабилността при висока 
скорост, както и по-лесното завиване с кормилната сис-
тема. в задната част H-образна торсионна греда в окач-
ването на Type R е конструирана с поръчкови сплеснати 
тръби, като подобрява устойчивостта при преобръщане 
и дава със 180% по-голяма стабилност в завои с висока 
скорост. тези системи са допълнени с електрическо сер-
воуправление dual pinion, което помага за по-бързата ре-
акция на волана и подобрява усещането при управлението. 

нов режИм +R увелИчава
адреналИна прИ шоФИране
новият Civic Type R дебютира с новия бутон +R, който 
увеличава реакцията на шасито и задвижващите систе-
ми. резултатът е още по-интензивно преживяване зад 
волана. той е идеален за пистата и със сигурност ще бъде 
оценен от истинските любители на спортното шофира-
не. когато се активира режимът +R, отзивчивостта на 
двигателя става по-видима, променя се въртящият мо-
мент, колата става по-агресивна, но и по-послушна в ръ-
цете на водача. Силата на новата adaptive damper System 
се увеличава с 30%. така поведението на колата става по-
стегнато, по-гъвкаво и с по-висока производителност. 
изцяло новият GT пакет включва нови подобрения
клиентите ще имат възможност да оборудват тех-
ния нов Civic Type R с изцяло нов GT пакет. външно па-
кетът GT pack добавя червени акценти към предния и 
задния сплитер, като така се постига още по-голям 
ефект във визията.
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водачът разполага с предни и задни сензори за парки-
ране, сензорно включване на фаровете вечер, датчик за 
автоматично задействане на чистачките при дъжд и 
електрическо сгъване на огледалата. интегрирана са-
телитна навигация Garmin с четири години безплатно 
ъпдейтване на картата се добавят към информацион-
но-развлекателна система на Honda Connect. любите-
лите на музиката ще бъдат привлечени чрез добавяне 
на Cd плейър и осем високоговорителя, ъпгрейдвана 
380 вата стереосистема. всички пътници ще оценят 

автоматичния двузонов климатроник, а изискаността 
в салона се поддържа от червено осветление.
GT пакетът включва и системата advanced driver 
Honda assist. този цялостен пакет от базирани на 
сензори технологии за безопасност включва Forward 
Collision Warning, Lane departure Warning, Traffic Sign 
Recognition system, High-Beam Support System, Blind Spot 
information и Cross Traffic Monitor. Системата на Honda - 
City-Brake active - е част от стандартното оборудване 
на Civic Type R. 
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П
о традиция Honda работи непрекъснато за безопас-
ността в автомобила. Сега марката е модернизи-
рала изцяло своите системи за активна безопас-

ност, които са известни под наименованието Advanced 
Driving Assist Systems и са базирани на сензорни техноло-
гии. ADAS на Honda, включително Forward Collision Warning, 
Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition System, Blind 
Spot Information, Cross Traffic Monitor и High Beam Support 
System, ще се предлагат в комбинация с Honda SENSING за 
ниво на оборудване Executive, предлагано като опция и за 
други нива на оборудване. Но нека разгледаме поотделно 
всяка една система. 

Текст: Стефан Илиев; снимки: Honda

CMBS
Новоразработената система CMBS (Collision Mitigation 
Braking System) използва комбинация от камери и ра-
дари с разширен обхват и може да задейства авто-
матично спирачките при високи и ниски скорости до 
пълното спиране на автомобила, ако е необходимо. С 
помощта на камера и радар новата система CMBS 
може да установи от по-голямо разстояние каква е 
относителната скорост на автомобила спрямо дви-
жещото се отпред превозно средство (лек автомо-
бил или камион). За разлика от сегашната версия на 
CMBS, новата система разпознава също така пеше-
ходци и насрещно движещи се автомобили на пътя. 

Новите 
системи за 
безопасНост 
На Honda
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Intelligent Adaptive Cruise Control
CR-V за 2015 г. е първият автомобил в света, обо-
рудван с предиктивен автопилот, известен под наи-
менованието Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC), 
който може да предвиди и автоматично да реагира 
при опасност от “засичане” от автомобил, движещ се 
в съседна пътна лента. На базата на подробен анализ 
на реални ситуации, които са типични за европейските 
стилове на шофиране, и с помощта на камера и радар 
i-ACC установява местоположението на останалите 
автомобили на пътя. След това системата прилага ал-
горитъм, с който определя каква е вероятността от 
засичане от превозни средства, движещи се в съседни-
те пътни ленти, и подготвя оборудвания автомобил 
за бърза, безопасна и комфортна реакция в такива си-
туации. i-ACC не заменя, а допълва традиционния ав-
топилот Adaptive Cruise Control (ACC), който поддържа 
предварително зададена надлъжна скорост, която се 
намалява само тогава, когато това е необходимо за 
безопасна дистанция до движещото се отпред превоз-
но средство. Ако обаче автомобилът бъде засечен от 
движещия се в съседната лента, тези системи реаги-
рат само след извършване на почти цялата маневра. 
Системата i-ACC може да установи дали има опасност 
от засичане до пет секунди предварително и действа 
достатъчно плавно, за да не стресне шофьора, който 
може все още да не очаква такава опасност. Система-

та първоначално задейства спирачките съвсем леко, а 
на дисплея се показва предупредителна икона, информи-
раща шофьора за причината за автоматичното нама-
ляване на скоростта. След това системата генерира 
по-силно спирачно усилие, за да намали скоростта и да 
запази безопасна дистанция до съответното превозно 
средство.
Системата i-ACC е достатъчно интелигентна, за да 
разпознае от коя страна на пътя се движи автомоби-
лът и автоматично установява кое от превозните 
средства, движещи се в съседни ленти, създава най-го-
лям риск в даден момент. Системата i-ACC е продукт 
на изследователски и развоен проект на международен 
екип на Honda в Европа и Япония и е предназначена спе-
циално за пътищата в Европа. Проучванията върху 
поведението на водачите с цел разработване на алго-
ритъм са проведени в цяла Европа.

Lane Keep Assist System
Lane Keep Assist System ще продължи да се предлага 
като част от Honda SENSING. С помощта на универ-
салната камера тази система, подпомагаща поддър-
жането на движение в избраната пътна лента, следи 
маркировката на пътя и се грижи автомобилът да се 
движи в средата на лентата. Системата функционира 
при скорости над 72 км/час, ако радиусът на кривата 
на пътя е минимум 230 метра.
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Forward Collision Warning
Forward Collision Warning определя какъв е рискът от сблъ-
сък на базата на информация от универсалната камера, 
следяща движещото се отпред превозно средство. Сис-
темата функционира при скорост на автомобила над 15 

км/час. При опасност от сблъсък тя дава визуални и зву-
кови предупредителни сигнали. Разстоянието, при което 
се реагира, може да се променя в зависимост от предпо-
читанията на шофьора, който може и да я изключи. 

Система City-Brake Active 
Системата City-Brake Active на Honda се предлага за всички 
модели. Тя е създадена специално да спомогне за предо-
твратяване и намаляване на риска от инциденти при ни-
ски скорости, сканира пътя пред автомобила с помощта 
на радарни устройства и автоматично задейства спи-
рачките при възникване на непосредствена опасност от 
удар. Системата е проектирана да функционира при ско-
рости под 32 км/час. Ако тя установи, че има опасност 

от удар, реагира с предварително задействане на спирач-
ките и генериране на звукови и визуални предупредителни 
сигнали, както и при необходимост от пълно автономно 
прилагане на максимално спирачно усилие. Системата 
може да бъде изключена от шофьора само при неподви-
жен автомобил и остава в деактивирано състояние до 
изключване на двигателя. След стартиране на двигателя 
системата отново се включва автоматично.
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Cross Traffic Monitor
С помощта на разположени в задната част на ав-
томобила радарни сензори системата Cross Traffic 
Monitor на Honda предупреждава шофьора за прибли-
жаващи превозни средства по време на извършване 
на обратен завой. Посоката на движение на прибли-
жаващото се превозно средство се показва на екра-

на на камерата за задно виждане или с помощта на 
стрелки върху интелигентния мултиинформационен 
дисплей (i-MID), като освен това системата генерира 
и звуков предупредителен сигнал. Тя реагира на леки 
автомобили и камиони, движещи се със скорост до 
25 км/час.

Traffic Sign Recognition System
С помощта на универсалната камера системата Traffic 
Sign Recognition разпознава пътните знаци пред автомо-
била. След преминаване край разпознатия от системата 
знак той автоматично се показва на интелигентния мул-
тиинформационен дисплей (i-MID). Системата е проекти-
рана да разпознава кръгли пътни знаци за ограничение на 

скоростта и за забрана за преминаване. На дисплея едно-
временно могат да бъдат показани два пътни знака – в 
дясната страна се показват само знаците за максимална 
разрешена скорост, а в лявата - за забрана за преминава-
не и ограничения за скоростта с допълнителна информа-
ция, например при определени атмосферни условия.
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High Beam Support System
Системата High Beam Support System функционира при 
скорости над 40 км/час. Тя автоматично превключва 
дълги и къси светлини в зависимост от движещите се 
насрещно и отпред моторни превозни средства и може 
да бъде изключена по всяко време. 

Blind Spot Information 
С помощта на радарна технология системата Blind Spot 
Information автоматично реагира при наличие на превозни 
средства в сляпата зона на шофьора и предупреждава за 
потенциалната опасност при скорост на автомобила над 
20 км/час. Системата е проектирана да реагира на леки 
автомобили и камиони и може да подпомогне шофьора в 
различни ситуации, например при задминаване, смяна на 
пътната лента или включване в друга пътна лента. Когато 
автомобил навлезе в сляпата зона на шофьора, в странич-
ното огледало се появява визуално предупреждение, което 
изчезва едва след като този автомобил излезе от сляпа-
та зона. Ако шофьорът включи мигач в момент, когато в 
сляпата зона има автомобил, визуалният предупредителен 
сигнал започва да мига, а се появява и звуков, за да преду-
преди шофьора за потенциалната опасност. Системата 
може да бъде изключена само при спрял автомобил.

Lane Departure Warning
С помощта на универсалната камера системата Lane 
Departure Warning следи маркировката на пътната лента. 
При отклоняване на автомобила от текущата пътна лен-

та без сигнализация с мигачите, системата предупреж-
дава шофьора със звукови и визуални предупредителни 
сигнали, а може и да бъде изключена по всяко време.
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Готови ли
сте за тест?

Бултрако АД – официален вносител за България. 
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда
или се свъжете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). www.honda.bg



Текст: Стефан Илиев; снимки: Христо Петров 

Щандът на Honda
с много премиери
и посетители
За първи път в София бе органиЗиран 
мотоСалон. Като За начало, вСичКи - 
иЗложители, поСетители и органиЗатори, 
бяха доволни. иЗложението в интереКСпо 
център наиСтина бе уСпешно, тъй Като 
За дните на иЗложението преЗ Залата 
преминаха оКоло 10 000 любители и Клиенти. 
най-много хора, еСтеСтвено, имаше в 
почивните дни.
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Т
ези хора наистина имаше какво да видят, 
особено на щанда на Бултрако Honda. Той 
бе най-големият - на обща площ от 162 кв. м, 

както подобава на най-големия производител в света. 
Освен мотоциклети на щанда бяха изложени велосипеди 
Аstreco, каски Nolan и NZI, аксесоари Oxford, а също еки-
пи и облекла Kenny и Honda. Естествено, това богато 
разнообразие на артикули, а също и многото премиери 
привличаха и много посетители. 
Основната част от премиерите бе от серията 650 - 
CB650F и CBR650F. Те разкриват новата комбинация на 
марката от мотоциклети с малка маса и мощен двига-

тел, с отличен стил, лекота на управление-
то и разумна цена. Тези машини вдъхновяват 

мечтите на ездачите и разширяват хоризон-
тите им. Те са израз на желанието на Honda да 

привлече към света на мотоциклетизма и нови ездачи, 
демографски по-млада група. Затова в гамата на мар-
ката има 15 модела от категория А2, както и 8 мотора, 
оборудвани с уникалната Honda Dual Clutch Transmission 
(DCT). DCT технологията набира популярност и резулта-
тът е недвусмислен - над 30% от ездачите са избрали 
опционална трансмисия с двоен съединител през 2014. С 
DCT са моделите: VFR1200F, VFR1200X Crosstourer, Integra, 
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NM4 Vultus, NC750X, NC750S, CTX700 иCTX700N.
важните премиери са CB650F и CBR650F, защото са пер-
фектната комбинация от компактен размер, ниско тегло 
и впечатляваща мощност на двигателя. Затова привли-
чат истинските ценители. новите серийни мотоциклети 
с истински спортни четирицилиндрови двигатели, мон-
тирани на компактни и леки шасита, са предизвикател-
ство, пред което трудно може да се устои. благодарение 
на тази идея бяха разработени нови модели с изключи-
телен дизайн, висока технологичност, маневреност и 
лесно управление - и в натоварения градски трафик, и по 
живописните планински пътища, и по високоскоростните 
магистрали. CBR650F е действително чисто нов - от 
главата до петите (или от фара до стоп-светлините). 
базиран е на платформата на типичния представител на 
високия клас нейкид - стрийтфайт CB650F, разработен от 

млад и креативен екип на Hondа. CBR650F и CB650FA са два 
модела, които са създадени за любителите на чистия ад-
реналин, за търсещите нови предизвикателства.
VFR800X Crossrunner с множеството иновации ще потвър-
ди позициите си на луксозен приключенски спортен турър. 
Crossrunner вече е с ревизиран 800-кубиков V4 двигател с 
повече мощност и въртящ момент в средния и горния ди-
апазон на оборотите, по-различно ускорение, по-дълъг ход 
на окачването, а също нови колела и спирачки. освен това 
системите на Honda - Selectable Torque Control (HSTC), ABS, 
LED светлини, самоизключващи се мигачи и отопляеми 
ръкохватки на кормилото са добавени като стандарт.
CB500F, CB500X и CBR500R са серия, която е водеща в по-
ловинлитровия клас. това е цяла фамилия, в която влизат 
суперспортен и приключенски мотоциклет. новият модел 
CB500F е компактен, енергичен и пъргав, стилна реплика 
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на четирицилиндровия CB1000R, чиито изчистени и при-
брани форми осигуряват не само перфектната мобилност 
в натоварения градски трафик, но и доставят истинско 
удоволствие при извънградската езда. изключителната 
ергономичност позволява на мотористи с различен ръст 
и килограми да се чувстват удобно, управлявайки своя 
CB500F. дори изящните миньончета се чувстват сигурни 
и спокойни, когато управляват този модел. освен това 
новият двуцилиндров инжекционен DOHC осигурява мощ-
ност от 35 kW (идеален за новия A2 лиценз) при пренебре-
жимия разход от 28,4 км с 1 л гориво.
впечатляваща машина на салона бе и NC750X, защото е 
със свежи идеи, високи технологии, стабилност и ком-
форт - с багажно за шлем, разположено на мястото, на 
което обикновено стои резервоарът. моторът е изклю-
чително удобен и практичен както за всекидневна употре-

ба в градския трафик, така и за екскурзионно пътуване 
през уикенда. Комбинира в себе си паралелен двуцилиндров 
двигател с висок въртящ момент, нисък разход на гори-
во, създадено за търсачи на приключения шаси, страхотен 
дизайн и изключително удобна стойка на ездача. моделът 
е част от гамата на Honda с DCT. новият нейкид NC 750S 
и Roadsport VFR 1200FD я допълват.
XL 125 Varadero е наследник на култовия круизър вараде-
ро и предлага превъзходно качество и дизайн, съчетани с 
агресивен on/off стил и технологичност. двигателят е 
V- образен, 4-тактов и осигурява мощност и бързо уско-
рение в комбинация с надеждна 5-степенна трансмисия. 
благодарение на балансираното предно и задно окачване 
може прецизно и уверено да се управлява както из града, 
така и по неасфалтирани пътища. отличителният белег 
на XL125 е аеродинамичната му форма, ездачът е с ком-
фортна изправена позиция и добра защита от вятъра. 
Седалката е широка и удобна. Varadero 125 е изключително 
икономичен. големият резервоар за гориво - 16,8 л, и ни-
ският разход - 32,4 км/л, премахват ограниченията пред 
изследователския дух.
естествено, голям интерес имаше и към останалите ма-
шини, към цялата богата гама от скутери - NSS300 Forza, 
Wave 110i, рСх 125, SH 125i, към ATV-ата и по-специално 
към новия TRX420TM. 
на щанда на Honda имаше специален велосипеден кът с мо-
делите Astreco Athlete в три варианта - мъжки или универ-
сален с триъгълна рамка, дамски и детски. те дават удоб-
ството и комфорта на бързо придвижване в градската 
среда, удобни са за турове сред природата, включително 
са удобни за планински преходи с лека и средна степен на 
трудност.  велосипедите са с рамка от висококачествен 
алуминий, като са окомплектовани с висок клас основни и 
периферни компоненти Shimano. 
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Скутер и 
мотоциклет 

в една 
машина 

I
ntegra претърпя развитие и новата версия е вече 
в България. Машината впечатлява с ергономичния 
си и солиден стил, в който ездачът е в позиция с 
крака напред, като на скутер. Двуцилиндровият 
двигател с обем 745 куб. см предлага отлична про-
изводителност, мощност и въртящ момент, като 

същевременно реализира невероятна икономия на гориво. 
Новата Integra е с второто поколение шестстепенна Dual 
Clutch трансмисия (DCT), която допълва стабилността, 
прецизното управление и превъзходно поведение на пътя, 
присъщи за обикновен мотоциклет.
За управлението на тази машина са типични сравнения 
като „забавно“, „лесно“, „комфортно“ и „безопасно“. Това 
са и водещите показатели, които са използвали инжене-
рите първо при проектирането, а след това и при подо-
брението на оригиналния Integra. Тъкмо разнообразните 
подобрения на новата версия, независимо дали са малки 
или големи, са направени на базата на отзивите на соб-
ствениците на първата версия. Концепцията на Integra 
съчетава много от най-добрите качества както на мо-
тоциклета, така и на скутера. Както и при обикновените 
14YM мотоциклети от семейството - NC750X и NC750S, 

Вече сВиКНахМе До ВижДаМе Все по-
иНоВаТиВНи ДВуКолесНи МашиНи, рожБа На 
ТВорчесКоТо ВъоБражеНие На ДиЗайНери, 
иНжеНери и КоНсТруКТори На HoNDa. среД 
Тях е и INTegra, КояТо Бе преДсТаВеНа 
КаТо НоВ МоДел преЗ 2011 г. Тя Бе еДНа 
оТ плаТфорМиТе На ТриТе БайКа New 
CoNCepT (NC). иМеТо INTegra иДВа оТ ТоВа, 
че МашиНаТа иМа уДоБсТВоТо, леКоТаТа 
и фуНКциоНалНосТТа при иЗполЗВаНе На 
сКуТера, иНТегрираНо с ДиНаМичНиТе 
поКаЗаТели На МоТоциКлеТ със среДНа 
КуБаТура.
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Integra има един и същ двигател с два цилиндъра и обем с 
капацитет 745 куб. см, който е със същото увеличение 
на мощността и въртящия момент, както и с подобрено 
впръскване на горивото. обемът на двигателя е увеличен 
със 75 куб. см. Моторът на Integra е с течностно охлажда-
не, 8 клапана SoHC, паралелен двуцилиндров и 4 мм повече 
диаметър на буталото - до 77 мм, а  ходът остава 80 
мм, както и степента на сгъстяване от 10,7:1. Върхова-
та мощност е увеличена с 2,2 кВт - на 40,3 кВт при 6250 
об/мин, докато въртящият момент е 68 Нм при 4750 об/
мин, с 6 Нм повече от предишния модел. и двете криви 
- на мощността и на въртящия момент, са значително 
по-високи през целия оборотен диапазон в сравнение с пре-
дишния 670-кубиков двигател. Добавянето на двойните 
балансиращи валове и новата изпускателна система дава 

още по-плавно усещане за характера на двигателя. 
Заради промените в много от частите на мотора, а също 
и това, че коляновият вал задвижва водната помпа, а раз-
пределителният - маслената, той е по-лек от предишния, 
като тежи  69,2 кг. Двигателят е и много икономичен. 
с 1 л гориво може да се изминат  28,9 км, което прави 
придвижването с Integra всеки ден доста евтино. с един 
резервоар от 14,1 л може да се изминат над 400 км. 
скоростната кутия DCT е получила софтуерни актуализа-
ции и предлага още по-интуитивно изживяване по време 
на езда, защото двигателят е с подобрено ускорение и 
максимална скорост. 
Дизайнът и стилът на Integra се отличават с по-отчет-
ливи ръбове, което я приближава към типичния мото-
циклет. по-острите и отчетливи ъгли и по-агресивната 
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позиция са съчетани с ергономичност, в която е отделено 
с 80 мм повече място за колената, има под с по-голяма 
площ и по този начин ездачът по-лесно стъпва на земята, 
когато Integra е спряла. За това помага и височината на 
седалката, която е 790 мм, а в средната част е стеснена 
с 40 мм, за да се осигури по-голям комфорт. по-голямата 
площ отзад и опционалният заден багажник заместват 
ръкохватките, когато се монтира 45-литровият Honda 
genuine accessory. 
стоманената рама осигурява високи нива на твърдост, 
която е необходима за  чувствителното и гъвкаво уп-
равление както в града, така и на дълъг път. За това 
допринася и ходът от 110 мм, междуосието - 1525 мм, 
разпределението на масите 50:50 между предницата и 
задницата, както и теглото на скутера от 237 кг. от-
пред телескопичната вилка е 41 мм и е с ход 120 мм. еди-
ничният амортисьор отзад е също с ход 120 мм, а окач-
ването pro-Link поема отлично неравностите. Новата 
алуминиева пружина подобрява реакцията и контрола на 
окачването, като пести 2 кг от теглото спрямо стара-
та, която бе от стомана.  
предните спирачки са 320 мм, вълнообразен диск и че-
люсти с 2 бутала. Задният диск е 240 мм, също вълно-

образен и апарат с единично бутало. лекият двуканален 
aBS, който вече е стандарт, помага на колелата да не 
блокират на мокра или хлъзгава настилка. регулируемите 
спирачни лостове бяха на върха на списъка на много от 
собствениците на Integra, като те са подобрени при новия 
модел. aBS вече е стандартно оборудване, регулират се 
в 6 позиции.  
предното и задното колело са с алуминиеви джанти, съ-
ответно с размери 17 x 3,50 и 17 x 4,50, а гумите са с 
размери 120/70 Zr17 и 160/60 Zr17.
инструменталният дисплей на Integra е ясен и лесен за 
четене. Той е с цифров скоростомер, дигитален оборо-
томер, часовник, показател за горивото и два уреда за 
изминатото разстояние. 
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Текст: Стефан Илиев,
 Димитър Стефанов

ТайниТе на 
ДяДо ВазоВ

искърското дефиле
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открихме мотосезона, но все не остава време 
да излезем да покараме, макар и за кратко. На-
право ни засърбяха ръцете! Но не от алергия, 

а защото не сме хванали още ръчките на моторите. 
Най-накрая се събрахме и решихме в Деня на труда - 1 
май, да раздвижим маслото в картерите на мотоцик-
летите. Постигнахме „консенсус“ за кратка разходка 
извън столицата, по Искърското дефиле. 
Сега там оправиха пътя и е удоволствие да се кара. 

Няма нужда да обясняваме, че и тримата в компани-
ята сме с мотоциклети Honda - NC 750 S, CB 1000R 
и Shadow VT 750 C. Така че тръгваме, а първата ни 
спирка са Кътинските пирамиди. Още не сме излезли 
от Нови Искър и виждаме вляво разклона за Кътина. 
Като се влезе в селото, на първото по-голямо У-образ-
но кръстовище се прави почти обратен завой надясно. 
След около 500 метра, почти до края на улицата, се за-
вива вляво по ул. Пирамидите. Има малка, леко ръждива 
табелка. След известно време улицата става черен 
път и се стига до поляна, където може да се паркира. 
Вдясно е пътят към Пирамидите. Вляво, по пътека се 
стига до другите, които са в гората. 
Въпросните пирамиди са североизточно от селото 

и представляват земни образувания, възникнали в ре-
зултат на ерозия. Всеки местен ще ви посочи пътя, 
защото не са много видими. Някога пирамидите в Го-
лемия дол са достигали височина до 30 м, но сега еро-
зията, залесяването и дъждовете са ги смалили и не 
надвишават 2 м. Затова пирамидите малко по малко 
губят своята внушителност. Кътинските пирамиди 
са пръснати в няколко групи и имат заострена форма и 

червеникавокафяв цвят. 
След като правим няколко снимки, бързо тръгваме 

обратно, защото път ни чака. До Своге караме, без 
да спираме. Нашата цел са любимите места на Иван 
Вазов по Искърското дефиле. По тези краища патри-
архът на българската литература е прекарал две го-
дини и е писал най-хубавите си произведения. Вече сме 
разбрали, че Вазовата пътека, за която има голяма 
табела, започва от Вазовата къща в махала Данговци, 

прехвърля Искъра, изкачва се до водопада Скакля, мина-
ва през селата Заселе, Зимевица и Заноге и завършва 
при канарата, от която дядо Йоцо всеки ден е поздра-
вявал пътниците в железницата, пълзяща из дефилето. 
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Преди гара Бов завиваме вдясно по разклона за Заселе 
и Заноге. Пътят е с добър асфалт, но мотористите 
трябва много да внимават, защото завоите са остри, 
а и хлъзгави от пясъка след зимата. Иначе пътеката 
се изкачва от гара Бов по каньона на р. Скакля, до село 
Заселе. Ние стигаме по пътя до селото, а от площада 
на центъра пеша се спускаме към горната част на во-
допада Скакля. Пълно е с туристи - едни идват пеша 
отдолу, други, дошли с автомобили, отгоре...
Стигаме до река Скакля, която сега прилича на вада, а 

след месец може съвсем да пресъхне. Водата се шмугва 
под дървеното мостче, преди да се сгромоляса от ръба 
на високата и отвесна скала - внушителен подковоо-
бразен варовиков венец, висок 120 м. От него скачат 
водите на водопада в три каскадно разположени скока, 
като най-високият е около 85 м. По-красива е гледката 
към водопада Скакля, когато се качвате отдолу по пъ-
теката, но трябва да се ходи близо час. Друга гледка 
обаче - към дефилето, Бов, Лъкатник и други населени 

места, е направо внушителна. Пътеката е с парапети, 
осветена, с места за почивка.  
Някой подхвърля идеята да се изкачим до Заноге. Ходил 

съм дотам с кола. Пътят е приказен, мястото - като 
картинка на картичка. Но нямам представа какъв е пъ-
тят, защото преди 2-3 години не бе много добър. От-
лагаме посещението. Решаваме друг път да идем до 
Заноге със SUV-а на Honda - новия CR-V. Пък и за Понор 
планина си заслужава специален репортаж. Всъщност в 
Понор планина има събрани най-много села, чиито име-
на започват с буквата „З“. Това са споменатите Засе-
ле, Зимевица, Заноге и Загъжене, а към тях можем да 
прибавим и един квартал на Вършец - Заножене, макар 
да е от другата страна на баира. 
Спускаме се отново в дефилето. Заслужава си да се 

види и самата стара гара Бов, която е запазила ориги-
налния си вид и е реставрирана. Жителите на село Бов 
разказват легенда, че селото носи името на френския 
рицар Сен дьо Бьоф, който, пленен от воините на цар 
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Калоян, станал негов васал. След смъртта на импера-
тор Балдуин Фландърски през 1206 г. маркизът получил 
благоволението на българския владетел да се засели по 
тези места. 
Продължаваме по пътя, за да стигнем до разклона за 

с. Очин дол и паметника на дядо Йоцо. Негови автори са 
скулпторите Георги Тишков и Моника Игаренска. Разка-
зът на Вазов „Дядо Йоцо гледа“ е публикуван в сборника 
„Видено и чуто“ през 1901 г. Слепият старец от Искър-
ския пролом с култовата си реплика „Гледам българско-
то!“ става символ на наивния „сляп“ патриотизъм. Ако 
дядо Йоцо гледа сегашната ограбена и клета България, 
съвсем би се зарадвал на слепотата си. 
Там до паметника има и ресторантче. Ако има много 

посетители, чакането от един до два часа за изпълне-
ние на поръчката не ви мърда. Разбираме, че няма пер-
сонал, палим моторите и отпрашваме към Черепишкия 
манастир „Успение Богородично“. Дотам се стига през 
една отбивка, а пред портите има и паркинг. Манасти-

рът е реставриран и добре поддържан. Има ресторант 
и хапваме солидно, защото стомасите ни къркорят. 
Влизаме в църквата, която се намира във вътрешната 
част на манастира, за да запалим по една свещ, да се 
помолим. Тук е и Вазовият кът - стаята, където Иван 
Вазов е писал известния разказ „Една българка“. Той е 
бил тук през 1889 и 1907 г. Сега стаите са оформени 
като музей. През 1897 манастирът е спирка на Алеко 
Константинов по време на похода му из тези места, 
след който се ражда пътеписът му „Българска Швей-
цария“.
Легендата разказва, че Черепишкият манастир е по-

лучил името си от белеещите се кости на загиналите 
войни след битката на цар Иван Шишман с османските 
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нашественици. Манастирът е бил разрушен по време 
на битката, но в началото на ХVІІ в. е възстановен по 
инициатива на известния български художник Пимен 
Зографски. Тогава е издигната и сегашната църква. 
През Възраждането в манастира се развива богата 
книжовност, има и килийно училище. През 1798 и 1799г. 
в Черепишкия манастир намира убежище св. Софроний 
Врачански. Тук е основан и лютибродският револю-
ционен комитет от игумена на манастира Епифаний. 
В близост до Черепишкия манастир е местността 
Рашов дол, където е последното сражение на част от 
Ботевата чета, водена от Георги Апостолов. В ма-
настира има и костница, за която се говори, че пази 

костите на Ботеви четници, загинали през 1876 г. във 
Врачанския балкан. След 9 септември 1944 г. до Чере-
пишкия манастир е преместена Софийската духовна 
семинария „Св. Иван Рилски“, върната в София след 10 
ноември 1989 г. 
С времето сме добре и има идея да продължим до 

Карлуково, през Роман. Взехме обаче странно решение, 
защото вместо да хванем „царския път“ към Роман, 
преди Мездра завихме надясно и тръгнахме към села-
та Лик, Ослен Криводол, Синьо бърдо, Струпец и чак 
тогава Роман. Тези райски селца, скътани в полите на 
Балкана, наистина си заслужава да се видят. Пътят е 
много живописен, сравнително добър, макар и да има 
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дупки. Тук е язовир Ослен Криводол, който е един от 
малкото екологично чисти и никога не замърсявани во-
доеми. Селото е известно и с това, че правят хубава 
плодова и гроздова ракия, но дегустацията оставяме 
за друг път.  Другото село Струпец пък е известно с 
Тържишкия манастир „Св. Пророк Илия“, но много впе-
чатляваща е и сградата на кметството. 
След като минаваме през град Роман и през село Стоя-

новци, тръгваме към Карлуково. Ако пътувате по тези 
места, дори и с кола, си отделете повече време. Пъ-
тищата не са от най-добрите и се кара бавно. Все пак 
целта ни е да стигнем до пещерния феномен Окната, 
или Очите на бога. Това е най-дългият пещерен тунел 

у нас - 365 м - с височина на двата противостоящи 
входа 35 м и 45 м, които се явяват началото и краят на 
естествен скален мост. Те са свързани помежду си от 
пътечка, минаваща през цялата пещера, наречена Про-
ходна, и е естествено осветена от въпросните очи. 
Тъкмо „окната” правят пещерата уникална, защото 
са разположени едно до друго, с еднаква форма, сякаш 
се взират в посетителите. Тук е сниман българският 
филм „Време разделно” през 1987 г.
В деня на пролетното равноденствие - 21 март, през 

Окната минава слънчев лъч, падащ върху съд с вода. Ня-
кога на това място са извършвани обреди. Така се слу-
чи, че бяхме тази година точно на датата - 21 март, 
но заради закъснението ни, от слънчевия лъч нямаше 
и следа. Затова пък - и тогава, и сега, следи има по 
поляните пред пещерата, където има камъни с причу-
дливо изваяни форми. Та тези камъни намаляват като 
дърветата в горите наоколо. Те се изкопават от нечия 
престъпна към природата ръка и отиват за декорация 
в двора на къщи, вили, имоти или домове... Дори мо-
жете да ги видите да се продават по селата наоколо. 
Защо ли да се учудваме на поредния вандализъм?! 
Отиваме към националния пещерен дом „Петър Тран-

теев” до с. Карлуково, надвиснал на отвесните скали 
над дефилето. Той е с формата на прилеп и е постро-
ен в скална цепка. Хвърляме един поглед отвисоко към 
Карлуковския пролом, започващ от с. Кунино. Долу в 
ниското са виещият се Искър, жп линията и гарата. 
Вече е време да се връщаме. Няма проблеми дори и по 

магистралата. От късните новини разбираме какъв ад 
е било на излизане от София. Но в Искърското дефиле 
бе спокойно, приятно за пътуване... Това спокойствие, 
тази чутовна природа винаги ни впечатлява, колкото и 
пъти да минем по тези места. 
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Носовият глас от високоговорителя ме 
Накара да подскоча. той изригНа своето 
послаНие първо На япоНски, а после На 
аНглийски. „Уважаеми пътНици, известяваме 
ви, че Нашият влак ще пристигНе след две 
миНУти На гара ХамамацУ. Надяваме се, че 
сте изпитали Удоволствие от това пътУваНе 
в шиНкаНсеН и че ще се видим скоро отНово 
На Нашите лиНии.”

(Из биографичната книга на 
Ив Дерисбур „Господин Хонда”)

120 
секунди - съвсем навреме. Най-после 
толкова очакваният момент наближава. 
в този скоростен влак установявам с 

разтуптяно сърце, че най-сетне ще пристигна в самата 
светая светих: Хамамацу. отдалечено предградие на токио, 
разположено на 124 км от японската столица. това е префек-
турата на областта шизука, но най-вече люлката на импе-
рията, построена от соичиро Хонда. именно тук е започнало 
всичко на 24 септември 1948 г. - датата, на която се ражда 
Honda Motor Company. Близо четиридесет и пет години са 

Хамамацу след 45 години
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изтекли оттогава и ето че съм вече тук, на самото място.
господин Хонда през една от моите визити ме посъ-
ветва да посетя град Хамамацу, района край него и 
завода: „така ще разберете по-добре какъв съм.” любо-
питно - този дъщерен град дава много работници на 
фирмата, но повечето от тях се трудят всекидневно 
в столицата. първият анахронизъм - улиците са пре-
пълнени с велосипеди и други двуколесни...
вездесъщият автомобил по улиците на токио тук видимо 
почти отсъства, а колко голямо бе учудването ми, кога-
то открих на една улица представител на Renault - Volvo!
Няколко минути по-рано, четейки гаровите табла, 
си спомних за детските си впечатления и особено за 
току-що пристигналите в Хамбург коли, около които 
всички се скупчваха в началото на шейсетте години 
в представителния автомобилен салон Honda France, 
създаден от баща ми, започнал да внася леки селско-
стопански трактори Honda от 1962 г. посредством 
своето дружество „актив”.
по онова време думата „протекционизъм” все още не 
се спрягаше с думата „инвазия”. япония в представи-
те на всички беше страна на двата града - мъченици 
на ядрената ера, а не театър на една нова експлозия - 
този път технологическа. в подножието на Фуджияма 
(японците често го наричат фуджи-сан) хиляди мравки, 
пестеливи, както всеки от нас знае от баснята, про-
извеждат безброй транзистори, фотоапарати, мини 
телевизори, компактдискове.
да се реконструира, казват те. Новата японска ре-
лигия излиза постепенно от рамките на острова и се 

пренася все по-далеч. забележителни икономисти гово-
рят без задръжки за японското чудо.
занемял, аз си спомням първите японски тракторчета, 
първите огнени мотори, боядисани в толкова нежно чер-
вено. Баща ми, първият от веригата, тръгна за япония, 
както днес се тръгва за покоряването на някой връх в 
Хималаите. Неговите пътувания бяха подготвяни като 
експедиции. през 1966 полетът се осъществяваше с DC8. 
в програмата влизаха две многочасови спирания.
дори и най-здравите организми трудно издържаха по 
време на първото си посещение той се опита да спо-
дели с нас своите усещания по телефона, но безуспеш-
но. връзката беше трудна. това само увеличи нашето 
нетърпение и изостри въображението ни. какво ще ни 
донесе от страната на седемте самураи?
Хиляда и една приказки, украсени със спомени, смирени, 
обгърнати със загадъчност, която носят със себе си 
някои украшения, оценени за хиляди долари тази малка 
подробност позволяваше да се разбере предварително 
какво означава за японците понятието „качество”, 
прилагано и към най-незначителните подробности 
от всекидневието. Баща ми се завръщаше уморен, но 
винаги ентусиазиран. когато за първи път проникнал 
в техните фабрики, бил изненадан от факта, че цели-
ят персонал, дори и посетителите били задължавани 
да облекат бяла престилка и да сложат на главата си 
шапка в цветовете на компанията. На всички фасади 
блестяла написана с червени букви думата „Honda”. 
малка табелка на гърдите вляво позволявала да се 
идентифицира личността. У европейците (особено у 
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французите), които са посещавали това място, Honda 
е предизвиквала усмивки по всяка вероятност. пред-
ставях си как баща ми, винаги изгладен безукорно, раз-
карва насам-натам костюма си под работническата 
манта като сянка на работник.
друга съществена изненада - в края на една поточна 
линия „the big boss”, заровил ръце в двигателя, грижливо 
обяснява до най-малките подробности монтирането 
на един агрегат. колко немислимо е това за Франция, 
където този жест за мнозина е все още синоним на 
собственически патернализъм. как да се тълкува тази 
позиция на президента - основател на дружеството, 
който след повече от петдесет години се държи така, 
както в началото?
когато човек види япония и най-вече Хамамацу, един 
от първите заводи, изградени от Хонда (1954), той 
по-добре вниква в духа на предприятието. творение-
то прилича на своя творец. 4500 служители работят 
в тази утроба с площ 220 000 кв. м и участват в 
производството на малка селскостопанска техника, 
мотори, мотопеди, генератори, предавателни кутии 
и извънбордови двигатели. тук всичко функционира по 
отношение на понятието група. заплащането е орга-
низирано така, както във всички японски предприятия 
- според стажа и класа и според установените точно 
способности.
с влизането в основния корпус приемната дава тон. 

една от нейните стени е покрита с карта на двете 
полукълба, изработени от алуминий и отрупани със 
светещи точки. според цвета тези точки отбеляз-
ват мястото на заводите или представителствата 
на компанията в целия свят. Над тях шест часовника 
отбелязват часа в главните столици на планетата. 
от 1948 г. насам в Honda работата никога не е пре-
късвана. Нещо любопитно - пет надписа са окачени в 
приемната. те до известна степен са съвършен синтез 
на предприемаческата политика, въведена от соичиро 
Хонда, която се резюмира в тези пет точки, или още 
по-точно - в заповеди:

1. Действай с вярата и ентусиазма на младеж.
2. Основавай своята активност на определен метод 

или изследване и развивай новите идеи, като 
използваш времето си напълно.

3. Работи с радост и посрещай с усмивка света на 
труда.

4. Бори се постоянно, за да гарантираш определен 
обем на хармонична работа.

5. Бъди винаги проникнат от с нищо незаменимата 
ценност на изследването и усилието.

ето чудотворната рецепта, въведена още от първия 
ден от този удивителен човек. спомням си първия 
път, когато го видях - беше на една снимка, където бе 
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застанал редом с баща ми.
първото нещо, което ме учуди като дете, бе него-
вата усмивка, и колкото повече опознавах японците, 
толкова повече си давах сметка, че Хонда бе един не-
обикновен японец. На фона на пестеливите обичайни 
движения на другите обитатели на японския архипелаг 
жестикулацията на соичиро изглеждаше най-малкото 
удивителна. когато той говори, всяка негова фраза е 
съпроводена с жестове, които са по-скоро характерни 
за италианския ентусиазъм, отколкото за японския 
флегматизъм.
дори когато слуша, той дава възможност на събесед-
ника си да разбере какъв интерес предизвикват думите 
му, кимайки постоянно с глава. Най-удивителното у 
господин Хонда е неговото необикновено чувство за 
хумор и любовта към думите: всичко е предтекст да 
бъде вложена в разговора нотка на хумор, един вид joke, 
както казват англичаните.
мисля, че тъмносивите костюми на бизнесмен не съз-
дават у него комфорта, който му подхожда. веднага 
щом прекрачи прага на своето жилище, първото му 
движение е да се преоблече, за да се почувства удоб-
но в традиционното широко домашно кимоно. един от 
случаите, в които ми се струва, че той се почувства 
най-добре, беше след едно получаване на награда във 
Формула 1 в сузука: беше по риза и сребрист спортен 
комбинезон, с цветовете на неговата компания, без да 
забравяме неизменния му каскет, вдигнат високо над 
челото му, който после соичиро свали.
походката му е удивителна - той не върви, а подска-
ча от място на място и всички части на тялото му 
участват в движението! именно този човек с лукав 
поглед през целия си живот приложи буквално петте 
заповеди, които се превърнаха в истинска стратегия.
когато основа акционерното дружество със своя съ-
дружник и приятел Фуджисава, и двамата се съсредо-
точиха първо да дефинират това, което днес се нарича 
стратегия. за да си послужат по-добре с нея, трябва-
ше да придадат на ценните книжа някаква стойност, 
накратко казано, линия на поведение, която трябваше 
да бъде следвана от всеки служител, разбира се. те са-
мите никога не са се отклонявали от тези принципи и 
се оттеглиха през 1973 г., за да запазят тотално точ-
ка номер едно. Били са приблизително на седемдесет 
години, когато е дошло времето да отстъпят ръко-
водните си постове на по-младите. оттогава насам 
господин Хонда не се задоволява да остане като консул-
тант на фирмата в качеството на Supreme Advisor. той 
се заема с проблемите на околната среда посредством 
фондацията Discoveries, която създава, за да й отдаде 
втората половина на живота си.
околната среда е била винаги сюжет, който е занимавал 
соичиро Хонда, включително и атмосферата на работ-

ното място, заедно с неговите проблеми, фактически, 
посещавайки завода в Хамамацу, човек в никакъв случай 
не попада в обстановка, позната от филма на чаплин 
„модерни времена”. този „дяволски” човек се е погрижил да 
устрои своите заводи съобразно функциите и труда на 
служителите си. един работник никога не е поставян в 
уморителна или често повтаряща се позиция. операция-
та или контролът се извършват на оптимално ниво, за 
да бъде избегнато всякакво неудобство. ергономията е 
една от тайните на създаването на подходяща среда за 
труд. дискусиите между членовете на един и същи екип се 
разгръщат постоянно. всеки се стреми да допринесе с по-
зитивни решения. общо взето дискусиите продължават и 
през петнайсетминутните почивки (на всеки два часа) на 
местата за отдих, които са на разположение. всеки екип 
разполага с площ от тридесет квадратни метри, устро-
ени съвсем свободно.
Нещо забавно - когато обикаляме из някоя от работил-
ниците, можем да открием истинска джунгла с лиани и 
екзотични дървета, без да забравяме за синтетичната 
трева и канапетата от камъшит. личната инициатива 
в интерес на колектива, такъв е лайтмотивът на това 
място. достатъчно е просто да гледам, за да се убедя в 
това и да си припомня думите на соичиро Хонда, които ми 
каза преди няколко дни на една от нашите срещи в седали-
щето на Honda Motors в токио. 
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Бяла риба 
по японски
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Необходими 
продукти:

• 3 филета от бяла риба
• сокът на 1/2 лимон 
• 1 връзка корени за супа
• 75 г маргарин или зехтин
• сол и черен пипер
• 1/2 ч. ч. сметана
• магданоз
• 1 връзка зелен лук
• 1-2 мандарини
• 1-2 с. л. настърган кашкавал
• 1 лимон
• 2 домата

Приготвяне:

• Рибените филета се напръскват с 
лимон и се оставят така, за да се 
мариноват. 

• Дребно нарязаните корени за супа 
се запържват в мазнината. 

• Рибата се натрива със сол и 
пипер и се слага в тавичка с 
корените, полива се със сметаната 
и отгоре се нареждат резени от 
мандарините. 

• Всичко се наръсва с кашкавала. 

• Така приготвената риба се запича 
във фурна 20 минути (200° С). 

• Ястието се поднася с гарнитура 
от задушените зеленчуци и се 
украсява с резени лимон и домати.
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Любопитни 
Факти

Източник:  rozali.com

П ри споменаването на Япония мнозина се 
сещат за красивите гейши, облечени в 
пъстроцветни кимона и „обречени“ да 
забавляват обществото (а знаете ли, 

че много от тях всъщност са преуспяващи бизнес 
дами?), за воините - самураи с легендарни бойни 
умения, за  внушителните сумо борци (включително 
нашия Котоошу), които трябва да спазват специален 
режим, за да поддържат форма, и за спиращите дъха 
градини с вишневи дървета, под които се организират 
традиционни пикници с японски чадърчета.
Да, всичко това е неразделна част от японската 
култура. Но ние ще обърнем внимание на културните 
порядки в обществото, благодарение на които 
нацията от Страната на изгряващото слънце векове 
наред блести с интелект, дисциплина и традиции, 
някои от които изключително любопитни и непознати 
за нас, балканците.
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1. Японците са учтиви и 
трудолюбиви и със силна 
принадлежност към 

хармоничния живот. От малки се 
учат да работят за общото благо, 
вместо за личния си интерес, и 
стриктно спазват йерархичните 
модели (в семейството, в бизнеса, в 
обществото). Възрастните хора са 
уважавани както у дома, така и навън.

2. Японците спазват 
желязна дисциплина дори 
в градския транспорт 

- качването става по реда на 
идване (което обяснява стройните 
войнишки редици на спирката), а 
не по метода на избутването. А 
шофьорите носят бели ръкавици и 
фуражки.

3. Билетът се плаща на 
слизане от автобуса чрез 
автомат до първата 

врата, който връща и ресто. 
Затова качването става през 
задните врати и се слиза само 
през първата. Качването през 
първата врата е позволено само 
на начална спирка.  

4. В Япония нивото на 
безработица е много 
ниско. Служителите 

почиват само седмица в средата 
на август и имат право да купуват 
алкохол едва след 18:00 ч. А за да 
се стимулира продуктивността 
им за предстоящия работен ден, 
в много компании се организира 
сутрешна физзарядка.
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5. Храненето е ритуал. 
Докато в повечето 
общества сърбането 

и разсипването на храна по 
покривката се смята за липса на 
обноски, в Япония те са показател, 
че храната е вкусна, особено при 
гостуване за обяд или вечеря.

6. Оризът може да 
присъства на трапезата 
по всяко време, 

включително за закуска. При всяко 
хранене се поднася чай, а сред 
традиционните мезета е сурово 
конско месо, нарязано на тънко 
(басаши).

7. Обувките, с които се 
ходи навън, не се внасят 
в дома. Вместо тях се 

обуват пантофи или дървени 
сандали, с които обаче не бива 
да се стъпва върху рогозките 
за сядане на пода (татами). За 
напомняне служи издигането на 
пода в съответните помещения 
(15 см на входа и средно 3 см в 
стаята за хранене).
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8. Технологиите са господстваща 
сила. Около 95% от жителите карат 
автомобили с автоматични скорости. 

Вратите на такситата (черни коли с бели 

дантели на седалките) се отварят автоматично 
от шофьора (и при качване, и при слизане), а 
пътникът получава сериозно порицание, ако 
посегне с ръка.

9. Някои рождени дни са с особена важност в 
японската култура - 20-ият (навършване на 
пълнолетие), 60-ият, 77-ият, 88-ият и 99-ият. 

Известно е, че продължителността на живот тук е 

по-висока в сравнение с повечето страни по света, а 
раждаемостта - изключително ниска, затова и тези 
годишнини се приемат като важни крайъгълни камъни в 
индивидуалния житейски път. 
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2 
ASIMO е най-
високоразвитият 
хуманоиден робот в света.

1 Honda е най-големият 
производител в света на 
мотоциклети.

Знаете ли, че...
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3 
Един от най-големите 
производители на 
двигатели в света е Honda, 

с повече от 20 млн. броя годишно.

4 
Honda е първият 
производител, продал 
автомобил с горивни 

клетки на частна корпорация още 
през 2003 г.

5 
Honda предлага първата 
на пазара електрическа 
кормилна система за ATV.
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Текст: Иван Тенчев; снимки: Honda

В началото на тазгодишното пърВенстВо ВъВ Формула 1 Honda се 
заВърна като произВодител на дВигатели. работата с прочутия тим 
на McLaren не започна никак леко, защото В модерния сВят на гран 
при не просто един мотор се сглобяВа В едно шаси, а се изграждат 
Връзки и се постига хармония като В биологичен организъм, а 
подобен начин на работа изискВа Време. 

Легендарната 
история на
Honda в F1 
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в  
началото на тазгодишното първенство във 
Формула 1 Honda се завърна като производител 
на двигатели. работата с прочутия тим на 
McLaren не започна никак леко, защото в модер-
ния свят на гран при не просто един мотор се 

сглобява в едно шаси, а се изграждат връзки и се постига 
хармония като в биологичен организъм, а подобен начин на 
работа изисква време. 
амбицията и възможностите на японския гигант обаче 
и нивото на екипа са такива, че, както се изрази единият 
от пилотите в тима – суперзвездата Фернандо алонсо, 
който напусна Ferrari, за да се присъедини към проекта, 
въпросът не е дали успехът ще дойде, а кога ще дойде. 
проблемите наистина не бяха никак малко, технологиите 
са изключително сложни, а Honda отново иска да постигне 
успех не като копира другите, а като намери начин да ги 
победи с нови решения и технологии. тяхното развитие 
винаги изисква известно време, но алонсо е убеден, че 
само това е пътят лидерите в настоящата Формула 1 
от Mercedes да бъдат победени.
В модерната Формула 1 впрочем е напълно некоректно 
да се каже, че една компания е просто доставчик на дви-
гатели. Всъщност става дума за изключително сложни 
хибридни задвижващи системи, чиято съвместна работа 
осигурява към общо 800 к.с. мощност при тегло на боли-
дите от малко над 700 кг.
именно предизвикателството да демонстрира своите 
технологии и качество в хибридните системи върна япо-
нците в спорта след последното им отказване през 2008 

г., когато напуснаха, за да харчат излишни средства в 
условията на тежка криза и да спасяват работни места 
вместо участието в гран при.
състезанията обаче винаги са били част от културата 
на Honda. те са в гените на моделите и в немалка степен 
компанията се е превърнала в това, което е, и благода-
рение на тях. 
от самото си създаване Honda демонстрира качествата 
на своите продукти в състезанията. това е философия-
та, която споделя легендарният основател соичиро хон-
да, чийто мотоциклети започват да печелят състезание 
след състезание и добиват световна слава с победи като 
тези в митичните надпревари на остров ман тт. с раз-
витието на автомобилното производство Honda много 
бързо поглежда и към Формула 1 и първият проект на ком-
панията за участие в гран при се оформя още в далечната 
1963 г. още в самия й край японците  монтират експери-
менталния си 1,5-литров двигател ra270e в стоманено 
шаси (с форма на тръба), което е проектирано от тях. 
автомобилът е произведен единствено за тестове, като 
се търси и сътрудничество с водещия тим на Lotus, но 
британците се отказват от него. Honda са изправени 
пред дилемата или да се откажат от влизането си във 
Формула 1, или да създадат свой собствен отбор, което 
означава конструиране не само на двигател, но и на шаси, 
както и организирането на тим. окуражени от прогре-
са си, японците решават да се пробват. нов агрегат – 
ra271e – е подготвен за бързо приближаващия сезон заед-
но с монокок от алуминиеви панели. той е определен като 
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истинско произведение на изкуството, но по-късно става 
ясно, че още не е много ефективен. двигателят е V12 и 
е монтиран напречно на шасито! това е ранен пример за 
техническата находчивост, която става отличителна 
черта на Honda.
Honda прави дебюта си в германия на трудния 22-кило-
метров нюрбургринг в началото на август. зад волана 
е рони бъкнъм. младият американец се движи постоянно 
в първата десетка, преди да отпадне заради повреда в 
окачването. месец по-късно бъкнъм показва потенциала 
на ra271, като на ултра бързата монца е пети. за съжа-
ление не успява да завърши и това състезание – този път 
заради прегряване и проблеми със спирачките. 

не финишира и в третата надпревара в америка.
учейки се от опита, придобит в трите гран при през 1964 
г., инженерите дават всичко от себе си през зимата, за 
да превъзмогнат и липсата на опит в състезанията с ав-
томобили. отборът няма търпение да реализира предим-
ството, което им дава лекият и оборотен мотор ra271, 
който е с максимална мощност 230 к.с. и е с повече от 
10% по-мощен от който и да е от останалите. 
за да се подсигури по-стабилно, тимът подписва и с оп-
итния ричи гинтер. подготвя вече две коли – за него и 
бъкнъм. пристигането на калифорниеца дава резултати 
– гинтер печели първата точка в шампионата за Honda 
на легендарната спа-Франкоршамп в белгия през юни, а 
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освен това води в британската и холандската гран при.
последната надпревара за сезон 1965 в мексико е последна 
и за 1,5-литровите мотори. тя е и крайъгълен камък в ис-
торията на Honda: гинтер повежда от старта и финиши-
ра пръв, печелейки първата победа за японската компания 
в едва 11-ото участие на отбора. успехът е допълнен от 
петото място на бъкнъм.
развитието на напълно нов двигател и шаси за 1966 г. 
започва незабавно след първия триумф. специалистите на 
Honda обмислят 2 варианта – за 12-цилиндров и за 16-ци-
линдров мотор, които да изпълнят новите изисквания за 

3 литра обем на агрегатите. В крайна сметка избират 
V12.
японският двигател пак е с по-висока мощност от оста-
налите, но новият автомобил не е добър, прекалено те-
жък е. гинтер се движи втори в италия (докато една от 
гумите му не експлодира) и е напът да спечели третото 
място в америка, но се троши скоростната му кутия.
за сезон 1967 г. Honda съсредоточава усилията си върху 
подготовката само на един болид за англичанина джон 
съртис. той е единственият пилот в историята, печелил 
световните шампионати и на две, и на четири колела (с 
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Ферари през 1964 г.). 
В първите шест старта съртис 3 пъти взима точки. на 
монца, през септември, дебютира сензационният модел 
ra300. след епична битка с джим кларк (Lotus) и джак бра-
бам (Brabham) джон печели легендарна победа. Honda влиза 
сред елита на Формула 1 с четвърто място в шампиона-
та. съртис заема същата позиция при пилотите. 
оптимизмът се излъчва преди петия му сезон в гран при. 
Honda прави ново шаси – ra301. автомобилът е с уякчен 
монокок и е значително по-лек от предшественика си 
благодарение на използването на магнезий. двигателят е 
V12 с водно охлаждане и е реконструиран в голяма степен, 
с което се търси повече мощност. Въпреки доброто си 
представяне в няколко състезания ra301 се оказва кре-
хък. механични повреди отнемат на тима места на по-
диума в испания и монако, счупено окачване слага край на 
надеждите на съртис за сигурна победа в белгия. чак във 
Франция Honda печели първите си точки – като джон сър-
тис е втори. англичанинът взима полпозишъна на монца 
(първи успех в квалификация за японския тим) и води в над-
преварата, но катастрофира при опит да избегне въртящ 
се на трасето автомобил. 
джон е лидер и в последната надпревара в мексико, но пак 
отпада – този път заради проблеми с гумите.
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голяма част от проблемите през 1968 г. са резултат от 
решението на Honda да развива едновременно две напълно 
различни коли. за да представи по-добре на пазара новата 
си гама автомобили с въздушно охлаждане, компанията 

изисква от инженерите за Формула 1 да въведат такъв 
мотор и във Формула 1. избраната концепция е за 8-ци-
линдров агрегат. конструирано е и специално леко шаси 
ra302 с новия мотор.
В Honda нямат търпение да загърбят разочарованието 
от 1968 г. и да оправят нещата за следващия сезон. през 
август започва работа и по напълно нов автомобил, чий-
то двигател е пак V12, лек, компактен, с водно охлаждане. 
само след няколко седмици обаче от Honda обявяват “вре-
менното си оттегляне” от гран при… 
състезателната програма на компанията остава на за-
ден план в продължение на 15 години. по време на шест-
годишното си приключение във Формула 1 обаче компани-
ята израства наистина като производител на коли и си 
създава имидж.
след като прави бум на пазара през 70-те години, Honda 
се връща във Формула 1 през 1983 г. основната заслуга за 
повторното влизане в гран при е нобухико кавамото, чия-
то единствена цел е спечелването на шампионска титла, 
която се изплъзва през 60-те.
по време на 15-годишното отсъствие на Honda Формула 
1 се променя до неузнаваемост. завръщането съвпада с 
турбо ерата, която заема мястото на поколението 3-ли-
трови атмосферни мотори. при първото си влизане в F1 
Honda поема двойния финансов товар на конструиране и 
на двигател, и на шаси. В началото на 80-те по-изкушава-
щата алтернатива вече е работата с добър тим, който 
да прави шасито. японците придобиват увереност, след 
като дават мотор на екипа на ралт във Формула 2. дви-
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гателят е V6, 2 литра и печели състезания през 1979/80 
г. официалното завръщане във Формула 1 е обявено през 
есента на 1981 г. прототипът на първия турбомотор 
на Honda за гран при, означен като ra163e, е инсталиран 
в модифицирано шаси Spirit F2. хибридът излиза за първи 
път на писта през ноември 1982 г. след приключването на 
подготвителния етап Spirit-Honda дебютира в F1 през ап-
рил 1983 г. на брандс хеч, но тази надпревара не е включе-
на в шампионата. първото истинско участие в гран при 
е в британската гран при през юли. В ръцете на стефан 
Йохансон автомобилът участва в още пет състезания. 
само седмото място в холандия подсказва потенциал, но 
Франк уилямс подписва договор за доставка на мотори 
през 1984 г.
за да се ускори развитието, два болида FW09 с мотори 
на Honda са подготвени за последния кръг от сезон ’83 в 
Южна африка. там кеке розберг печели първите точки за 
моторите Honda след завръщането им.
през 1984 г. инженерите на Honda са изправени пред ново 
предизвикателство. Въведено е ограничение на резерво-
ара за гориво от 220 литра и е забранено зареждането. 
Целта на промените е ограничаване на максималната 
бързина. инженерите трябва да се справят едновременно 

с изискването за достатъчно мощен мотор, който обаче 
да е пестелив.
за да се постигне целта, в Honda олекотяват вътрешни-
те движещи се части. намаляват се загубите при триене. 
оптимизира се консумацията, като за първи път се из-
ползват и модерните електронни системи.
за първия си пълен сезон с уилямс Honda е с ra164e – ос-
новно ревизирана версия на ra163e. Въпреки някои пробле-
ми в началото (в голяма степен приписвани на твърде 
високи операционни температури), розберг печели първа 
победа за Honda от 1967 г. триумфът е в далас (сащ), 
където състезанието се провежда по улиците на града.
напълно нов двигател ra165e е пуснат в състезанията 
в средата на следващия сезон и веднага получава похвал-
ни отзиви от розберг и новия му съотборник найджъл 
менсъл. и двамата записват класирания в топ шест при 
дебюта на мотора в канада. Финландецът печели победа 
в следващото състезание в детройт – втори успех за 
турбодвигателя на Honda, и накрая се развихрят. розберг 
и менсъл взимат и последните три състезания – тимът 
на уилямс с моторите на японците става фаворит за се-
зон ‘86, когато нелсън пике замества кеке.
за 1986 г. е създаден нов агрегат – ra166e, като при кон-
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струирането му е взето предвид новото ограничение на 
резервоара до 195 литра. уилямс Honda FW11 напълно до-
минира в шампионата, като менсъл и пике взимат общо 
девет победи. конструкторският шампионат е спечелен 
кръг пред края. при пилотите обаче менсъл и Honda пре-
търпяват разочарование, след като англичанинът пука 
гума във финалното състезание и титлата им е измък-
ната от ален прост.
по това време турбодвигателите вече са с мощност от 
около 1000 к.с. (постигани при обем 1,5 литра). това е и 
причината за ограничаване на налягането в турбокомпре-
сорите на 4 бара за 1987 г. В Honda отново се налага тър-
сенето на решение, което японските специалисти нами-
рат. двигатели вече се доставят не само на Williams, но 
и за Lotus. автомобили с мотори на Honda печелят 11 от 
16-те старта през сезона. най-впечатляващото пости-
жение е на силвърстоун, където менсъл, пикет, аертон 
сена и сатору накаджима са на първите четири места 
– Honda на практика взима “четворна” победа.
пике печели шампионата – първата японска титла при пи-
лотите. Williams е шампион и при конструкторите.
допълнителни ограничения за турбомоторите са въве-
дени за сезон ’88. налягането е намалено още – от 4 на 

2,5 бара, обемът на резервоара е свит до 150 литра. но 
Honda пак печели, и то безапелационно, с 15 победи в 16 
състезания, но вече в партньорство с макларън с прост 
и сена. новият ra168e е конструиран така, че да превъз-
могне последните ограничения по отношение на горивото 
и налягането в турбото. McLaren и Honda подобряват куп 
рекорди през сезона, печелят 199 т. и 10 двойни победи.
за 1989 г. е предвидено въвеждането на 3,5-литрови 
атмосферни мотори и Honda създава отделен проект, 
концентриран върху конструирането на такъв двигател. 
резултатът от проекта за 3,5-литров атмосферен дви-
гател е новият ra109a V10. само renault и Honda залагат 
на концепция с 10-цилиндров мотор в този момент, ма-
кар че и останалите производители скоро следват този 
път. McLaren подготвя модела си мр4-5. пилоти остават 
прост и сена. Цялостният пакет вече е доказал ефектив-
ността си и макларън продължава победоносния си ход. 
червено-белите взимат 10 победи от 16 надпревари. за 
трета поредна година Honda триумфира и при пилотите, 
и при конструкторите. това обаче не успокоява японците, 
които и за миг не почиват на лаврите си, а прилагат нови 
решения при конструирането на следващия ra100e за 
1990 г. прост напуска McLaren, за да отиде във Ferrari, и 
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съотборник на аертон сена става герхард бергер. два-
мата имат на разположение ревизираното шаси мр4-
5В. Въпреки че Ферари са сериозен съперник през сезона, 
резултатът е още една успешна година за Honda – пета 
конструкторска титла със сена шампион при пилотите.
непрекъснатото ново търсене на възможни подобрения 
води до конструирането на 12-цилиндров мотор за 1991 г. 
новият агрегат е означен като ra121e. с него McLaren 
мр4-6 със сена зад волана печели първите четири старта 
за годината. аертон взима общо седем победи през го-
дината по пътя към третия си успех в шампионата, по-
стигнат отново с японците. бергер пък печели последния 
старт в япония и Honda пак са първи при конструкторите 

– за шести пореден път.
ревизирана версия на ra121e е предоставена на макларън 
за 1992 г., но до този момент уилямс вече имат техни-
ческо предимство, спечелено чрез въвеждането на актив-
но окачване, полуавтоматична скоростна кутия и други 
компютърно контролирани системи, плюс, разбира се, 
моторите рено.
Honda отговаря с увеличаване на мощността, но въпреки 
трите победи на сена и двата триумфа на бергер за първи 
път от 1987 г. шампионатът не е спечелен от автомо-
бил с мотор на японците.
дълго преди края на сезона ръководството на компанията 
взима решение: 1992 г. ще е последният сезон за Honda 
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във Формула 1. победата на бергер във финалния старт в 
австралия е 71-ва за Honda в гран при.
следват няколко години без пряко участие във Формула 
1, но в края на 90-те японците отново се връщат в гран 
при с дъщерната си компания Mugen, която прави атмос-
ферни двигатели за Jordan. Връща се и името Honda като 
доставчик на двигатели за екипа на British american racing 
– Bar. японците виждат, че тимът на цигарения гигант 
BaT трудно ще успее, и го купуват в края на 2005 г.
Във Формула 1 обаче успехът никога не идва лесно, но все 
пак в унгария през 2006 г. дженсън бътън печели отново 
– с Honda! 
последвалата 2007 година обаче е кошмарна и японците 
решават да реорганизират всичко отново и канят начело 
на тима рос браун, който е напуснал Ferrari, където е по-
стигнал толкова успехи. браун поема екипа в началото на 
2008 г. и тя също е трудна, но организацията се създава. 
Honda инвестира много и колата за 2009 г. дава невероят-
ни резултати при изследванията. световната криза оба-
че е в разгара си и на 5 декември на пресконференцията е 

обявено, че Honda отново напуска спорта. шокът е пълен. 
Взимат се драконовски мерки и при положение, че само за 
месец продажбите в сащ – един от ключовите за марката 
пазари – се сриват с 30%, производството е намалено, 
а прогнозите за следващите месеци са страховити, за 
Honda наличието на заводски отбор на компанията във 
Формула 1 е необосновано при разход от общо 300 мили-
она паунда годишно в конкретния момент.
японците обаче правят всичко, за да може екипът да 
оцелее. те изплащат заплати и възнаграждения, пръскат 
още милиони, но са лоялни към своите бивши служители. 
компанията на практика продава (подарява) отбора на 
рос браун за 1 паунд. В тази сума е включена дори земята 
под завода в бракли, където днес се правят шампионски-
те коли на Mercedes!
само след година рос браун продава тима на гиганта от 
щутгарт и печели 170 млн. паунда!
колите не под името браун спечелиха титлите през 2009 г., 
а Honda изпратиха поздравителна телеграма... затова сега 
амбицията да се върнат е може би още по-голяма. 
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Е
дин от тези шампионати е Pata European Junior Cup 
(EJC). В него участниците са подкрепяни от Honda, 
а и използват през този сезон невероятните мото-

циклети Honda CBR650F. Те замениха досегашните мотори 
CBR500R, с които се състезаваха предишните две години. 
В тазгодишната европейска надпревара марката отново 
си партнира с успешния главен спонсор - чипсовете Pata. 
Това е марков шампионат от 8 кръга за пилоти от 14- 
до 19-годишна възраст. Това е подготвителен клас за 
световния шампионат на ФИМ на супербайк – WSBK.  За 
2015 г. участниците в EJC карат Honda CBR650F, който бе 
представен в Европа в началото на сезона. Това са маши-
ни, които са комфортни и леки за езда, карат се с лиценз 
А2, а участието с тях в състезание е евтино. Всички мо-
тоциклети CBR650F са идентични за EJC с еднакво окач-
ване, леки ръкохватки и стъпенки, състезателни ауспуси 
и гуми Pirelli Diablo Supercorsa. Всичко, включително соб-
ствеността на мотоциклетите, транспортът им до и 
от състезанието, резервните части, гумите, горивото, 

маслата и инструментите се поемат от организатора. 
Пилотът само трябва да работи заедно с механиците си 
и да се състезава. 
По същия начин нашата марка Honda работи и в мото-
кроса. През 2015 г.  пилотите вече се състезават в евро-
пейския шампионат - Honda 150.  Първо всички участници 
бяха събрани на тренировъчен лагер през март в Албайда, 
Испания. На него те имаха първата възможност да се за-
познаят със състезателните си четиритактови мото-
циклети Honda CRF150R и да ги карат повече от два дни. 
Така Honda работи с момчетата от 11 до 14 години, сред 
които ще се появят със сигурност и бъдещите звезди от 
MXGP. Младите ездачи се състезават във всички европей-
ски стартове от Гран при. Те се обучават на техника на 
езда, издръжливост, фитнес, физическа подготовка, стил 
на каране. Треньор им е Гордън Крокард. 
Тази година 25-те участници в тренировъчния лагер има-
ха щастието да бъдат подготвяни и от още една звезда 
в мотокроса – многократния шампион и легенда Жан-Ми-

Honda се грижи за 
откриване на млади 
мотоциклетни 
таланти
ПолИТИКАТА НА HonDa В МоТоцИКлЕТНИя сПорТ 
НЕ Е сАМо дА ПодърЖА ЗАВодсКИ оТборИ И 
ЕлИТНИ ПИлоТИ. осНоВНАТА дЕйНосТ НА МАр-
КАТА Е НАсочЕНА КъМ оТКрИВАНЕТо НА МлАдИ 
ТАлАНТИ, КАТо ГИ ПодКрЕПя В ИЗрАсТВАНЕТо 

ИМ НА ПИсТАТА ИлИ НА ТрАсЕТо ЗА МоТоКрос По 
ПъТя ИМ КъМ сЕрИИТЕ оТ ГолЕМИТЕ шАМПИоНА-
ТИ. ЗАТоВА HonDa ПрЕдосТАВя МоТоцИКлЕТИ И 
услоВИя НА МНоГо МлАдИ ТАлАНТИ оТ рАЗлИч-
НИ КоНТИНЕНТИ дА сЕ съсТЕЗАВАТ. 
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шел бейл. спортният мениджър на Team HRC също иска-
ше да види възможностите и да покаже някои тайни на 
младите пилоти с Honda CRF150R. шампионът от тази 
година ще бъде подкрепен от Honda в европейските серии 
EMX250 през 2016 г., като ще му бъде предоставен завод-
ски подготвен мотоциклет Honda CRF250R.
цялата им екипировка се предоставя от специалистите 
в мотокроса Fox Head Europe. През 2015 г. в шампионата 
се включи и тази компания, водеща в производството на 
екипировка за мотокрос.  Fox Head Europe разшири своя-
та подкрепа на младежите в мотокроса, като повишава 
партньорството с Honda European 150 Championship и ще 
дава награди на победителя във всеки от 6-те кръга. Той 
ще получава чифт от последния модел ботуши, а други-
те двама на подиума получават ваучери, за да си вземат 
стоки по тяхно желание от местния дилър на Fox Head. 
други млади пилоти, които подкрепя Honda, са в Азия. 
През 2012 г. бе представена asia Dream Cup – програма, 
която помага за развитието на млади и талантливи 
пилоти в пистовия шампионат на Азия под егидата на 
ФИМ. Honda продължава активната си подкрепа на този 
проект, като избра пилоти от 12 страни от региона на 
Азия, включително и от япония. Компанията ни им пре-
достави състезателна спецификация, базирана на модела 
Honda CBR250R, като определи шиния Накано – бивш пи-
лот от MotoGP,  за наставник на младите пилоти. Един от 
шампионите в asia Dream Cup – Хироки оно, отиде да кара 
в международния шампионат Repsol CEV FIM Road Racing, 
а вече направи и дебют в световния шампионат Moto3.
друга програма на Dorna Sports, свързана със състезания-
та в MotoGP, е Shell advance asia Talent Cup. Тази програма 
за талантливи млади пилоти също е подкрепяна от HRC, 
които доставят състезателните машини nSF250R. 
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CBR 1000RR CBR 650F
Двигател

4-цилиндров редови , 4-тактов,
16 клапана DOHC, течностно охлаждане

4-цилиндров, 4-тактов,
16 клапана DOHC, течностно охлаждане 

Обем 999.8 см3 649 см3

Диаметър и ход 76 x 55.1 мм 67 x 46 мм

Степен на сгъстяване 12.3: 1 11.4:1

Мощност 133 кВт/181 к.с. при 12 250 об/мин 64 кВт/87 к.с. при 11 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 114 Нм при при 10 500 об/мин 63 Нм/8 000 об/мин

Горивна система PGМ-DSFI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 17.5 л 17.3 л

Разход на гориво 16.9 км с 1 л (5.57 л/100 км) 21 км с 1 л (4.7л/100 км)

Съединител Маслен многодисков с диафрагмени пружини маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване верига верига

Размери (ДxШxВ) 2075 x 720 x 1135 мм 2110 x 755 x  1145 мм

Междуосие 1410 мм 1450 мм

Височина на седалката 820 мм 810 мм

Клиренс 130 мм 130 мм

Тегло 200 кг 211 кг

Окачване 

Предно
43 мм обърната телескопична вилка, напълно 
регулируема,
ход 120 мм 

41 мм телескопична вилка,
ход 120 мм 

Задно
Pro-Link газово-маслен амортисьор, напълно 
регулируем,
ход 138.2 мм

Моно амортисьор, регулируем,
ход 43.5  мм

Гуми

Предна 120/70 -ZR17M/C (W) 120/70-ZR17M/C (58W)

Задна 190/50 -ZR17M/C (W) 180/55-ZR17M/C (73W)

Спирачна система C-ABS ABS

Предна
Двойно дискова 320 x 4.5 мм, хидравлична 
с радиално монтиран 4 бутален спирачен 
апарат 

Двойно дискова 320 x 5.0 мм, хидравлична
с 2 бутален спирачния апарат

Задна 
Дискова 220 x 5 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат

Дискoва 240 x 5 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат  

CBR 1000RR CBR 650F
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CBR 600 RR CBR 500R CBR 125R
Двигател

4-цилиндров редови , 4-тактов, 16 
клапана DOHC, течностно охлаждане

2-цилиндров редови, 4-тактов, 8 
клапана DOHC, течностно охлаждане 

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, течностно охлаждане

Обем 599 см3 471 см3 124.7 см3

Диаметър и ход 67 x 42.5 мм  67 x 66.8 мм 58 x 47.2 мм

Степен на сгъстяване 12.2:1 10.7 : 1 11:1

Мощност 88 кВт/ 120 к.с. при 13 500 об/мин 35 кВт/ 48 к.с. при 8 500 об/мин 9.8 кВт/ 14 к.с. при 10 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 66 Нм/ 11 250об/мин 43 Нм/ 7 000 об/мин 10.4 Нм/ 8 000 об/мин

Горивна система PGM-DSFI електронно впръскване PGM- FI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 18.1 л 15.7 л 13 л

Разход на гориво 20 км с 1 л (5./100км) 27 км с 1 л (3.7л/100км)

Съединител Маслен, многодисков 

Скоростна кутия 6-степенна 

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ) 2029 x 684 x 1115мм 2075 x 740 x 1145мм 1946 x 704 x 1089мм

Междуосие 1373мм 1410 мм 1310 мм

Радиус на завой

Височина на седалката 823 мм 790 мм 795 мм

Клиренс 137 мм 140 мм 185 мм

Тегло 196 кг 194 кг 137 кг

Окачване 

Предно
41 мм обърната телескопична вилка, 
напълно регулируема, ход 120мм

41 мм телескопична вилка 31 мм телескопична вилка,
ход 120 мм 

Задно
Pro-Link газово маслен амортисьор, 
напълно регулируем, ход 130 мм

Pro-link хидравличен амортисьор с 9 
степени на регулиране на пружината

Хидравличен амортисьор,
ход 126 мм

Гуми

Предна 120/70 -ZR17M/C (58W) 120/70ZR - 17M/C 100/80-17M/C

Задна 180/55 -ZR17M/C (58W) 160/60ZR - 17M/C 130/70-17M/C

Спирачна система C-ABS ABS

Предна
Двойно дискова 310 х 4.5 мм, 
хидравлична с радиално монтиран 4 
бутален спирачен апарат

Дискова 320 мм хидравлична с 
двубутален апарат 

Двойно дискова 276 x 4 мм 
хидравлична с двубутален спирачен 
апарат

Задна 
Дискова 220 х 5 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат

Дискова 240 мм хидравлична с 
еднобутален апарат 

Дискова 220 x 4 мм хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат 

CBR 600 RR

CBR 500R CBR 125R
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GL1800 GOLD WING ST1300 PaN-EuROPEaN
Двигател

6-цилиндров редови , 4-тактов, 12 клапана 
SOHC, течностно охлаждане

4-цилиндров V-образен, 4-тактов, 16 клапана 
DOHC, течностно охлаждане

Обем 1832 см3 1261 см3

Диаметър и ход 74 x 71 мм 78 x 66 мм

Степен на сгъстяване 9.8: 1 10.8 : 1

Мощност 87 кВт/118 к.с. при 5 500 об/мин 93 кВт/ 126 к.с. при 8 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 167Нм/ 4 000 об/мин 125 Нм/ 6 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване 

Вместимост на резервоара 25 л 29 л

Разход на гориво 15.24 км с 1 л (6.6 л/100 км)

Съединител маслен многодисков

Скоростна кутия 5-степенна + задна предавка 5-степенна

Задвижване кардан

Размери (ДxШxВ)    2630 x 945 x 1455 мм
2270 x 860 x 1390 (1630 мм със страничните 
куфари)

Междуосие 1690 мм 1490 мм

Височина на седалката 740 мм  790 мм (±15мм)

Клиренс 125 мм 135 мм

Тегло 413 кг, 421 кг с Airbag 329 кг

Окачване 

Предно
45 мм телескопична вилка 
с антипотъваща система, ход 140 мм

45 мм телескопична вилка със спомагателна 
система със сгъстен въздух, ход 120 мм

Задно
Pro-Link Pro-Arm с електронно контролирано 
регулиране на пружината, ход 105 мм

Странично разположен амортисьор,
ход 123 мм

Гуми

Предна 130/70 R18 (63H) 120/70 ZR18M/C (59W)

Задна 180/60 R16 (74H) 170/60 ZR17M/C (72W)

Спирачна система C-ABS ABS

Предна
Двойно дискова 296 x 4.5 мм, хидравлична 
с 3 бутален спирачен апарат

Двойно дискова 310 х 5 мм, хидравлична 
с 3 бутален спирачен апарат 

Задна 
Дискова 316 x 11 мм вентилиран диск 
с 3 бутален спирачен апарат

Дискова 316 х 7 мм, хидравлична 
с 3 бутален спирачен апарат

 

GL1800 GOLD WING

ST1300 Pan-European

To
ur

ing
 & 

Ro
ad

 Sp
or

t

88

Каталог



VFR 1200F CB1300
Двигател

4-цилиндров V-образен, 4-тактов, 16 клапана 

UNICAM, течностно охлаждане
4-цилиндров редови, 4-тактов, 16 клапана 
DOHC, течностно охлаждане

Обем 1237 см3 1284 см3

Диаметър и ход 81 x 60 мм  78 x 67.2 мм

Степен на сгъстяване 12:1  9.6 : 1

Мощност 127 кВт/ 172 к.с. при 10 000 об/мин 84 кВт/114 к.с. при 7 750 об/мин

Макс. Въртящ момент 129 Нм/ 8 750 об/мин 116 Нм/  6000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 19 л 21 л

Разход на гориво
MT 16 км с 1 л  (6.25 л/100 км) 

DCT 16.4 км с 1 л  (6 л/100 км)

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT 5-степенна

Задвижване кардан верига

Размери (ДxШxВ)   
МТ 2244 x 752 x 1222 мм 

DCT 2250 x 740 x 1220 мм
2200 x 795 x 1205 мм

Междуосие 1545 мм 1510 мм

Височина на седалката 815 мм 780 мм

Клиренс 128 мм 125 мм

Тегло 267 кг, * 277 кг 271 кг

Окачване 

Предно
43 мм обърната телескопична вилка,

ход 120 мм
43 мм телескопична вилка,
ход 120 мм  

Задно
Pro- link газово маслен амортисьор,

ход 130 мм 
Два амортисьора, 5 степени на регулиране, 
ход 116 мм

Гуми

Предна 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W)

Задна 190/55 ZR17M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W)

Спирачна система C-ABS C-ABS

Предна
Двойно дискова 320 мм хидравлична

с 6 бутален спирачен апарат
Двойна дискова 310 x 4.5 мм, хидравлична
с 3 бутален спирачен апарат

Задна 
Дискова 276 мм хидравлична 

с 2 бутален спирачен апарат 
Дискова 256 x 6 мм, хидравлична 
с еднобутален апарат

 *DCT

VFR 1200F CB1300
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CB1100 CB1000R
Двигател

4-цилиндров редови, 4-тактов, 16 клапана 
DOHC, въздушно охлаждане

4-цилиндров редови , 4-тактов 16 клапана 
DOHC, течностно охлаждане

Обем 1140 см3 998 см3

Диаметър и ход 73.5 x 67.2 мм 75 х 56.5 мм

Степен на сгъстяване 9.5:1 11.2 : 1

Мощност 66 кВт/ 90 к.с. при 7 500 ом/мин 92 кВт/125 к.с. при 10 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 93 Нм/ 5 000 об/мин 99 Нм/ 7 750 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14.6 л 17 л

Разход на гориво 18.5 км с 1 л (5.4 л/100 км) 17 км с 1 л (5.9 л/100 км)

Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2195 x 835 x 1130 мм 2105 х 805 х 1095 мм

Междуосие 1490 мм 1445 мм

Височина на седалката 795 мм 825 мм

Клиренс 125 мм 130 мм

Тегло 247 кг 222 кг

Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка,
ход 120 мм

43 мм обърната телескопична вилка, напълно 
регулируема, ход 120 мм 

Задно Два амортисьора
Газово-маслен амортисьор, напълно 
регулируем, ход 128 мм

Гуми

Предна 110/80-18 120/70 ZR17M/C (58W)

Задна 140/70-18 180/55 ZR17M/C (73W)

Спирачна система ABS C-ABS

Предна Двойно дискова, хидравлична
Двойно дискова 310 x 4.5 мм, хидравлична 
с 3 бутален спирачен апарат  

Задна Дискова, хидравлична
Дискова 256 x 5 мм, хидравлична 
с 2 бутален спирачен апарат

CB1000RCB1100
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CBF1000 CB650F
Двигател

4-цилиндров редови , 4-тактов, 16 клапана 
DOHC, течностно охлаждане

4-цилиндров, 4-тактов, 16 клапана DOHC, 
течностно охлаждане 

Обем 998 см3 649 см3

Диаметър и ход 75 x 56.5 мм 67 x 46 мм

Степен на сгъстяване 11:1 11.4:1

Мощност 72 кВт/99 к.с. при 8 000 об/мин 64 кВт/87 к.с при 11 000об/мин

Макс. Въртящ момент 95 Нм/ 6 500 об/мин 63 Нм/8 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 19 л 17.3 л

Разход на гориво 18.4 км с 1 л (5,4л/100 км) 21 км с 1 л (4.7л/100 км)

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2156 x 781 x 1138 мм 2110 x 775 x  1120  мм

Междуосие 1480 мм 1450  мм

Височина на седалката 795 мм (±15 мм) 810  мм

Клиренс 130 мм 150  мм

Тегло 242 кг 206 кг, 208 кг с ABS

Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка,
ход 120 мм

41 мм телескопична вилка,
ход 120 мм 

Задно
Газово маслен амортисьор, регулируем, ход 
120 мм

Моно амортисьор, регулируем, 
ход 43.5 мм

Гуми

Предна 120/70 -ZR17M/C (58W) 120/70-ZR17M/C (58W)

Задна 160/60 -ZR17M/C (69W) 180/55-ZR17M/C (73W)

Спирачна система ABS

Предна
Двойно дискова 296 x 4.5 мм, хидравлична 
с 4 бутален спирачен апарат ( * 3 бутален 
спирачен апарат)

Двойно дискова 320 x 5.0 мм, хидравлична с 2 
бутален спирачния апарат

Задна 
Дискова 240 x 5.0 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат 

Дискoва 240 x 5 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат  

 *ABS  
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CB500F NC750S
Двигател

2-цилиндров редови, 4-тактов, 
8 клапана DOHC, течностно охлаждане 

2-цилиндров, 4-тактов, 8 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

Обем 471 см3 745 см3

Диаметър и ход 67 x 66.8 мм 77 x 80 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.7 : 1

Мощност 35 кВт/48 к.с. при 8 500 об/мин 40.3 кВт/55 к.с. при 6 250 об/мин

Макс. Въртящ момент 43 Нм/ 7 000 об/мин 68 Нм/ 4 750 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 15.7 л 14.1 л

Разход на гориво 27 км с 1 л (3.7л/100 км) 28.9 км с 1 л (3.5л/100 км)

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна, опция DCT

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2075 x 780 x 1060  мм 2195 x 780 x 1130 мм

Междуосие 1410  мм 1525 мм

Височина на седалката 785  мм 790 мм

Клиренс 155  мм 140 мм

Тегло 192 кг MT: 216 кг DCT: 226 кг

Окачване 

Предно 41  мм телескопична вилка 
41 мм телескопична вилка, 
ход 120 мм 

Задно
Pro-link хидравличен амортисьор с 9 степени 
на регулиране на пружината

Pro-Link амортисьор,
ход 120 мм

Гуми

Предна 120/70ZR - 17M/C 120/70-ZR17M/C (58W)

Задна 160/60ZR - 17M/C 160/60-ZR17M/C (69W)

Спирачна система ABS ABS

Предна
Дискова 320 мм, хидравлична 2 бутален 
спирачен апарат

Диск 320 мм, хидравлична с 2 бутален спирачен 
апарат 

Задна 
Дискова 240  мм, хидравлична  еднобутален 
спирачен апарат

Диск 240 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат 

CB500F NC750S
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CB125F VuLTuS
Двигател

едноцилиндров, въздушно охлаждане, 
4-тактов, 2 клапана, OHC с балансиращ вал

2-цилиндров, 4-тактов, 8 клапана SOHC, теч-
ностно охлаждане

Обем 124.7 см3 745 см3

Диаметър и ход 52.4 x 57.8 мм 77 мм x 80 мм

Степен на сгъстяване 9.2:1 10.7:1

Мощност 7.8 кВт (11 к.с.) при 7 750 об/мин 40,3 кВт при 6250 об/мин

Макс. въртящ момент 10.2 Нм при 6250 об/мин 68 Нм при 4750 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване 

Вместимост на резервоара 13 л 11.6 л

Разход на гориво 51.3 км с 1 л 28.4 км с 1 л

Съединител маслен, многодисков многодисков, хидравличен

Трансмисия 5-степенна с верига 6-степенна DCT, верига

Размери (ДхШхВ) 2035 мм x 765 мм  x 1080 мм 2380 мм x 933 мм x 1170 мм

Междуосие 1295 мм 1645 мм

Височина на седалката 775 мм 650 мм

Клиренс 160 мм 130 мм

Тегло 128 кг 245 кг

Окачване

Отпред
120 мм телескопична вилка,
31 мм диаметър

43 мм телескопична вилка,
ход 125 мм

Отзад двоен амортисьор с пружина Pro-Link, амортисьор, ход 100 мм

Гуми

Отпред 80/100 - 18M/C 47P 120/70 ZR18

Отзад 90/90 - 18M/C 51P 200/50 ZR17

Спирачна система двуканален ABS

Отпред
240 мм дискова, 
с 2-бутален апарат

хидравличен диск 320 мм, 
с 2-бутален апарат

Отзад 130 мм барабанна хидравличен диск, 240 мм, 
с еднобутален апарат Cu
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VT 750 C ShaDOW VT 750 C2B
Двигател 2-цилиндров V- образен, 4-тактов, 6 клапана SOHC, течностно охлаждане

Обем 745 см3 745 см3

Диаметър и ход 79 х 76 мм 79 х 76 мм

Степен на сгъстяване 9.6 : 1  9.6 : 1

Мощност 33.5 кВт/46 к.с. при 5 500 об/ мин 33.5 кВт/46 к.с. при 5 500 об/ мин

Макс. Въртящ момент 64 Нм/ 3 500 об/мин 64 Нм/ 3 500 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14.6 л

Разход на гориво 22.7 км с 1 л (4,4л/100 км) 23.3 км с 1 л (4,3л/100 км)

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 5-степенна

Задвижване кардан

Размери (ДxШxВ)    2510 х 920 х 1125 мм 2395 х 835 х 1089 мм

Междуосие 1640 мм 1639 мм

Височина на седалката 658 мм 650 мм

Клиренс 130 мм 133 мм

Тегло 262 кг  251 кг

Окачване 

Предно 41 мм телескопична вилка, ход 117 мм 41 мм телескопична вилка, ход 117 мм 

Задно
Два амортисьора с 5 степени на регулиране, 
ход 90 мм

Два амортисьора с 5 степени на регулиране, 
ход 90 мм

Гуми

Предна 120/90–17M/C 64S 120/90–17M/C 64S

Задна 160/80–15M/C 74S 160/80–15M/C 74S

Спирачна система C-ABS

Предна
Дискова 296 х 6 мм, хидравлична с 3 бутален 
спирачен апарат 

Дискова 296 х 6 мм, хидравлична с 2 бутален 
спирачен апарат 

Задна 
Дискова 276 х 6 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат

Барабанна 180 мм

VT 750 C Shadow

VT 750 C2B
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VFR1200X
Crosstourer

VFR800X
Crossrunner

Двигател
4-цилиндров V-образен, 4-тактов, 16 клапана 
UNICAM, течностно охлаждане

4-цилиндров V-образен, 4-тактов, 16 клапана 
DOHC V-TEC, течностно охлаждане

Обем 1237 см3 782 см3

Диаметър и ход 81 x 60 мм 72 x 48 мм

Степен на сгъстяване 12:01 11.8 : 1

Мощност 95 кВт/130 к.с. при 7 750 об/мин 78 кВт/106 к.с. при 10 250 об/мин

Макс. Въртящ момент 126 Нм/ 6 500 об/мин 75 Нм/ 8 500 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 21.5 л 20.8 л

Разход на гориво 16.7 км с 1 л (6л/100 км) 18.8 км с 1 л ( (5,3 л/100 км)

Съединител маслен многодисков, * опция DCT маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване кардан верига

Размери (ДxШxВ)    2285 x 915 x 1335 мм 2190 x 870 x 1360 мм

Междуосие 1595 мм 1475 мм

Височина на седалката 850 мм 835/815 мм

Клиренс 180 мм 165 мм

Тегло 275 кг , * 285 кг 242 кг

Окачване 

Предно
43 мм обърната телескопична вилка, напълно 
регулируема

43 мм телескопична вилка, регулируема, ход 
131 мм

Задно Pro -link газово-маслен амортисьор, регулируем
Pro-link газово-маслен амортисьор, регулируем, 
ход 148 мм

Гуми

Предна 110/80-R19 120/70 R17

Задна 150/70-R17 180/55 R17

Спирачна система C- ABS ABS

Предна
Двойно дискова 310 мм,
хидравлична

двойно дискова 310 х 4.5 мм, хидравлична 
с радиално монтирани 4 бутални спирачни 
апарати 

Задна Дискова 276 мм, хидравлична
Дискова 256 мм x 6 мм, хидравлична, 
с 2 бутални спирачни апарати

* DCT

VFR1200X Crosstourer VFR800X Crossrunner
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NC750X CB500X
Двигател

2-цилиндров, 4-тактов, 8 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

2-цилиндров редови, 4-тактов, 8 клапана DOHC, 
течностно охлаждане 

Обем 745 см3 471 см3

Диаметър и ход 77 x 80 мм 67 x 66.8 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.7 : 1

Мощност 40.3 кВт/55 к.с. при 6 250 об/мин 35 кВт/48 к.с. при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 68 Нм/ 4 750 об/мин 43 Нм/ 7 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14.1 л 17.3 л

Разход на гориво 28.9 км с 1 л (3.5 л/100 км) 27 км с 1 л (3.7 л/100 км)

Съединител 

Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT 6-степенна

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2210 x 840 x 1285 мм 2095 x 830 x 1290 мм

Междуосие 1540 мм 1421 мм

Височина на седалката 830 мм 810 мм

Клиренс 165 мм 170 мм

Тегло MT: 219 кг DCT: 229 кг 196 кг

Окачване 

Предно 41 мм телескопична вилка, ход 153.3 мм 41 мм телескопична вилка 

Задно Pro-Link амортисьор, ход 150 мм
Pro-link хидравличен амортисьор с 9 степени 
на регулиране на пружината

Гуми

Предна 120/70-ZR17M/C (58W) 120/70ZR - 17M/C

Задна 160/60-ZR17M/C (69W) 160/60ZR - 17M/C

Спирачна система ABS

Предна
Дискова 320 мм, хидравлична, 
с 2 бутален спирачен апарат 

Дискова 320 мм, хидравлична, 
с 2 бутален спирачен апарат

Задна 
Дискова 240 мм, хидравлична, 
с едно бутален спирачен апарат 

Дискова 240 мм, хидравлична, 
с еднобутален спирачен апарат

NC750X CB500X
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 CRF 450 R 250 R
Двигател

Едноцилиндров, 4-тактов, 4 клапана Unicam, 
течностно охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, течностно 
охлаждане

Обем 449.7 см3 249 см3

Диаметър и ход 96 x 62.1 мм 76.8 x 53.8 мм

Степен на сгъстяване 12.5 : 1 13.5 : 1

Мощност 
39.5 кВт/ 54 к.с.при 
9 000 об/мин

28 кВт/38 к.с. при
11 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 48 Нм/ 7 000 об/мин 26.4 Нм/ 8 500 об/мин

Горивна система PGM-FI - електронно впръскване

Вместимост на резервоара 6.3 л 6.3 л

Разход на гориво

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 5-степенна

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2188 x 827 x 1271 мм 2181 x 827 x 1271мм

Междуосие 1492 мм 1489 мм

Височина на седалката 952 мм 951 мм

Клиренс 329 мм 322 мм

Тегло 111 кг 106.2 кг

Окачване 

Предно
48 мм обърната телескопичана вилка, 
регулируема, ход 310 мм

48 мм обърната телескопична вилка, ход 310 
мм 

Задно
Pro-Link амортисьор,
ход 133.5 мм

Pro-link амортисьор, регулируем, ход 313 мм 

Гуми

Предна 80/100-21 Dunlop MX52F 80/100-21

Задна 100/90-19 Dunlop MX52 100/90-19

Спирачна система 

Предна
Дискова 260 мм, 
хидравлична 

Дискова 240 х 3 мм, хидравлична с 2 бутален 
спирачен апарат

Задна 
Дискова 240 мм, 
хидравлична 

Дискова 240 х 4 мм, хидравлична с еднобутален 
апарат

CRF 450 R CRF 250 R
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 CRF 250 X 250 L 250 M

Двигател
Едноцилиндров, 4-тактов, 
4 клапана SOHC, течностно 
охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 
4 клапана DOHC, течностно 
охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 
4 клапана DOHC, течностно 
охлаждане

Обем 249 см3 250 см3 250 см3

Диаметър и ход 78 x 52.2 мм 76 x 55 мм 76 x 55 мм

Степен на сгъстяване 12.9 : 1 10.7: 1 10.7: 1

Мощност 
21.9 кВт/30 к.с. при
9 000 об/мин

17 кВт/23 к.с. при
8 500 об/мин

17 кВт/23 к.с. при
8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 24.2 Нм/ 8 000 об/мин 22 Нм/ 7 000 об/мин 22 Нм/ 7 000 об/мин

Горивна система Карбуратор PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на 
резервоара

7.3 л 7.7 л 7.7 л

Разход на гориво 32.1 км с 1 л (3.1л/100км) 34 км с 1 л (2.9л/100км)

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 5-степенна 6-степенна

Задвижване

Размери (ДxШxВ)    2174 x 827 x 1261 мм 2195 x 815 x 1195 мм 2127 x 815 x 1147 мм

Междуосие 1481 мм 1445 мм 1446 мм

Височина на седалката 958 мм 875 мм 855 мм

Клиренс 346 мм 255 мм 226 мм

Тегло 115 кг 144 кг 145 кг

Окачване 

Предно
47 мм обърната телескопична 
вилка Showa, регулируема, 
ход 280 мм 

43 мм обърната телескопична 
вилка

Телескопична вилка 

Задно
Pro-link амортисьор, регулируем, 

ход 313 мм
40 мм Pro-link амортисьор, ход 
240 мм

Pro-Link амортисьор

Гуми

Предна 90/90–21 M/C 54R 3-21 (51P) 110/70-17M/C (54S)

Задна 120/90–18 M/C 65R 120/80-18 (62P) 130/70-17M/C (62S)

Спирачна система 

Предна
Дискова 240 х 3 мм, хидравлична 
с 2 бутален спирачен апарат

Дискова 256 мм, хидравлична с 2 
бутален спирачен апарат

Дискова 296 мм,
хидравлична

Задна 
Дискова 240 х 4 мм, хидравлична 
с еднобутален апарат

Дискова 220 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат

Дискова 220 мм,
хидравлична

CRF 250 L CRF 250 M
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FORZa 125 Sh 125
Двигател

Едноцилиндров, 4-тактов, 4 клапан SOHC, 
течностно охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

Обем 124.9 см3 125 см3

Диаметър и ход 52.4 х 57.9 мм 52.4 x 57.9 мм

Степен на сгъстяване 11.5:1 11:1

Мощност 10.5 кВт/14 к.с. при 8 750 об/мин 8.7 кВт/12к.с. при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 12 Нм/ 8 250 об/мин 11 Нм/ 6 500 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 11.5 л 7.5 л

Разход на гориво 43.5 км с 1 л (2,3л/100км) 47.4 км с 1 л (2л/100км)

Съединител сух, центробежен

Скоростна кутия CVT-вариатор

Задвижване ремък

Размери (ДxШxВ)    2134 x 748 x 1452 мм 2030 x 740 x 1150 мм

Междуосие 1490 мм 1340 мм

Височина на седалката 780 мм 799 мм

Клиренс 148 мм 145 мм

Тегло 161 кг, *162 кг 134 кг, *135 кг

Окачване 

Предно Телескопична вилка

Задно Два амортисьора

Гуми

Предна 120/70-15 100/80–16 (50P)

Задна 140/70-14 120/80–16 (60P)

Спирачна система Опция ABS CBS, oпция ABS

Предна Дискова 256 мм, хидравлична Дискова 220 мм

Задна Дискова 240 мм, хидравлична Барабанна 130 мм

*aBS

FORZa125 Sh 125
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PCX 125 MSX125
Двигател

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана SOHC, 
въздушно охлаждане

Обем 125 см3 124.9 см3

Диаметър и ход 52.4 x 57.9 мм 52.4 x 57.9 мм

Степен на сгъстяване 11:1 9.3:1

Мощност 8.6 кВт/12к.с. при 8 500 об/мин 7.2 кВт/9,8 к.с при  7 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 12 Нм/ 5 000 об/мин 10.9 Нм / 5 500 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 8 л 5.5 л

Разход на гориво 47.4 км с 1 л (2,1л/100км) 1.52 л/100 км

Съединител сух, центробежен маслен, многодисков

Скоростна кутия CVT-вариатор 4-степенна

Задвижване ремък верига

Размери (ДxШxВ)    1930 x 740 x 1100 мм 1760 x 755 x 1010 мм

Междуосие 1315 мм 1200 мм

Височина на седалката 760 мм 765 мм

Клиренс 135 мм 160 мм

Тегло 130 кг 101.7 кг

Окачване 

Предно Телескопична вилка 31 мм обърната телескопична вилка

Задно Два амортисьора Амортисьор

Гуми

Предна 90/90-14M/C (46P) 120/70-12

Задна 100/90-14M/C (57P) 130/70-12

Спирачна система 

Предна Дискова 220 мм
Дискова 220 мм, хидравлична с 2 бутален 
спирачен апарат 

Задна Барабанна 130 мм 
Дискова 190 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат 

*aBS

PCX 125 MSX125
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WaVE 110 LEaD 110
Двигател

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана SOHC, 
въздушно охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

Обем 109.1 см3 108 см3

Диаметър и ход 50 x 55.6 мм 50 x 55 мм

Степен на сгъстяване 9.0 : 1 11:1

Мощност 6.28 кВт/9 к.с. при 7 500 об/мин 6.6 кВт/9 к.с. при 7 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 8.65 Нм/ 5 500 об/мин 9.3 Нм/ 6 250 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 3.7 л 6.5 л

Разход на гориво 56.7 км с 1 л (1,8л/100 км)

Съединител маслен, многодисков, центробежен сух, многодисков 

Скоростна кутия 4-степенна -

Задвижване верига ремък

Размери (ДxШxВ)    1870 x 709 x 1080 мм 1835 x 665 x 1125 мм

Междуосие 1227 мм 1275 мм

Височина на седалката 760 мм 740 мм

Клиренс 135 мм 105 мм

Тегло 99.1 кг 114 кг

Окачване 

Предно 26 мм телескопична вилка 33 мм телескопична вилка, ход 80 мм

Задно Амортисьор Амортисьор, ход 70 мм

Гуми

Предна 70/90-17M/C 38P 90/90-12M/C (44J)

Задна 80/90-17M/C 50P 100/90-10M/C (56J)

Спирачна система C-ABS

Предна Дискова 220 мм Дискова 190 мм

Задна Барабанна 110 мм Барабанна 130 мм 

*aBS
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VISION 50 NSC50
Двигател

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана OHC, 
въздушно охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана OHC, 
въздушно охлаждане

Обем 49 см3 49 см3

Диаметър и ход 37.8 x 44 мм 37.8 x 44 мм

Степен на сгъстяване 10.1 10.1

Мощност 2.5 кВт/3.4 к.с. при 7 000 об/мин 2.6 кВт/3,5 к.с. при 7 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 3.5 Нм/ 6 750 об/мин 3.5 Нм/ 6 500 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 5.5 л

Разход на гориво 52 км с 1 л (1,9л/100 км) 49.8км с 1 л (2л/100 км)

Съединител сух, многодисков

Скоростна кутия - -

Задвижване ремък

Размери (ДxШxВ)    1882 x 670 x 1117 мм 1847 x 670 x 1089 мм

Междуосие 1284 мм 1256 мм

Височина на седалката 785 мм 760 мм

Клиренс 144 мм 128 мм

Тегло 100 кг 105 кг

Окачване 

Предно Телескопична вилка Телескопична вилка

Задно Амортисьор Амортисьор 

Гуми

Предна 80/90-14

Задна 90/90-14

Спирачна система CBS

Предна Дискова 220 мм Дискова 220 мм

Задна Барабанна 130 мм Барабанна 130 мм 

*aBS

VISION 50 NSC50
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INTEGRa Sh 300

Двигател
2 цилиндров, 4-тактов, 8 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 4 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

Обем 745 см3 279.1 см3

Диаметър и ход 77 x 80 мм 72 x 68.5 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.5 : 1

Мощност 
40.3 кВт/55 к.с.
при 6 250 об/мин

20к Вт/27 к.с. 
при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 68 Нм/ 4 750 об/мин 26.5 Нм/ 6 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14.1 л 9 л

Разход на гориво 28.9 км с 1 л (3.5 л/100 км) 30.6 км с 1 л (3.3 л/100 км)

Съединител маслен многодисков центробежен

Скоростна кутия 6-степенна DCT V-Matic

Задвижване верига ремък

Размери (ДxШxВ)    2195 x 810 x 1440 мм 2098 x 728 x 1195 мм

Междуосие 1525 мм 1422 мм

Височина на седалката 790 мм 785 мм

Клиренс 135 мм 136 мм

Тегло 237 кг 167 кг, * 170 кг

Окачване  

Предно 41 мм телескопична вилка, ход 120 мм 35 мм телескопична вилка, ход 102 мм 

Задно
Pro-Link амортисьор,
ход 120 мм

Два амортисьора, 
ход 95 мм 

Гуми

Предна 120/70-ZR17M/C (58W) 110/70 16 (52S)

Задна 160/60-ZR17M/C (69W) 130/70R 16 (61S)

Спирачна система ABS Опция ABS

Предна
Дискова 320 мм, хидравлична с 2 бутален 
спирачен апарат 

Дискова 256 x 4.5 мм, хидравлична с 3 бутален 
спирачен апарат 

Задна 
Дискова 240 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат 

Дискова 256 мм x 5 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат

*ABS *ABS
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FORZa 300 Sh 150 PCX150

Двигател
Едноцилиндров, 4-тактов, 
4 клапана OHC, течностно 
охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 
2 клапана SOHC, течностно 
охлаждане

Едноцилиндров, 4-тактов, 
2 клапана SOHC, течностно 
охлаждане

Обем 279 см3 153 см3 153 см3

Диаметър и ход 72 x 68.5 мм 58 x 57.9 мм 58 x 57.9 мм

Степен на сгъстяване 10.5: 1 11:1 10.6:1

Мощност 
19 кВт/26 к.с. 
при 7 500 об/мин

11кВт/15 к.с. 
при 8 250 об/мин

10 кВт/13,6 к.с.
при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 26 Нм/ 5 000 об/мин 14 Нм/ 6 500 об/мин 14 Нм/ 5 000 об/мин

Горивна система

Вместимост на 
резервоара

11.6 л 7,5 л 8 л

Разход на гориво 30.8 км с 1 л (3.25 л/100 км) 43,8 км с 1 л (2.3 л/100 км) 44 км с 1 л (2.3 л/100 км)

Съединител 

Скоростна кутия V-Matic V-Matic

Задвижване

Размери (ДxШxВ)    2166 x 753 x 1189 мм 2030 x 740 x 1150 мм 1930 x 740 x 1100 мм

Междуосие 1546 мм 1340 мм 1315 мм

Височина на седалката 716 мм 799 мм 760 мм

Клиренс 140 мм 145 мм 135 мм

Тегло 192 кг, *194 кг 134 кг, * 135 кг 130 кг

Окачване 

Предно 35 мм телескопична вилка
33 мм телескопична вилка, ход 
89 мм 

31 мм телескопична вилка, ход 
100 мм 

Задно Два амортисьора
Два амортисьора, 
ход 83 мм 

Два амортисьора, 
ход 75 мм

Гуми

Предна 120/70-14 100/80–16 (50P) 90/90-14M/C (46P)

Задна 140/70-13 120/80–16 (60P) 100/90-14M/C (57P)

Спирачна система Опция C-ABS CBS, oпция ABS

Предна Дискова 256 мм
Дискова 240 мм x 4 мм, 3 
бутален спирачен апарат/       *2 
бутален спирачен апарат 

Дискова 220 мм, 
хидравлична с 3 бутален 
спирачен апарат

Задна Дискова 240 мм
Дискова 240 x 5 мм с 
еднобутален спирачен апарат

Барабанна 130 мм 

*C-ABS *ABS

FORZa 300

PCX150
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TRX250TETRX 420 TM

TRX500Fa/
TRX500FPa TRX 420 TM TRX250TE

Двигател Едноцилиндров, 4-тактов OHV, течностно охлаждане
Едноцилиндров, 4-тактов, 
2 клапана OHV, въздушно 
охлаждане

Обем 499  см3 420 см3 229 см3

Диаметър и ход 92 x 75 мм 86.5 x 71.5 мм 68.5 x 62.2 мм

Горивна система Дигитална с електронен аванс Електронно впръскване карбуратор, 22 мм

Вместимост на 
резервоара

15.14 л 14.7 л 9.1 л 

Система на запалване
транзисторна с електронен 
аванс

Транзисторна с електронен 
аванс

Дигитална с електронен аванс

Съединител Маслен, многодисков Автоматичен

Скоростна кутия
Автоматична, хидромеханична 
с електронен контрол

5-степенна + задна предавка 

Размери (ДxШxВ)    2108.2 x 1188.7 x 1178.6 мм 2103 х 1205 х 1174 мм 1905 x 1033.8 x 1069.3мм

Колесна база 1268 мм 1130.3 мм

Височина на седалката 861.1 мм 836 мм 792.5 мм

Клиренс 190.5 мм 183 мм 152.4 мм

Тегло 285.8 кг 261 кг 199.1 кг

Окачване 

Предно
Независимо с двойно рамо, ход 
170.2 мм 

Двойно рамо 
Независимо с двойно рамо, ход 
129.5 мм    

Задно
Шарнир с два амортисьора, ход 
170.2 мм

Мост 
Шарнир с моноамортисьор, ход 
124.5 мм    

Гуми

Предна 25 x 8-12 AT24X8-12 22 x 7-11        

Задна 25 x 10-12 AT24X10-11 22 x 10-9        

Спирачна система 

Предна
Дискова 180 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат 

Дискова, хидравлична Барабанна, хидравлична

Задна Барабанна, механична

TRX500Fa/
TRX500FPa

AT
V
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Honda Jazz
Третото поколение Honda Jazz пристига в Европа в края 
на лятото на 2015 г. Автомобилът е със смели решения, 
още по-изискан външен и вътрешен дизайн, с ненадми-
нато вътрешно пространство и гъвкавост. Новият 
автомобил запазва класическия силует на Jazz, нo се 
отличава със съвременен стил, включително с мощно 
ново лице и със силни линии. Системата Magic Seats® 
предлага несравнима гъвкавост на интериора, както и 
водещо в класа си пространство, с възможност за раз-
лична конфигурация за превозване на товари и пътници.
Honda Connect е нова автомобилна информационна сис-
тема със 7-инчов сензорен екран в центъра на таблото. 
Jazz за 2015 ще бъде оборудван с нов мощен и ефикасен 
1.3-литров бензинов двигател от серията Earth Dreams 
Technology. Пакетът Advanced Driver Assist System, който 
работи с камера и радар, е в основата на цялостен 

списък от нови съвременни технологии за безопасност, 
които се въвеждат в новата продуктова линия на Honda 
през 2015.

Технически характеристики (МТ)

1.3 i-VTEC

Двигател 4-цилиндров

Захранване Електроупр. Интегр.

Обем см3 1318

Макс. мощност к.с. при об/мин 102/6000

Макс. въртящ момент
(Nm при об/мин)

123/5000

Габаритни размери
(Д х Ш х В) /м/

3,995 х 1,694 х 1,541

Тегло (кг) 1138

Разход л/100 км (извънградско) 4.6 

Отделян CO2 г/км 111
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Civic за 2015 г. се отличава с дизайнерски и технологични по-
добрения, които го правят още по-привлекателен в цяла Евро-
па. Едновременно с това Honda пусна на пазара и нов Civic Sport.
Автомобилът е с подобрен екстериорен дизайн на предни-

цата, който придава отличително ново излъчване на модела, 
акцентирано с нови фарове с интегрирани дневни светлини и 
нова аеродинамично оформена предна броня. Нови са задната 
броня и страничните престилки, черният заден спойлер и ком-
бинираните задни LED светлини.
Моделите за 2015 г. са с усъвършенствано интериорно обо-

рудване, с нова текстилна тапицерия на седалките и нови 
шевове на подглавниците, нова вътрешна декоративна об-
лицовка на вратите с хромирани дръжки и инструментален 
панел с черно покритие металик. Интериорът е просторен 
и предлага гъвкави решения, с които е известен и които са 
водещи за този клас автомобили – багажно отделение с не-
надминат обем от 477 л при изправени седалки. Изцяло нова 
е аудио-информационната система Honda Connect. Тя предлага 
удобно управление и комуникационни възможности по време 
на пътуване, а основните функции включват AM/FM, DAB и 
Internet Radio, Bluetooth интерфейс, навигация в интернет, са-
телитна навигация и камера за задно виждане при паркиране. 
Honda Connect е съвместима с Android 4.0.4, най-популярната 
операционна система за смартфони, и позволява да се използ-
ват популярните начини за управление – докосване и плъзгане с 
пръсти върху 7-инчовия сензорен екран.  
Дебют в Civic 2015 правят и редица нови технологии за окач-

ването и активната безопасност, благодарение на които ав-
томобилът ще създава много повече удоволствие по време 
на шофиране и ще е по-стабилен при всякакви условия, основ-
но чрез подобрения в системите Agile Handling Assist и Vehicle 
Stability Assist. При необходимост Agile Handling Assist прилага 
незабележимо за шофьора леко спирачно усилие върху отделни-
те колела по време на завиване, за да повиши максимално бър-
зата реакция и устойчивостта на автомобила. Усъвършенст-

ваната Vehicle Stability Assist, функционираща съвместно с Agile 
Handling Assist, повишава максимално сцеплението в завой и 
при ускоряване върху хлъзгав път, като модулира действието 
на спирачната система и подаването на газ с цел поддържане 
на избраната посока на движение. Системата Vehicle Stability 
Assist подобрява и усещането при натискане на спирачния 
педал. Системата City-Brake Active е част от стандартното 
оборудване и спомага за предотвратяване и намаляване на 
риска от инциденти при ниски скорости, сканира пътя пред 
автомобила с помощта на радарни устройства и автоматич-
но задейства спирачките при възникване на непосредствена 
опасност от удар.

Технически характеристики (МТ)

Civic 1,4 
i-VTEC

Civic 1,6 
i-DTEC

Civic 1,8 
i-VTEC

Двигател 4-цилиндров, напречен

Обем, куб. см 1339 1597 1799

Макс. мощност, к.с. 
при об/мин

100/6000 120/4000 142/6500

Макс. въртящ момент, 
Нм при об/мин

127/4800 120/4000 174/4300

Габарити (ДхШхВ), мм 4250 х 1760 х 1760

Макс. скорост, км/ч 177 207 205

Ускорение до 100 км/ч, сек 13,6 10,5 8,9

Разход на гориво, л/100 
(градско)

7,3  4,0 8,8

Разход на гориво, л/100 
(извънградско)

5,0 3,3 5,5

Разход на гориво, л/100 
(комбиниран)

5,9 3,6 6,7

Емисии СО
2
, г/км 135 94 155

Honda Civic Hatchback
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Honda Civic Tourer
Моделът Honda Civic Tourer e с подобрен екстериорен дизайн на 
предницата, акцентирана с нови фарове с интегрирани дневни 
светлини и нова аеродинамично оформена предна броня. Моде-
лът за 2015 г. е с усъвършенствано интериорно оборудване, 
с нова тапицерия на седалките, декоративна облицовка на 
вратите с хромирани дръжки и инструментален панел с черно 
покритие металик.
Моделът Civic Tourer е с водещо в класа багажно отделение с не-
надминат обем от 624 л при изправени седалки. 
Изцяло новата аудио-информационна система Honda Connect 
прави своята премиера и в този модел. Тя предлага удобно уп-
равление и комуникационни възможности по време на пътуване, 
а основните функции включват например AM/FM, DAB и Internet 
Radio, Bluetooth интерфейс, навигация в интернет, сателитна на-
вигация и камера за задно виждане при паркиране. Honda Connect 
е съвместима с Android 4.0.4, най-популярната операционна сис-
тема за смартфони, и позволява да се използват популярните 
начини за управление – докосване и плъзгане с пръсти върху 7-ин-
човия сензорен екран.  
Дебют правят и редица нови технологии за окачването и актив-
ната безопасност, а също подобрения в системите Agile Handling 
Assist и Vehicle Stability Assist. Усъвършенстваната система Vehicle 
Stability Assist, функционираща съвместно с Agile Handling Assist, 
повишава максимално сцеплението при движение в завой и при 

ускоряване върху хлъзгав път. Civic Tourer за 2015 г. разполага със 
системата City-Brake Active на Honda като част от стандартно-
то оборудване. Тази система, създадена специално с цел да спо-
могне за предотвратяване и намаляване на риска от инциденти 
при ниски скорости, сканира пътя пред автомобила с помощта на 
радарни устройства и автоматично задейства спирачките при 
възникване на непосредствена опасност от удар. Системата е 
проектирана да функционира при скорости под 30 км/час.

Технически характеристики (МТ)

Civic 1,6
i-DTEC

Civic 1,8
i-VTEC

Двигател 4-цилиндров, напречен

Обем, куб. см 1597 1798

Макс. мощност, к.с. при об/мин 120/4000 142/6500

Макс. въртящ момент,
Нм при об/мин

120/4000 174/4300

Габарити (ДхШхВ), мм 4590 x 1770 x 1480

Макс. скорост, км/ч 195 210

Ускорение до 100 км/ч, сек 10,3 9,4

Разход на гориво, л/100 (градско)  4,2 7,8

Разход на гориво, л/100
(извънградско)

3,6 5,5

Разход на гориво, л/100
(комбиниран)

3,8 6,4

Емисии СО
2
, г/км 99 149
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Технически характеристики (MT)

Accord 2,0 i-VTEC Accord 2,4 i-VTEC Accord 2,2 i-DTEC TypeS 2,2 i-DTEC

Двигател 4-цилиндров напречен (Common rail за дизелите)

Обем, см3  1997 2354 2199 2199

Макс. мощност, к.с. при об/мин 156/6300 201/7000 150/4000 180/4000

Макс. въртящ  момент, Нм об/мин 192/4100 234/4300-4400 350/2000-2750 380/2000-2750

Габарити (Д х Ш х В), мм 4725 х 2110 х 1440

Макс. скорост,  км/ч 215 227 212 220  

Ускорение до 100 км/ч, сек 9,4 8,0 9,4 8,7 

Разход на гориво, л/100 км

Градско 9,0 11,0 6,8 7,1

Извънградско 5,6 6,9 4,4 4,8

Смесено 6,9 8,6 5,3 5,6

Емисии СО2, г/км 159 199 138 147

Автомобилът впечатлява с прецизните си и изчистени линии, 
с високотехнологичните системи, стилния и изключително 
практичен салон. Accord Sedan е истински VIP автомобил 
с мощно, луксозно и елегантно излъчване, с автоматичен 
двузонов климатик, алуминиеви джанти, електронна система 
за контрол на стабилността, система за поддържане 
на постоянна скорост (круиз контрол), осем въздушни 
възглавници, електрическо усилване на волана с регулируемо 
усилие в зависимост от скоростта.
Дизеловият двигател 2,2 i-DTEC е изработен от 
висококачествени материали, лек, много безшумен и 
изключително икономичен. Бензиновият 2,0 i-VTEC е с 
водеща в класа си икономичност, намалени стойности на 

вредните емисии и изключително представяне на пътя. 
Механичната скоростна кутия има Shift Indicator Light 
(индикатор за смяна на предавките). След направените 
тестове инженерите на Honda са доказали, че ако се спазва 
препоръчителната предавка, разходът на гориво спада с 
5%. 5-степенната автоматична трансмисия се предлага 
като опция както към бензиновите, така и към дизеловите 
двигатели. 
Спортна мощ или икономичност? Този въпрос не стои пред 
новия турбодизелов Accord Type S. Новата спортна версия 
е оборудвана с  2,2-литров i-DTEC двигател, но с мощност, 
повишена на 180 к.с. Това се дължи на интеркулера и на 
новата глава на цилиндровия блок. 

Honda Accord Sedan
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Технически характеристики (MT)

Tourer 2,0 i-VTEC Tourer 2,4 i-VTEC Tourer 2,2 i-DTEC Tourer TypeS 2,2 i-DTEC

Двигател 4-цилиндров напречен (Common rail за дизелите)

Обем, см3  1997 2354 2199 2199

Макс. мощност, к.с. при об/мин 156/6300 201/7000 150/4000 180/4000

Макс. въртящ момент, Нм об/мин 192/4100-500 234/4300-4400 350/2000-2750 380/2000-2750

Габарити (Д х Ш х В), мм 4750 х 2110 х 1470

Макс. скорост, км/ч 212 222 207 217  

Ускорение до 100 км/ч, сек 10,1 8,3 9,9 8,7 

Разход на гориво, л/100 км

Градско 9,2 11,6 7,0 7,2

Извънградско 6,0 7,0 4,7 4,9

Смесено 7,2 8,7 5,6 5,7 

Емисии СО2, г/км 166 199 146 150

Honda Accord Tourer
Комби вариантът на Accord - Accord Tourer, е впечатляващо съ-
четание на динамиката на спортен автомобил и сигурността 
и стабилността на седана. Елегантното, стилно и подчертано 
спортно излъчване е във всеки детайл. Аеродинамичният коефи-
циент CX0.32 при Tourer e доста добро постижение за този клас 
автомобили. Благодарение на добрата си аеродинамика комбито 

на Accord добре се справя с насрещния вятър, като показва и мно-
го добър разход на гориво. Без да губи от спортния си характер, 
автомобилът има изненадващо голямо багажно отделение.
Двигателите са два, както и при седана.Бензиновият 2,0 i-VTEC е 
с водеща в класа си икономичност, намалени стойности на вред-
ните емисии и изключително представяне на пътя.
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Обновеният бестселър Honda CR-V за 2015 
г. наистина впечатлява и веднага може да 
се видят и разликите с предишния модел. 
Основните отличителни характеристики 
на CR-V за 2015 г. включват нов дизелов 
двигател и 9-степенна автоматична 
трансмисия, благодарение на които е по-
стигнато безпрецедентно съотношение 
на мощност към разход на гориво; техно-
логия за безопасност, която се прилага за 
първи път в света; нова комуникационна 
и информационно-развлекателна система; 
както и усъвършенствано окачване с оп-

тимизирани характеристики за шум и ви-
брации, а и за по-прецизно и същевременно 
динамично шофиране.
Още от появата му на пазара в Европа през 
1997 г. CR-V стана един от най-търсените 
компактни SUV-ове и един от най-продава-
ните автомобили Honda, като тенденция-
та продължава и до ден днешен. Досега са 
реализирани над 750 000 броя от модела, 
като почти 50 000 от тях са продадени в 
рамките на 2014 г. 
CR-V е с новия, по-мощен 1,6-литров i-
DTEC 4-цилиндров дизелов двигател с 

мощност 160 к.с. и въртящ момент от 
350 Нм, който се предлага за CR-V със зад-
вижване на четирите колела и е част от 
серията Earth Dreams Technology на Honda 
и се отличава с ниски емисии на CO

2
 - 129 

г/км. Той отговаря на изискванията на 
стандарта за емисии Euro 6 и се предлага 
като опция с ефективна 9-степенна авто-
матична трансмисия. Агрегатът заменя 
досегашния 2,2-литров i-DTEC. Постигнат 
е впечатляващо нисък комбиниран разход 
на гориво - 4,9 л/100 км. 
CR-V 2015 се предлага и с новоразра-
ботената 9-степенна автоматична 
трансмисия, която заменя предишната 
5-степенна. Благодарение на ефективната 
компактна конфигурация на новата тран-
смисия скоростната кутия е по-малка и 
по-лека с 35 кг, което дава възможност 
за по-добро разпределение на тежестта 
в автомобила. Общото тегло на новия 
двигател заедно с трансмисията е с 65 кг 
по-малко от предишния.
Автомобилът определено е станал по-при-
влекателен с променените фарове, които са 
с нов дизайн и се сливат с новата предна ре-
шетка. Новата броня и долен протектор пра-
вят CR-V да изглежда по-широк и подсказват 
за подобрената устойчивост, а освен това 
снижават визуалния център на тежестта 
на автомобила. Интериорът също е станал 
по-стилен и функционален. Използвани са ви-
сококачествени материали.

Технически характеристики (МТ)

CR-V 1,6 i-DTEC CR-V 1,6 i-DTEC CR-V 2.0 i-VTEC

АWD FWD AWD

Двигател 4-цилиндров напречен

Обем, куб. см 1597 1597 1997

Макс. мощност, к.с. при об/мин 160/4000 120/4000 155/6500

Макс. въртящ момент,
Нм при об/мин

350/4000 300/2000 192/4300

Габарити (ДхШхВ), мм 4605х2096х1685

Макс. скорост, км/ч 202 182 190

Ускорение до 100 км/ч, сек 9,6 11,2 10,2

Разход на гориво, л на 100 км

Градско 5,3 4,6 9,3

Извънградско 4,7 4,2 6,3

Смесено 4,9 4,4 7,4

Емисии СО
2
, г/км 129 115 173

Honda CR-V
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За управлението се изисква право-
способност за управление на моторно 

превозно средство категория А*.

Ние в Honda правим всякакъв тип мотоциклети и е стархотно, че създаваме модели просто защото мо-
жем и  искаме, не защото трябва. NM4 Vultus съществува заради страстта в компанията. Разтърсващ 

модел, въплътил дизайн и усещане при езда като никой друг. Неговата идентичност не е определена от 
стандартните тенденции в мотоциклетите, а от футуристичните байкове в японската анимация. NM4 Vultus 

внася радикален стил на пътя, с нотка от бъдещето и разбива съществуващите стереотипи.

NM4 Vultus

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете
най-близкия дилър на Хонда или се свъжете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). www.honda.bg

*Закон за движение по пътищата
Чл. 151, т.4. Двадесет и четири години – за управление на 

моторно превозно средство от категория А, или а) двадесет 
години - ако водачът притежава свидетелство за управление 

на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години.

Технологии от бъдещето



honda.bg 

Бултрако АД – официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда
или се свържете с нас на кратък номер *CARS (*2277). 

Новият CR-V 1.6 i-DTEC. По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност.
Разход на гориво: комбиниран разход от 4.5 л/100 км, градски цикъл от 4.8 л/100 км,
извънградски цикъл от 4.3 л/100 км, вредни емисии СО2 от 119 г/км.
Снимката е илюстративна и може да съдържа оборудване, което не е част от стандартното за модела.

ПЪТЯТ КЪМ
СЪВЪРШЕНСТВОТО

Е БЕЗКРАЕН.
ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ РАЗВИТИЕТО.

НОВИЯТ 
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