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Т
ой дойде в Европа през септември. Премиерата му в Бъл-
гария е на Автомобилния салон в София. Но по пътя си до 
Стария континент уникалният малък SUV - Honda HR-V, 
стана бестселър на много претенциозни пазари - като 
Япония и САЩ. 

На пазара в Япония автомобилът е от края на 2013 г. и носи името 
Vezel. Само през 2014 г. бяха продадени 96 000 броя, а в първата по-
ловина на тази година продължи да е бестселър в категорията SUV. 
За последните 18 месеца е привлякъл повече от 140 000 клиенти в 
Япония, като в първата половина на 2015 г. са продадени 38 218 
автомобила. В Америка продажбите му имат сериозен растеж в 
първата половина на 2015 г. - с 10% спрямо същия период на 2014 г. 
Само през юни продажбите на SUV-а са се увеличили до 18% спрямо 
същия период на миналата година. По всичко личи, че HR-V в Европа 
ще има същия пазарен успех.
На какво се дължи този успех ли? На това, че новият малък SUV 
е уникално съчетание на стил, простор и многофункционалност. 
Освен това Honda HR-V ще има два високоефективни и икономични 
двигателя, чиито емисии CO2 започват от 104 г/км. Стилът на ав-
томобила съчетава здравината и солидността на SUV с външния 
вид на купе, премиум интериор, водещо в класа си пространство и 
гъвкавост, съчетани с най-новите инфоразвлекателни системи и 
технологии за безопасност.

Масаки Кобаяши е лидерът на проекта Honda HR-V. Самият той е 
горд с прагматизма, прецизността и емоционалността на дизай-
на. Той разказва на какво се дължи уникалността на автомобила: 
„Ние не искахме просто да създадем компактен SUV. Honda вече 
има CR-V, който съчетава предимствата на SUV с лекия и пъргав 
конвенционален автомобил. Така че HR-V трябваше да предложи 
нещо по-различно - да се комбинира елегантността и плавността 
на купе с полезността и силата на SUV. Така ние излязохме с външ-
на концепция „Емоционалност и здравина“ и вътрешна концепция, 
наречена „Личен кокпит и експанзивност“. Искахме да се слеят оче-
видно противоречащи си ценности, за да се създаде нещо по-све-
жо. Постигането на този баланс в HR-V беше предизвикателство. 
Беше много трудно да се създаде желаното интериорно простран-
ство, лекота на употреба, които да вървят ръка за ръка с дина-
мичния и емоционален дизайн. Но процесът е сравнително прост. 
Дизайнерите трябваше да отговарят за определяне на мястото 
и разположението на отделни точки в автомобила. Те, заедно с 
инженерите, обсъждаха всичко до милиметър. Най-дълго време 
прекарахме в проектиране, моделиране и след това повтаряне на 
проверката. Използвахме и пълномащабни модели, за да се получи 
реално чувство за това как HR-V ще изглежда на пътя.“
Цялостният дизайн на HR-V доказа колко детайлизиран процес е 
приложен в изграждането. Тъкмо с това Кобаяши е горд: „Формата 

Премиера
новият Honda HR-V

Уникален и
много Просторен SUV
Цена от 37 990 лв. с ДДс
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Fusion на кабината, съчетана с добра аеродинамика и силна долна 
част на тялото, се превръща в основа на динамичната форма на 
HR-V. Успяхме да създадем продукт без никакъв компромис по от-
ношение на размер, функция и дизайн. Интериорът е функционален, 
но се наслагва чувството за лично пространство и забавление. По-
ложението на водача е като в купе и поражда усещане за пъргавина 
и динамика, защото архитектурата е с централно разположен ре-
зервоар за гориво. Това дава възможност за използването на сис-
темата MagicSeats в HR-V, което от своя страна предлага голямо 
пространство за пътниците и отлична гъвкавост. За екстериора 
ние сме заложили на динамичната форма, високото качество на по-
върхностите и внимание към най-малкия детайл. Считам, че HR-V 
може да изглежда елегантно и привлекателно навсякъде, а в също-
то време да дава чувство за издръжливост и сигурност. Мисля, че 
сме създали истинския „автомобил на водача“.
Кобаяши е много прав, защото изцяло новият HR-V е продукт, ро-
ден да предложи нещо по-свежо и иновативно, но в реалния живот 
на реалните хора и семейства. Това е наистина автомобил, кой-
то радва водача, когато е зад волана, но дава също удоволствие и 
удобство на пътниците в него.
Безспорно новият HR-V е един от най-ефективните автомобили в 

своя клас. От една страна, е споменатият дизайн, от друга, воде-
щите инфоразвлекателни технологии и системи за безопасност, а 
от трета - екологичните и икономични двигатели, които са сред 
най-добрите в класа по показатели. Новият HR-V се предлага с 
избор от 1,6-литров i-DTEC дизелов и 1,5-литров i-VTEC бензинов 
двигател, които са от серията Earth Dreams Technology на Honda.
Комбинирането на 1,6-литровия дизелов i-DTEC агрегат с новата 
6-степенна механична скоростна кутия прави новия компактен 
SUV на Honda изключително икономичен и чист автомобил. Ком-
бинираният разход е само 4,0 л на 100 км, с емисии на CO2 от само 
104 г/км. Клиентите на HR-V обаче ще бъдат очаровани от произ-
водителността на HR-V - мощност 120 к.с. и ускорение от 0 до 100 
км/ч за 10,1 секунди.
Бензиновият двигател е 1,5-литров i-VTEC с мощност 130 к.с., кой-
то постига комбиниран разход на гориво от 5,2 л на 100 км и еми-
сии на CO2 от 120 г/км, при положение че автомобилът е избран 
със CVT автоматична трансмисия. Когато е със стандартната 
шестстепенна механична предавателна кутия, бензиновият HR-V 
е с разход на гориво от 5,6 л на 100 км и емисии CO2 от 130 г/км. 
Ускорението от 0 до 100 км/ч е само за 10,3 секунди с механичната 
кутия и за 10,9 сек с опционалната CVT. 

HR-V
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Ефективността на новия HR-V идва и от водещите в класа дизайн 
и аеродинамика, постигнати с панели под шасито за оптимизиране 
на въздушния поток. Освен споменатите иновативни решения за 
вътрешното пространство на HR-V, което е най-доброто в класа 
и е изключително гъвкаво, защото включва уникалната система 
MagicSeats на Honda, HR-V има водещо в класа си пространство. 
Багажникът е с обем  453 л при вдигнати задни седалки и 1026 л 
при сгънати. 
Акцент на оборудване е и моделната информационна система 
Honda Connect, а също и широка гама от системи за безопасност, 
използващи радар и камера, а както и технологии за сканиране на 
пътя. HR-V разполага и със системата City-Brake Active, която пре-
дотвратява катастрофи при ниска скорост - до 32 км/ч. Средните 
и горните нива на оборудване на модела разполагат със система-
та на Honda Advanced Driver Assist, която използва радарни сензори, 
предни и задни камери като стандарт. Този цялостен пакет от 
технологии за активна безопасност включва: предупреждение за 
сблъсък с превозно средство отпред, система за разпознаване на 
пътните знаци, интелигентен ограничител на скоростта, преду-
преждение за напускане на лентата за движение и система за смя-
на на къси и дълги светлини. 

Технически харакТерисТики 1.6 л i-DTEC 
(дизел)

1.5 л i-VTEC 
(бензин)

двигател 4-цилиндров, 4 клапана на цилиндър

Обем, куб. см 1579 1498

Макс. мощност, к.с. при об/мин 120/4000 130/6600

Макс въртящ момент, нм при 
об/мин

300/2000 155/4600

Габарити (дхШхВ), мм 4294 х 2019 х 1605

Макс. скорост, км/ч 192 192

Ускорение от 0 до 100 км/ч, сек 10,1 10,2

разход на гориво, л/100 (градско) 4,2 7,0 

разход на гориво, л/100 
(извънградско)

3,8 4,8

разход на гориво, л/100 
(комбиниран)

4,0 5,6

емисии CO
2
, г/км 104 130
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П
редставете си за момент, че сте 
в състезателна кола, затегнати с 
колани... Пред вас е светофарът на 
стартовата решетка. Вие сте с ръце 
на волана, с включена първа предавка, 

с натиснат съединител и държите високи обо-
роти с газта… Червените светлини изгасват, 
вие отпускате съединителя, подавате рязко 
газ, гумите изсвирват, леко изпушват, тяло-
то ви залепва за седалката, а колата се понася 
по пистата към първия завой. Сваляте една 
предавка, интензивно натискате спирачката 
за убиване на скоростта, преминавате завоя и 
отново подавате газ, а ускорението отново ви 
притиска за седалката… 
Точно такова усещане ще получите, когато ка-
рате новия Civic Type R, с чисто нов 2,0-литров 
VTEC турбодвигател, който предлага по-голяма 
мощност и въртящ момент спрямо всички 
предишни двигатели в серийните автомоби-
ли на Honda. Дългоочакваният горещ хечбек 
Honda Civic Type R идва след 5 години и веднага 
бе определен като „състезателен автомобил 
за пътя“. И наистина - Type R е роден да бъде 
бърз. Това се дължи преди всичко на неговото 
„сърце“ - изцяло нов турбо бензинов двигател с 
директно впръскване и с обем 2,0 литра VTEC. 
Този зверски агрегат дава мощност, въртящ 
момент и ускорение, които досега не са среща-
ни в сегмента на хечбеците с предно задвиж-
ване. Изходната мощност е 310 к.с. при 6500 
об/мин, а максималният въртящ момент е 400 

Нм при 2500 об/мин. Това са много по-високи 
показатели от всеки предишен модел на Honda 
Type R. Червената линия е обозначена при 7000 
об/мин, а двигателят е част от следващо поко-
ление Earth Dreams Technology на Honda. Той е с 
нова модерна VTEC технология с турбокомпре-
сор, която дава много висок въртящ момент 
от ниски обороти и продължително ускорение. 
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, но 
има и водеща в класа максимална скорост от 
270 км/ч. 
Новият двигател е комбиниран с шестстепен-

на механична трансмисия, на която предавките 
се сменят перфектно, бързо и задвижването се 
насочва към предните колела.
Промените в стила на Civic Type R му придават 
агресивна, целенасочена форма, но почти всички 
имат и функционално предназначение. Елегант-
ният аеродинамичен и ефективен дизайн отра-
зява възможността на автомобила да развива 
високи скорости. Фокусът върху аеродинамика-
та осигурява стабилност при високи скорости 
и високи нива на притискане. На Civic Type R е 
правен изчерпателен аеродинамичен анализ, 
тестове чрез компютърно CFD моделиране и 
тестове във въздушния тунел на Honda в Са-

Премиера - 
новият CiViC Type R 

роДен, за Да е бърз
Цена от 66 990 лв. с ДДс
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кура, Япония, специализиран за моторни спор-
тове. При работата по колата бяха направени 
изпитания на прототипи, 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 ав-
томобила изтегля въздушния поток, който е 
направляван от заден дифузьор, като така се 
оптимизира притискането и ефективното при-
лепяне на колата към пътя. Структурата на 
задното крило, ъгълът, височината и формата, 
както и вертикалните странични плоскости са 
внимателно проектирани да оптимизират при-
тискане, без да причиняват засилено увеличение 
на съпротивлението при по-високи скорости. 
Това спомага за подобряване на поведението 
на пътя, особено в бързите завои. Широкият 
сплитер и дълбоките странични прагове също 
управляват въздушния поток и намаляват съ-
противлението, а предната броня е със спе-
циална форма за отвеждане на турбуленцията 

около предните колела, като така се повишава 
стабилността при високи скорости и намаля-
ват силите, които повдигат колата.
Управлението на топлината е постигнато с 
увеличените горни и долни решетки в предната 
броня, като така влиза по-голям поток охлаж-
дащ въздух в отделението за двигателя. Въз-
душният поток се насочва към изходящ отвор 
над колелата на предните панели, в отвори в 
арките на предните калници, като се осигурява 
по-добро охлаждане и вентилация и по-висока 
мощност на двигателя.
За да може водачът да управлява чудовищната 
мощност на Type R, колата е оборудвана със спи-
рачна система Brembo с висока производител-
ност, разработена специално за колата. Отпред 
са четирибутални спирачни апарати, които при-
лагат силата си на перфорирани дискове 350 мм. 
С новите системи за окачване се постигат 
уникални характеристики на управление и макси-
мално сцепление с пътя. Новата четириточкова 
Adaptive Damper System, разработена специално 

за Type R, позволява непрекъснат независим 
контрол на всяко колело, за да достигне неве-
роятно поведение на пътя, производителност, 
ограничено натоварване на колелата по време 
на рязкото ускорение и спиране, както и поддър-
жане на стабилност при пътуване. Съвременна 
Dual Axis Strut система на предното окачване по-
мага за подобряване с 50% на окачването спря-
мо стандартния Civic. В задната част H-образна 
торсионна греда в окачването на Type R е кон-
струирана 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 сервоуправление Dual Pinion.
Новият Civic Type R дебютира с новия бутон 
„+ R“, който увеличава реакцията на шасито 
и задвижващите системи. Резултатът е още 
по-интензивно преживяване зад волана. Той е 
идеален за пистата и със сигурност ще бъде 
оценен от истинските любители на спортното 
шофиране. 

Технически харакТерисТики

двигател
2,0 л VTEC TURBO, 4 
клапана на цилиндър

Обем, куб. см 1996

Макс. мощност, к.с. 
при об/мин 

310/6500

Макс въртящ 
момент, нм при об/
мин

400/2500 до 4500

Габарити (дхШхВ), 
мм

4390 х 2065 х 1466

Макс. скорост, км/ч 270

Ускорение от 0 до 100 
км/ч, сек

5,7

разход на гориво, 
л/100 (градско)

9,4  

разход на гориво, 
л/100 (извънградско)

6,1

разход на гориво, 
л/100 (комбиниран)

7,3

емисии CO2, г/км 170
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H
onda Jazz може да е малък авто-
мобил, най-малкият в семейство-
то на марката, но винаги е бил 
с добра репутация. Това с пълна 
сила важи за третото поколение 

на Jazz, което прави премиера на Софийския 
автомобилен салон. Нещо повече - новият 
Jazz крие неповторим чар, защото е на нова 
платформа, с по-голяма дължина, предлага 
ненадминато вътрешно пространство и по-
голяма гъвкавост. Така Jazz направо преде-
финира B-сегмента.
Можем спокойно да кажем, че малкият Jazz 
не отстъпва по нищо на по-големите си 
събратя, защото има високоефективен дви-
гател и нови трансмисии, променен свеж 
дизайн, нова информационна система Honda 
Connect и цял пакет от усъвършенствани 
функции за безопасност. Естествено, из-
цяло новият Jazz носи белезите на своите 
предшественици, защото глобалната кола, 
която е известна като Fit на някои пазари, е 
продадена в над 5 милиона броя по целия свят 

след появата си през 2001 г. Затова трето-
то поколение запазва класическия силует на 
Jazz, но е с отличителен съвременен стил, 
мощно ново лице и силен характер.
Изцяло новият Jazz е 95 мм по-дълъг от своя 
предшественик. Междуосието също е удъл-
жено с 30 мм. Заради новата платформа, на 
която е построен Jazz, пропорционално ав-
томобилът е по-голям отвътре. Jazz е част 
от новата глобална серия на Honda и затова 
следва концепцията за дизайн на марката: 
man maximum, machine minimum (максимално 
за човека, минимално за машината). С кон-
цепцията се постига компактен, но високо-
ефективен пакет, с максимално увеличаване 
на пространството за пътниците, като се 
минимизира пространството, използвано 
от агрегатите на колата. Затова Jazz, кой-
то е с дължина 4 метра, използва централно 
разположен резервоар за гориво, за да се даде 
възможност за водещо за класа вътреш-
но пространство и иновативни решения за 
оборудването. Системата Magic Seats  на 

Honda гарантира несравнима гъвкавост на 
интериора, водещо в класа пространство и 
възможност от много конфигурации за пре-
возване на товари и пътници.
Бъдещите собственици на Jazz могат да се 
възползват от голям набор съвременни тех-
нологии за безопасност и инфоразвлекателни 
системи, както и от високоефективно и по-
динамично шофиране. Дизайнът на интери-
ора е модерен, от меки на допир материали, 
които дават несравнимо приятно усещане на 
водача и пътниците. В центъра на таблото е 
7-инчов сензорен екран, който е част от нова-
та информационно-развлекателна система на 
Honda - Honda Connect, предлаган като опция 
за всички нива на оборудване над базовото.
Изцяло новият Jazz е с нов мощен и ефекти-
вен 1,3-литров i-VTEC двигател от серията 
Earth Dreams Technology на Honda. Той е по-
отзивчив и лесен за експлоатация благода-
рение на новото, по-твърдо и по-леко шаси 
и преработените настройки на окачването. 
Всъщност окачването е специално настро-

Чарът на третото Поколение 
Цена от 29 990 лв. с ДДс

Премиера 
Honda Jazz
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ено за Европа. Мощността на агрегата е 
102 к.с. при 6000 об/мин, а впръскването на 
гориво в агрегата i-VTEC е променено и дава 
по-добро представяне от предишния 1,4 л с 
максимален въртящ момент от 123 Нм при 
5000 об/мин. Като разход на гориво той е 
дори с по-добри постижения от предишния 

1,2 л двигател. Новият двигател с обем 1318 
куб. см е много по-лек от 1,4-литровия и от-
говаря на стандарта за вредни емисии Euro 
6, като CO2 е 116 г/км, докато разходът на 
гориво е 5,0 л/100 км комбиниран цикъл. Мо-
торът е куплиран с новата 6-степенна ме-
ханична скоростна кутия или с изцяло ново-

разработената CVT трансмисия като опция. 
Изцяло новият Jazz има три нива на оборуд-
ване. И ако някой ви каже, че това е дамска 
или градска кола, не му вярвайте! Автомо-
билът е подходящ и много удобен за мъже 
дори с по-големи размери, а с него може да се 
пътува спокойно на дълъг път. 

Технически харакТерисТики

двигател
1,3 л i-VTEC,

4 клапана на цилиндър

Обем, куб. см 1318

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

Макс въртящ момент, нм при об/мин 123/5000 

Габарити (дхШхВ), мм 3995 х 1694 х 1550

Макс. скорост, км/ч 190

Ускорение от 0 до 100 км/ч, сек 11,2

разход на гориво, л/100 (градско) 6,1

разход на гориво, л/100 (извънградско) 4,3

разход на гориво, л/100 (комбиниран) 5,0

емисии CO
2
, г/км 116
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Три нови модела на Honda 
CR-V, CiViC и CiViC TouReR

К
омпактният SUV на Honda - СR-V, се е доказал като бест-
селър с над 5 милиона продадени автомобила по цял свят. 
Заедно с прословутата практичност, качество и изиска-
ност, новото 4-то поколение СR-V на Honda превъплъти 
желанията на клиентите в постигането на перфектен 

баланс между ефективността на леката кола и функционалността 
и сигурността на SUV-а. 
Това, че СR-V притежава могъща сила, става ясно само от външ-
ния му вид. Той е еднакво удобен за всекидневна употреба в града, 
за дълъг пробег по магистрала или асфалтов път, притежаващ 
проходимостта на SUV, удобството на седан и практичността на 
хечбек. СR-V е автомобил за всеки ден и всеки път, но вече е по-
стилен, по-комфортен, по-икономичен и много по-сигурен. 
Външният вид е сериозно променен. Вижда се от гладките линии 
на предната броня,  чиято долна част дава по-добра проходимост, 
като линиите се сливат плавно с хоризонталната решетка и 
дълбоките фарове. Вертикалните стопове са с нова, триизмер-
на визия. Допълнителен стил придават предните и задните LED 
светлини. CR-V има поведение на лек автомобил, доста по-тих е 
от предишната версия с 3db. 
Отвътре автомобилът е широк и просторен. Дължината и ви-
сочината са намалени съответно с по 5 мм и 30 мм в сравне-
ние с предишния, но без да се намалява вътрешното простран-

ство. Предното стъкло е изместено с 60 мм напред в сравнение 
с общата дължина на автомобила. Така е намален размерът на 
отделението на двигателя, но се подобряват видимостта и ма-
неврирането, като се постига философията на Honda - „Повече 
за човека, по-малко за машината”. Ходът за настройка на волана 
в дълбочина и по височина е увеличен с 10 мм, а на седалката 
на водача по височина - също с 10 мм. Обемът на багажника е 

Куп новости при 
хитовете на пазара

За 2015 г. три от най-добре продаваните авто-
мобили на Honda - CR-V, Civic и Civic Tourer, пре-
търпяха съществени промени. Може да го наре-
чем чист фейслифт, ако не се появиха новости 
по двигателите, нови скоростни кутии и доста 

конструктивни промени. Дори само появата на 
новата версия Civic Sport e достатъчно показа-
телен факт за промените, които непрекъснато 
търпи автомобилът. Затова нека разгледаме по-
отделно всеки един от подобрените модели.

СR-V за вСеки 
ден и за навСякъде

сR-V - техничесКи 
хараКтеристиКи (Мт)

CR-V 1,6 
i-DTEC аWD

CR-V 1,6  
i-DTEC FWD

CR-V 2.0 
i-VTEC 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
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забележителен - 589 л при изправени зад-
ни облегалки, а при сгънати е нараснал със 
148 л - на 1648. Дължината на багажника е 
увеличена със 140 мм, на 1570 мм. 
Основните механизми на управление са гру-
пирани според тяхната функция, в „интер-
фейс зона за водача“, намираща се зад во-
лана, и „информационна интерфейс зона“ в 
центъра на купето. Оборудването е богато 
- 7-инчов интелигентен мултиинформацио-
нен дисплей (i-MID), контролиращ аудиоси-
стемата, телефона и навигационната сис-
тема. Предните седалки са оборудвани със 
система за смекчаване на последиците от 
удар. Те предпазват пътниците в комбина-
ция със специално разработената структу-
ра на купето на CRV Advanced Compatibility 
Engineering (ACE™).
Двигателите в новото CR-V са познати, 
но вече са по-икономични заради новата ае-
родинамика, постигната чрез плоския под 
и изваяните калници, които отклоняват 
навлизащия въздух под колата. По-дългият 
покрив, комбиниран с аеродинамично оп-
тимизирана предна броня и заден спойлер, 
спомагат да се управлява ефективно въз-
душният поток. В резултат се намалява 
коефициентът на въздушно съпротивление 
с 6,5%. Средният разход на CR-V с бензино-
вия 2.0 i-VTEC и с автоматична 5-степенна 
трансмисия постигна разход 6,0 л, а този с 
дизеловия двигател 1,6 i-DTEC със задвиж-
ване на 4-те колела и автоматична 9-сте-
пенна предавателна кутия е 5,3 в комбини-
ран цикъл. 
За първи път CR-V е с възможност за из-
бор от предно предаване и задвижване 
на четирите колела (AWD) в реално вре-
ме - напълно новата Real Time AWD, която 
задвижва четирите колела в реално време 
с интелигентна електронна система за 
контрол. Хидравличната „двойна помпа“ от 
досегашните поколения на CR-V е заменена 
с електронна система за активиране, коя-
то осигурява по-бърза реакция при загуба 
на сцепление. Нищо не липсва и от систе-
мите за сигурност и подпомагане на вода-
ча в CR-V за потеглянето при наклон (HSA), 
контрол на движението при спускане - Hill 
Descent Control (HDC), която автоматич-
но поддържа скорост между 8 и 20 км/ч и 
помага на водача да се концентрира върху 
волана за преодоляване на трудни терени, 
а също и усъвършенстваната система за 
подпомагане на водача (АDAS - Advanced 
Driver Assist System). 

Н
ови подобрения в спортен стил в 
екстериорния и интериорен дизайн 
на хечбека Honda Civic бяха направе-
ни за 2015 г. Заедно с това сериоз-
ни промени претърпя и Civic Tourer. 

Както вече споменахме, освен фейслифта на 
моделите бе показана и версията Civic Sport, 
която е свързана с модела Type R, носи негови-
те белези, но е с по-обикновени възможности. 
Подобренията на Honda Civic за 2015 г. са дизай-
нерски и технологични, които правят автомо-

била още по-привлекателен. Както Civic, така и 
Civic Tourer са с подобрен дизайн на предницата, 
който придава отличително ново излъчване на 
модела, акцентирано с нови фарове с интегри-
рани дневни светлини и нова аеродинамично оф-
ормена предна броня. При хечбека Civic има нова 
задна броня и странични престилки, черен заден 
спойлер и комбинирани задни LED светлини.
Civic 2015 е с просторен интериор, предлагащ 
гъвкави решения, а също и характеристики, с 
които този модел е водещ в класа си. Това на-

По-СПорТниТе 
хечбек и комби  
на CiViC 

CiViC HATCHbACk 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 4250х 1760 х1760

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



12

Пр
ем

ие
ра

новияТ CiViC  
и CiViC TouReR

пример е багажното отделение с ненадминат обем от 477 л при Civic 
хечбек и 624 л при Civic Tourer,  при изправени седалки и за двата модела.
Изцяло новата аудио-информационна система Honda Connect направи 
своята премиера в гамата модели Civic 2015. Honda Connect предлага 
удобно управление и комуникационни възможности по време на пъ-
туване и е съвместима с Android 4.0.4, най-популярната операционна 
система за смартфони. 
Дебют в Civic 2015 правят и редица нови технологии за окачването 
и активната безопасност. Така колата създава много повече удо-
волствие по време на шофиране и е по-стабилна при всякакви условия, 
основно чрез подобрения в системите Agile Handling Assist и Vehicle 
Stability Assist. Когато е необходимо, Agile Handling Assist прилага по 
незабележим за шофьора начин леко спирачно усилие върху отделните 
колела по време на завиване, за да повиши максимално бързата реак-
ция и устойчивостта на автомобила. Усъвършенстваната система 
Vehicle Stability Assist, функционираща съвместно с Agile Handling Assist, 
повишава максимално сцеплението при движение в завой и при уско-
ряване върху хлъзгав път.  Всеки модел от гамата на Civic за 2015 
г. разполага със системата City-Brake Active на Honda като част от 
стандартното оборудване. Тя помага за предотвратяване и намаля-
ване на риска от инциденти при ниски скорости - под 30 км/ч. 

Европейската гама на Civic е разширена с нов модел - новия Civic Sport. 
Този модел, базиран на Civic Hatchback и задвижван от 1,6-литров 120 
к.с. дизелов двигател или 1,8-литров 142 к.с. бензинов двигател, е 
оборудван със заден спойлер със 17” алуминиеви джанти. Някои от 
ефектните характеристики на дизайна на Civic Sport са заимствани 
и от Type R, като например нова предна броня с по-ниско разположена 
решетка и черна облицовка на тавана на купето.  

CiViC TouRER 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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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). 

*Обем на багажното пространство със сгънати задни седалки до задното стъкло (литри, VDA метод). **Опция при всички нива без базовото. 
Снимката е илюстративна. HR-V 1.5 i-VTEC, 96 кВт/6600 об/мин, комбиниран разход на гориво 5,6 л/100 км, емисии на СО2 130 г/км.

Н О В И Я Т  H R - V
Този компактен кросоувър перфектно се вписва във Вашия стил на живот. Всеки детайл 

е изпипан и внимателно подбран с реално приложение, за да бъде автомобилът както 

практичен, така и стилен.

• 1026 литра багажно пространство*

• стилен и едновременно внушителен и здрав, с аеродинамичен дизайн

 и ефективен разход на гориво

• Advanced Driver Assist System технология, която спомага за Вашата сигурност на пътя

• оставате свързани с едно докосване благодарение на Honda CONNECT**
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Супер автомобили 
Honda nSX 

Ф
естивалът на скоростта в 
Гудууд стана сцена за дебюта 
на суперспортната Honda NSX 
в Европа и бе причината още 
миналата година бройките 

за Великобритания да се продадат изцяло. 
Всъщност оригиналният автомобил, кой-
то ще се появи на пазара през 2016 г., на-
прави премиера на автосалона в Женева и 
веднага възхити всички посетители. 
Новият суперспортен автомобил носи бе-
лезите на славния си предшественик, но 
има уникални съвременни технологични 
достижения. Изцяло новото поколение NSX 
ще се произвежда в новия производствен 
комплекс на Honda в Мерисвил, Охайо, САЩ, 
в който са инвестирани 70 милиона дола-
ра. Серийната версия на модела има средно 
разположен V-образен, 6-цилиндров битурбо 
двигател с обем 3,5 л, който генерира 550 
к.с. Агрегатът е съчетан с интелигент-
ната система за задвижване на четирите 
колела и нова роботизирана 9-степенна 
предавателна кутия, които са разработ-

ки на Honda. Двигателят на новата Honda 
NSX е хибриден, тъй като се задвижва и 
от три електромотора. Два от електро-
моторите отговарят за разпределение 
на въртящия момент, докато третият е 

монтиран между конвенционалния агрегат 
и трансмисията. Иновативната система с 
три мотора носи името Sport Hybrid Super 
Handling All-Wheel Drive (SH-AWD), която пре-
дава мощността към всички колела.

СуперСпортната Honda nSX
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Honda NSX предлага четири режима на зад-
вижване - Quiet, Sport, Sport+ и Track. Всеки 
един настройва по различен начин двига-
теля, електромоторите, трансмисията, 
окачването и дори силата на звука на дви-
гателя. Спортната кола има 19-цолови ко-

лела с 6-бутални спирачни апарати отпред 
и 20-цолови с 4-бутални апарати отзад. 
Дисковете са карбон-керамични.
Серийният автомобил е претърпял леки про-
мени в каросерията в сравнение с прототипа. 
Honda NSX поддържа ниска и широка позиция 

на пътя. Новостите отвътре позволяват 
по-добра видимост и улесняват водача при 
шофиране. Това става благодарение на инту-
итивното, спортно обзавеждане, което поз-
волява на шофьора да се съсредоточи върху 
управлението на машината. 
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Н
авлизането на електронните системи в автомобила 
не е самоцел на инженери и конструктори. Това е необ-
ходимост, която е призвана във века на технологиите 
да опазва живота и здравето на водача, пътниците в 
автомобила и на пешеходците. Това е причината Honda 

да работи непрекъснато за безопасността в автомобила, като 
модернизира изцяло системите за активна безопасност, които са 
базирани на сензорни технологии и имат наименованието Advanced 
Driving Assist Systems (ADAS). Това са системите на Honda Forward 
Collision Warning, Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition 
System, Blind Spot Information, Cross Traffic Monitor и High Beam Support 
System, които се предлагат в комбинация с Honda SENSING за ниво 
на оборудване Executive, но се предлага и като опция за някои от 
другите нива. 
Новоразработената система CMBS (Collision Mitigation Braking 
System) използва комбинация от камери и радари с разширен об-
хват. Може да задейства автоматично спирачките при високи и 
ниски скорости до пълното спиране на автомобила, ако е необхо-
димо. С помощта на камера и радар CMBS може да установи от 
по-голямо разстояние каква е относителната скорост на авто-
мобила спрямо движещите се отпред лек автомобил или камион. 
Новата система разпознава пешеходци и насрещно движещи се 
автомобили на пътя. 
Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) е предиктивен автопилот, 
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 алгоритъм, с който определя 
каква е вероятността от “засичане” от превозни средства, движе-
щи се в съседните пътни ленти, и подготвя оборудвания автомобил 
за бърза, безопасна и комфортна реакция в такива ситуации. i-ACC 
не заменя, а допълва традиционния автопилот Adaptive Cruise Control 

КаК автомобилите на Honda 
стават все по-безопасни и 

сигурни
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(ACC), който поддържа предварително зада-
дена надлъжна скорост, която се намалява 
само тогава, когато е необходима безопасна 
дистанция до движещото се отпред превозно 
средство. Ако обаче автомобилът бъде засе-
чен от движещия се в съседната лента, тези 
системи реагират само след извършване на 
почти цялата маневра. i-ACC може да уста-
нови дали има опасност от “засичане” до пет 
секунди предварително и действа достатъч-
но плавно, за да не стресне шофьора, който 
може все още да не очаква такава опасност. 
Системата първоначално задейства спирач-
ките съвсем леко, а на дисплея се показва пре-
дупредителна икона, информираща шофьора 
за причината за автоматичното намаляване 
на скоростта. След това системата гене-
рира по-силно спирачно усилие, за да намали 
скоростта и да запази безопасна дистанция 
до съответното превозно средство. Honda 
CR-V за 2015 г. е първият автомобил в света, 
оборудван с i-ACC. 
Lane Keep Assist System ще продължи да бъде 
част от Honda SENSING. С помощта на уни-
версалната камера системата подпомага 
поддържането на движение в избраната 
пътна лента, следи маркировката на пътя 
и се грижи автомобилът да се движи в сре-
дата на лентата. Системата функционира 
при скорости над 72 км/час, ако радиусът 
на кривата на пътя е минимум 230 метра.
Системата City-Brake Active на Honda се 
предлага за всички модели. Тя помага за пре-
дотвратяване и намаляване на риска от ин-
циденти при ниски скорости, сканира пътя 
пред автомобила с радарни устройства и 
автоматично задейства спирачките при 

възникване на непосредствена опасност 
от удар. Системата функционира при ско-
рости под 32 км/час. Ако установи, че има 
опасност от удар, реагира с предварително 
задействане на спирачките и генериране на 

звукови и визуални предупредителни сигнали, 
като при необходимост напълно автономно 
прилага максимално спирачно усилие. Систе-
мата може да бъде изключена от шофьора 
само при неподвижен автомобил и остава в 
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деактивирано състояние до изключване на 
двигателя. След стартиране му системата 
отново се включва автоматично.
Forward Collision Warning определя какъв е 
рискът от сблъсък на базата на инфор-
мация от универсалната камера, следяща 
движещото се отпред превозно средство. 
Системата функционира при скорост на 
автомобила над 15 км/час. При опасност 
от сблъсък тя дава визуални и звукови 
предупредителни сигнали. Разстоянието, 
при което се реагира, може да се променя 
в зависимост от предпочитанията на шо-
фьора, който може и да я изключи. 
Cross Traffic Monitor на Honda предупреждава 
шофьора за приближаващи превозни средства 
по време на извършване на обратен завой с 
помощта на разположени в задната част на 
автомобила радарни сензори. Посоката на 
движение на приближаващото се превозно 
средство се показва на екрана на камерата 
за задно виждане или със стрелки върху ин-

телигентния мултиинформационен дисплей 
(i-MID). Системата дава и звуков предупреди-
телен сигнал, като реагира на коли и камиони, 
движещи се със скорост до 25 км/ч.
С универсалната камера системата Traffic 
Sign Recognition разпознава пътните знаци 
пред автомобила и когато той мине покрай 
тях, автоматично се показва на i-MID. На 
дисплея едновременно могат да бъдат по-
казани два пътни знака - в дясната страна 
се показват само знаците за максимална 
разрешена скорост, а в лявата - за забрана 
за преминаване и ограничения за скоростта 
с допълнителна информация.
Системата Lane Departure Warning следи 
маркировката на пътната лента с универ-
салната камера. При отклоняване на авто-
мобила от пътната лента без сигнализация 
с мигачите, тя предупреждава шофьора със 
звукови и визуални сигнали. Може да се из-
ключи по всяко време.
Blind Spot Information е система, която 

с радарна технология автоматично ре-
агира при наличие на леки автомобили и 
камиони в сляпата зона на шофьора и пре-
дупреждава за потенциалната опасност 
при скорост на автомобила над 20 км/
час. Когато автомобил навлезе в сляпа-
та зона на шофьора, в страничното огле-
дало се появява визуално предупреждение, 
което изчезва едва след като този авто-
мобил излезе от зоната. Ако шофьорът 
включи мигач, когато в сляпата зона има 
автомобил, визуалният сигнал започва да 
мига, появява се и звуков, за да предупре-
ди шофьора за потенциалната опасност. 
Системата може да се изключи само при 
спрял автомобил.
High Beam Support System функционира при 
скорости над 40 км/час, като автоматично 
превключва дълги и къси светлини в зависи-
мост от движещите се насрещно и отпред 
моторни превозни средства. Системата 
може да бъде изключена по всяко време. 
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глобалният обхват  
на Honda ConneCt

М
иналата година на автомо-
билното изложение в Париж 
бе представена инфоразвле-
кателната система, наре-
чена Honda Connect. Тя води 

автомобилната екосистема на NVIDIA към 
по-широк и глобален обхват. Honda е пър-
вият партньор на NVIDIA, който използва 
техните процесори за караудио и информа-
ционни системи, инсталирани в автомоби-
ли. Honda Connect използва Android OS, вър-
вящ на Tegra процесор, но е доста различен 
от Android Auto.
С мощния и енергийно ефективен процесор 
NVIDIA Tegra, информационно-развлекател-
ната система Honda Connect е лесна и ин-
туитивна за използване. Бързият отговор 
при жестове като допир с екрана, увеличе-
ние на картината или слайд ще осигури на 
потребителите същата лекота на упра-
вление като при смартфони и таблети. 
Honda Connect е система, която е базирана 

на Android 4.0.4 OS и е допълнена от 7-инчов 
капацитивен сензорен дисплей в централ-
ното табло на автомобилите. Новата 
система Honda Connect е стандартна за 

новите модели за 2015 на Civic, Civic Tourer и 
CR-V, а също и представените наскоро HR-V 
и Jazz. На дисплея ще се визуализира инфор-
мация за състоянието на автомобила, AM/



FM/DAB радиосистема, задната камера и 
сателитна навигация. Honda Connect също 
предоставя лесен достъп до Honda App 
Center, за да може бързо да се инсталират 
приложения, съвместими със системата.
Honda Connect има удивително добра гра-
фика, с възможност за персонализиране на 
интерфейса, съобразена с нуждите на всеки 
потребител. Сензорният екран се използва 
и за сателитна навигация, но е идеален за 
показване на пътни карти или информации, 
свързани със състоянието на превозното 

средство. Достъпът до App Center-а  на 
Honda дава възможност на съвместими 
приложения за използване на сензорния ек-
ран, като Aha Radio. Това е аудиоплейър, ба-
зиран на интернет, който предлага хиляди 
аудиостанции, от които може да избирате 
различна музика, новини, аудиопапки, както 
и социални медийни новини и услуги в зави-
симост от местоположението. Aha прило-
жението е стандарт за Honda Connect.
Още от началния екран при стартиране 
всеки, който някога е използвал смартфон 

или таблет, веднага ще се почувства удоб-
но. Менютата са лесни за навигация чрез 
цветово кодирани иконки. Точно като при 
смартфон, дисплеят може да бъде персо-
нализиран в зависимост от желанието на 
клиента. 
Предимствата на Honda Connect са ясен 
сензорен екран, а познатите контроли и 
двуядреният процесор правят системата 
интуитивна за използване като Smartphone 
или Tablet. Освен това HFT с гласов маркер е 
инсталиран във всички автомобили с Honda 
Connect. Когато е свързан, достъпът до 
определени интернет функции е лесен дори 
в движение. Те включват интернет радио 
или услуга на Apple Siri чрез Bluetooth сдво-
ен iPhone, който използва гласова команда 
за изпращане на съобщения, за набиране 
по телефона и отговаря на общи информа-
ционни въпроси. 
Когато Honda Connect е с навигационна сис-
тема Garmin, тя може да следи и избягва 
трафика в реално време, да дава предупреж-
дения за ограничение на скоростта, да по-
казва 3D сгради, изглед към терена, фото-
реалистични изображения на кръстовища и 
изходи и препоръчване на еко маршрут за 
по-малък разход на гориво. Има функция от 
текст към говор - Text to speech (TTS), до 
ниво име на улица. Картите се актуализи-
рат всяка година и са на разположение в 
продължение на 4 години за изтегляне от 
Honda Connect Navi. Клиентите ще имат 
безплатни годишни актуализации. 
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Ц
елта на периодичната поддръж-
ка на автомобила е да бъдат 
сменяни своевременно консу-
мативите (експлоатационни 
течности, филтри и ремъци). 

Тя трябва да се изпълнява съгласно предпи-
санията на производителя. За всеки модел е 
посочено на какъв пробег (или време) кои кон-
сумативи трябва да бъдат сменени, както 
и какви съпътстващи операции трябва да 
бъдат извършени. Стриктното изпълнява-
не на дейностите по сервизната поддръжка 
и спазването на предписаните интервали 
може да намали значително вероятността 
от възникване на неочаквана неизправност 
(отказ), тъй като в много случаи се предпри-
емат превантивни действия.
Разбира се, важна е и цената, която човек 
трябва да заплати за това. Ние, екипът 
на Бултрако, искаме да предоставяме на 
нашите клиенти качествено сервизно об-
служване, без да ги караме да натоварват 
излишно бюджета си. Затова разработихме 
сервизната програма The Power of Care, коя-

Сервизна програма на 
Honda - THe Power of Care 
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то предлага пакети от консумативи и труд 
на цена, съпоставима с цената в независим 
сервиз. За всеки модел Honda са разработени 
конкретни пакети, които съдържат всички 
необходими консумативи и съпътстващи 
операции. Например може да се включи: ди-
агностика на окачване и спирачна система, 
проверка на светлини и експлоатационни 
течности, проверка за необходимост от ак-
туализиране на софтуера на електронните 
блокове и т. н. Всичко това е съобразено с 
предписанията на производителя за съот-

ветния пробег на автомобила.
Подпомогнати в тази инициатива от Honda 
Европа, ние направихме и допълнителни от-
стъпки. Така например, ако предпочетете да 
се възползвате от пакетна услуга, цената 
ще бъде значително по-ниска, отколкото ако 
закупите отделно консумативите и добави-
те цената за труда.  За тези, които нямат 
възможност да използват пакет с оригинал-
ни консумативи, подготвихме бюджетно-
ефективни предложения с внимателно под-
брани алтернативни.

Направихме тази информация лесно дос-
тъпна. На сайта ни www.honda.bg вече има 
калкулатор, чрез който всеки може бързо 
и лесно онлайн да провери колко ще струва 
сервизното обслужване на неговата Honda 
според пробега й. След това може да се по-
даде заявка за посещение в сервиз в удобен 
за клиента ден и час. Ние ще направим всичко 
възможно да се съобразим с предпочитани-
ята и се свързваме веднага с изпращача, за 
да потвърдим или да предложим подходяща 
алтернатива. 
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АксесоАрите 
крАсотА и 

прАктичност

К
упувате си автомобил Honda. Се-
риен. Но искате да го направите 
съобразно вашите естетически 
или практически нужди. На помощ 
идват допълнителните аксесоари. 

На практика ние от Бултрако предлагаме 
всичко необходимо за всички модели автомо-
били - от Jazz до CR-V: качествено, оригинал-
но, и то на добри цени. 
Първото нещо, което би трябвало да вземе-
те, са секретните гайки за колелата, защо-
то в противен случай рискувате да станат 
обект на кражба. Препоръчваме ви да вземе-
те и още един комплект алуминиеви джанти. 
Специално за Civic и CR-V разполагаме с огро-
мно разнообразие - оригинални Honda или на-
пример Cronos. 
Практично нещо е и допълнителният багаж-
ник, независимо дали е основа за стъклен или 
за обикновен покрив. Опция за вас е и куфар 
350 литра, който е изключително практичен 
за къмпинг маниаците или за пътуващите на 
дълъг път. Ако карате ски или велосипед, то 

веднага може да избирате и от специалните 
ни багажници. Тези за ски и сноуборд могат да 
са и открити, и куфар 320 литра. Другите, за 
велосипеди, могат да се монтират на покри-
ва, но има и специални стойки върху теглича. 
Тегличът също може да се постави и той да 
е стационарен или разглобяем, за да не пречи, 
когато липсва ремарке. И двата вида тегли-
чи са 7 PIN, максимално теглене до 1000 кг и 
вертикално тегло 70 кг. 
За багажното отделение имаме различни 
приспособления за закрепяне на разни пред-
мети, чанти, торби, кашони… Това са спе-
циални ремъци, мрежи, леген и прегради. Така 
предметът - куфар, пазарска чанта, сак или 
друг атрибут, ще бъде закрепен и няма да се 
движи и блъска при всеки по-остър завой. 
Друго практично нещо са детските стол-
чета, подходящи за различни по възраст и 
тегло деца. От бебешките до 13 кг, до тези 
за големите деца от 3 до 12 години и тегло 
от 15 до 36 кг. И тъй като стана въпрос за 
вътрешно оборудване, то не можем да не 

споменем кожения волан, специалните стелки 
с надпис на модела на автомобила, ръкохват-
ката на лоста за скоростите, светлините на 
пода на мястото на водача и пътника, заден 
7-инчов монитор, iPod кабел, компактната 
навигационна система. 
За подобряване на аеродинамиката и за инди-
видуализация на автомобила също могат да 
се добавят много неща, като например спой-
лери отзад, протектори, предна и задна бро-
ня, в цвета на купето или в различни окраски, 
например черни. Протектори има и за врати-
те. За да избегнете драскотини при паркира-
не, може допълнително да поставим сензори 
- отзад и отпред. Разполагаме и със спортни 
капачки за резервоара, лайстни и други де-
коративни елементи за предната и задната 
част, за огледалата на автомобила… 
За да си изберете какъв аксесоар ви е не-
обходим, можете да отворите нашия сайт 
www.honda.bg и там в секция автомобили 
да намерите това, което ви е нужно. За 
всеки модел има секция „Аксесоари“, кои-
то може да изберете и да си поръчате при 
купуване на нов автомобил или за вече из-
ползвания от вас. Ние ще ви го доставим и 
поставим. 
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Премиера - Honda  
CRF1000L aFRiCa Twin

М
ожем да ги видим всеки ден по 
пътя. Не само в България, а в 
цяла Европа. Това е легендар-
ният адвенчър модел Honda 
Africa Twin от 80-те години на 

миналия век. Самият факт, че е издържал про-
верката на времето и още се движи, е дос-
татъчен. Сега обаче идва време за неговия 
наследник, Honda CRF1000L Africa Twin, чиито 
продажби започват съвсем скоро. 
Не можем обаче да не се върнем към 1988 
г., когато дебютира оригиналният XRV650 
Africa Twin. Тези, които следят рали Париж - 
Дакар от неговото създаване, веднага ще 
си спомнят, че този мотоциклет постига 
3 от 4-те поредни победи на Honda по онова 
време. В ръцете на Сирил Невю състезател-
ният NXR750V, създаден от HRC, печели през 
1986 и 1987 г., през 1988 г. първи с него е Еди 
Ориоли, а през 1989 г. победата грабва Жил 
Лале. Затова и серийният XRV650 Africa Twin, 
заменен след това от XRV750, става една от 
легендарните машини не само в историята 
на Honda, но и в мотоциклетната индустрия. 
Ето защо новата машина CRF1000L Africa 
Twin се чакаше с такова нетърпение. Ето 

защо пред концепцията, показана миналата 
година на изложението EICMA в Милано, се 
тълпяха хиляди хора. Въпреки че от Honda 
пазеха името в тайна и наричаха машината 
true adventure, и на децата беше ясно, че това 
е новата е Africa Twin.
Новият мотоциклет може да няма нищо общо 
със стария модел, но наследява същността 
и духа на това, което направи XRV750 Africa 
Twin толкова добър.
Подходът go anywhere започва с двигателя, 
който трябва да се справя в офроуд ситуа-
ции, както и на пътя при пътуване на голя-
мо разстояние. 1000-кубиковият паралелен 
двигател на CRF1000L Africa Twin е изграден 
на базата на големия опит на Honda офроуд 
състезанията с мотори CRF250R или 450R. 
Той използва дизайна Unicam с 4 клапана в 
главата, като се постигат компактни габа-
рити. Лекият разпределителен вал, за който 
се използват същите материали както при 
CBR1000RR Fireblade, задвижва клапаните и 
има две горивни свещи за по-добро възпламе-
няване на сместа във всяка горивна камера. 
Намаляването на размера на двигателя дава 
възможност за дизайн с по-нисък картер. Ле-

ката 6-степенна механична скоростна кутия 
използва същия дизайн като тази на CRF250R 
и 450R. Съединителят е многодисков, в мас-
лена баня.
Като следва темата на дизайна - „Приключе-
ния без ограничения“, Africa Twin дава защита 
за водача, елегантност и пъргавина. Двойни 
фарове поддържат присъствието на оригина-
ла. Височината на седалката се регулира с 20 
мм - от 850 до 870 мм. Големият резервоар 
за 18,8 л гориво, в съчетание с горивната 
ефективност на двигателя, осигурява про-
бег до 400 км. Стоманената рама дава пер-
фектен баланс и голяма стабилност при ви-
сока скорост, отлични офроуд способности, 
гъвкавост и здравина. Централизирането на 
елементите допринася за по-нисък център на 
тежестта.
Обърнатата вилка Showa е с дълъг ход и е 
напълно регулируема. Спирачните апарати са 
радиални, 4-бутални Nissin на двата спирачни 
диска, 310 мм отпред. Отзад е един плаващ 
диск. Задният амортисьор също е Showa 
и има хидравлично регулиране на натовар-
ването на пружината. Подобно на CRF450R 
CRF450R Rally, CRF1000L Africa Twin използва 

Легендата се Преражда
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колела 21 инча отпред и 18 инча отзад, алу-
миниеви, със спици и гуми 90 / 90-21 и 150 / 
70-18. Мотоциклетът е снабден с  цялостен 
електронен пакет - Honda Selectable Torque 
Control (HSTC). Системата предлага три нива 
на контрол, като е възможно ездачът да из-
ключи ABS-а за задното колело.
Уникалната Dual Clutch Transmission (DCT) на 
Honda ще бъде на разположение като опция 
за CRF1000L Africa Twin, като използва обща 
кутия като тази на механичната трансми-
сия. Трансмисията разполага със стандартен 
ръчен режим, който позволява на водача да 
превключва предавките с бутон до лявата 
ръкохватка, а има и два автоматични режи-
ма. Режим D предлага най-добрия баланс от  
икономия на гориво и комфорт при пътуване. 
Режим S дава допълнителни нива за спортни 
постижения, с три различни режими, които се 
избират: S1, S2 и S3. DCT за CRF1000L Africa 

Twin е пригодена за работа в екстремни ус-
ловия и офроуд чрез превключвателя G, раз-
положен от дясната страна на арматурното 

табло. С него при всеки режим на каране подо-
брява сцеплението и най-важното за офроуд 
карането. 

Технически харакТерисТики

Двигател
течностно охлаждане, 4-тактов, 8 клапана, двуцилиндров 
паралелен, 270°

Обем 998 см3

Диаметър и ход 92,0 x 75,1 мм

Мощност 70 кВт/7500 об/мин

Макс. въртящ момент 98 Нм/6000 об/мин 

Горивна система PGM- DSFI, електронно впръскване

резервоар 18,8 л 

съединител маслен, многодисков 

ск. кутия  6-степенна механична или 6-степенна DCT (опция)

Трансмисия верига

размери (ДхШхВ) 2335 x 875 x 1475 мм

Междуосие 1575 мм

Височина на седалката 870 - 850 мм 

клиренс 250 мм

Тегло 228 кг с течности, 242 кг с DCT

Гуми отпред 90/90-R21, отзад 150/70-R18 

спирачки

Отпред
310 мм двоен вълнообразен хидравличен диск с 4-бутален 
апарат, ABS

Отзад
 256 мм вълнообразен хидравличен диск с двубутален апарат, 
ABS

еТО и цениТе на различниТе Версии  
на нОВия МОТОциклеТ за БълГария

CRF1000L Standard 23 695 лв.

CRF1000L Tricolor/HRC 24 295 лв.

CRF1000LA Standard 24 995 лв.

CRF1000LA Tricolor/HRC 25 695 лв.

CRF1000LD Standard 27 295 лв.

CRF1000LD Tricolor/HRC 27 895 лв.

аFRiCaTwin 



НАПРАВИ СИ САМ
HONDA JET

Изрежете по пунктира
един от двата макета
за самолет.

1

С логото от видимата страна,
сгънете квадрата през средата
по плътната диагонална линия.

 

2

3

4

5

7

8

6
Разтворете квадрата и го обърнете. 
Сгънете левия ъгъл навътре по диагоналната 
линия и след това направете същото и за 
десния ъгъл.

Сгънете отново по 
диагоналната линия на 
квадрата (от стъпка 2), 
така че да се получи 
правоъгълен триъгълник.

Поставете дългата страна на триъгълника 
хоризонтално и сгънете всяка една от 
страните му към гърба по пунктираната 
линия, така че връхчето да достигне до края 
на ръба на дългата страна на триъгълника.

Сгънете всяка от 
страните нагоре и 
загладете, за да 
получите връх на 
крилата.

Сгънете най-тънката 
заострена част навътре, за 
да оформите предната част 
на самолета, и след това 
сгънете другия край нагоре, 
за да оформите опашката.

Прегънете повторно всяка 
линия за по-голяма прециз-
ност и пуснете вашия Honda 
Jet на първото му пътуване.

За още по-професионални оригами Honda Jet, пишете ни на internal.communications@honda-eu.com.
Не забравяйте да ни изпратите снимки и на вашите моделчета Honda Jet.
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К
онцепцията Honda Project 2&4, зад-
вижвана от мотоциклетния агре-
гат RC213V, направи дебют на 66-
ото автомобилно изложение във 
Франкфурт. Проектът обединява 

уникалните способности на марката в мобил-
ността на 2 и 4 колела. 
Като обобщава понятието „творческо май-
сторство“, Honda Project 2&4 идва, за да 
празнува позицията на марката на водещ све-
товен производител на двигатели. Honda пре-
доставя двигатели за 28 милиона души всяка 
година, за возила на 2 и 4 колела, за енергетич-
но оборудване, за морски и въздухоплавател-
ни средства. 
Honda Project 2&4 обединява уникалните спо-
собности на марката в мобилността на 2 и 
4 колела. С участието на състезателния мо-
тоциклетен двигател RC213V, който е проме-
нен, за да се движи по обществената пътна 
мрежа, Honda Project 2&4 дава свободата на 
мотоциклета и маневреността на автомо-
била. Неговата изключителна мощност е 
постигната във висшия клас на мотоциклет-
ните надпревари в света - MotoGP. Двигате-
лят е с обем 999 куб. см, четиритактов V4 и 
отговаря на ръководната философия на Honda 
- The Power of Dreams (Силата на мечтите), 
която е вдъхновение за иновации и оригинал-
ност. Мощността на мотора е 215 к.с. при 13 
000 об/мин и въртящ момент от над 118 Нм 
при 10 500 об/мин. Трансмисията е с 6-сте-

пенна DCT скоростна кутия. 
Базирани на състезателното наследство на 
Honda, дизайнът на тялото и позицията на 
двигателя са вдъхновени от легендарната 
Honda RA272 от 1965 г. Дължината е 3040 мм, 
широчината - 1820 мм, а височината - 995 
мм. Като резултат, теглото от 405 кг се 
отдава на силата на мощния средноразполо-
жен двигател, който заедно с ниския център 
на тежестта гарантира изключително ниво 
на чувствителност и устойчивост. Вълну-
ващото усещане, създадено от отворения 
кокпит, е подобрено значително от мястото 
на водача, което е точно над пътя. Дизайнът 
„плаваща седалка“ поставя водача най-близо 
до действието, което трябва да извърши. 
Този проект спечели вътрешната надпре-

вара Global Design Project. Над 80 дизайнери и 
творци участват в ежегодния конкурс между 
дизайнерските студия на Honda. Концептът 
Honda Project 2&4 е пример как предизвикател-
ството може да се генерира благодарение на 
различните качества на всеки участник. За-
мислен като мотоциклет от дизайнерското 
студио на Honda в Асака и проектиран в съ-
трудничество със студиото за автомобилен 
дизайн във Вако,  Honda Project 2&4 има за цел 
да създаде интензивно шофиране, което ком-
бинира най-вълнуващите елементи на каране 
на мотоциклет с най-ангажиращите характе-
ристики на шофирането на кола. Резултатът 
показва не само творчеството в дизайнер-
ските студия на Honda, но и очаквания за бъ-
дещето на мобилността. 

Премиера от ФранкФурт - 
концеПция 

Honda Project 2&4 
задвижвана от rc213V 



Уважаеми клиенти,

С радост искаме да Ви съобщим, че Бултрако 
Моторс АД разширява своята дейност и от ок-
томври 2015 добавя в своето портфолио и услу-
гите на BOSCH Car Service – качествена сервизна 
услуга за всички марки автомобили. Новият сер-
виз се намира на ул. Челопешко шосе 40 в София, 
кв. Нова Враждебна.
BOSCH Car Service е най-голямата независима 
сервизна верига с около 15  000 сервиза в 147 

държави. Първият сервиз от веригата е открит 
преди повече от 90 години. Основното предим-
ство на BOSCH Car Service е, че клиентът получа-
ва качествена услуга, независимо от марката на 
неговия автомобил или от вида на дейността, 
която е необходимо да бъде извършена. Серви-
зите от този тип са подходяща алтернатива на 
оторизираните, както и ефикасно решение за ця-
лостно поддържане на разнороден автопарк. За 
целта в новия сервизен комплекс на ул.Челопеш-
ко шосе 40 е осигурено необходимото модерно 

диагностично оборудване от BOSCH: системен 
тестер, мотортестер с осцилоскоп, газанали-
затор, димомер, уред за проверка на акумула-
тори (включително за автомобили със старт-
стоп система), както и всякакви други прибори 
за диагностика на съвременни автомобили. Па-
ралелно с това, сервизните специалисти са ви-
сококвалифицирани и задължително поддържат 
своята компетентност, като редовно участ-
ват в курсове за обучение по стандартите на 
BOSCH. На тяхно разположение е онлайн система 

с подробна информация за устройството на го-
ривни, запалителни и други електронни системи, 
както и възможност за консултации с център за 
технически съпорт. Качеството на работа и ка-
чеството на обслужване на клиентите са обект 
на регулярни одити и тестове както от BOSCH, 
така и от независими външни одитори.
Освен диагностика на всички марки автомобили, 
в сервиза ще бъдат извършвани следните дей-
ности: периодични сервизни обслужвания (смя-
на на масла и консумативи), текущи ремонти, 

смяна на гуми, зареждане на климатици (включи-
телно и с последното поколение фреон R 1234 yf), 
монтаж на допълнителни електронни устрой-
ства (аларми, парктроници, блутут модули, ау-
дио системи и т. н.). Сервизът е оборудван с два 
двуколонни и един четириколонен подемник. Раз-
полага със съвременен 3D стенд за регулиране на 
геометрията на преден и заден мост.
BOSCH е утвърден доставчик на части за много 
от водещите световни производители на ав-
томобили: акумулатори, филтри, запалителни 

свещи, стартери, генератори, елементи за бен-
зинови и дизелови системи за впръскване, час-
ти за спирачни уредби, крушки, чистачки и т. н. 
Всички тези стоки ще се предлагат и в сервиза 
и магазина в новия търговско-сервизен комплекс 
на ул. Челопешко шосе №40. Освен тях, ще бъде 
осигурена наличност на качествени масла, гуми, 
джанти, амортисьори и други части по окачва-
нето.

Очакваме Ви.

Новият сервиз се намира
на ул. Челопешко шосе 40
в София, кв. Нова Враждебна

Електрически и електронни системи

Технически преглед и поддръжка

Ремонт на дизелови автомобили

Диагностика на системи

Бензинов инжекцион
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Уважаеми клиенти,

С радост искаме да Ви съобщим, че Бултрако 
Моторс АД разширява своята дейност и от ок-
томври 2015 добавя в своето портфолио и услу-
гите на BOSCH Car Service – качествена сервизна 
услуга за всички марки автомобили. Новият сер-
виз се намира на ул. Челопешко шосе 40 в София, 
кв. Нова Враждебна.
BOSCH Car Service е най-голямата независима 
сервизна верига с около 15  000 сервиза в 147 

държави. Първият сервиз от веригата е открит 
преди повече от 90 години. Основното предим-
ство на BOSCH Car Service е, че клиентът получа-
ва качествена услуга, независимо от марката на 
неговия автомобил или от вида на дейността, 
която е необходимо да бъде извършена. Серви-
зите от този тип са подходяща алтернатива на 
оторизираните, както и ефикасно решение за ця-
лостно поддържане на разнороден автопарк. За 
целта в новия сервизен комплекс на ул.Челопеш-
ко шосе 40 е осигурено необходимото модерно 

диагностично оборудване от BOSCH: системен 
тестер, мотортестер с осцилоскоп, газанали-
затор, димомер, уред за проверка на акумула-
тори (включително за автомобили със старт-
стоп система), както и всякакви други прибори 
за диагностика на съвременни автомобили. Па-
ралелно с това, сервизните специалисти са ви-
сококвалифицирани и задължително поддържат 
своята компетентност, като редовно участ-
ват в курсове за обучение по стандартите на 
BOSCH. На тяхно разположение е онлайн система 

с подробна информация за устройството на го-
ривни, запалителни и други електронни системи, 
както и възможност за консултации с център за 
технически съпорт. Качеството на работа и ка-
чеството на обслужване на клиентите са обект 
на регулярни одити и тестове както от BOSCH, 
така и от независими външни одитори.
Освен диагностика на всички марки автомобили, 
в сервиза ще бъдат извършвани следните дей-
ности: периодични сервизни обслужвания (смя-
на на масла и консумативи), текущи ремонти, 

смяна на гуми, зареждане на климатици (включи-
телно и с последното поколение фреон R 1234 yf), 
монтаж на допълнителни електронни устрой-
ства (аларми, парктроници, блутут модули, ау-
дио системи и т. н.). Сервизът е оборудван с два 
двуколонни и един четириколонен подемник. Раз-
полага със съвременен 3D стенд за регулиране на 
геометрията на преден и заден мост.
BOSCH е утвърден доставчик на части за много 
от водещите световни производители на ав-
томобили: акумулатори, филтри, запалителни 

свещи, стартери, генератори, елементи за бен-
зинови и дизелови системи за впръскване, час-
ти за спирачни уредби, крушки, чистачки и т. н. 
Всички тези стоки ще се предлагат и в сервиза 
и магазина в новия търговско-сервизен комплекс 
на ул. Челопешко шосе №40. Освен тях, ще бъде 
осигурена наличност на качествени масла, гуми, 
джанти, амортисьори и други части по окачва-
нето.

Очакваме Ви.
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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). 

Type R е расовият автомобил, който чакахте. По-бърз, по-мощен, по-

вълнуващ. Конструирана с цялото рейсинг ноу-хау на Honda, това е чисто 

спортна машина, която Ви дава максимално представяне, независимо дали 

сте на писта или на пътя. Дори само атлетичната му форма е достатъчна, за 

да покачи пулса Ви, но когато се вгледате в характеристиките му, тогава 

кръвта Ви наистина кипва. От 0 до 100км/ч за 5.7 сек прави Type R хечбека 

с предно предаване с най-бързо ускорение.R А С О В
А В Т О М О Б И

З А  П Ъ Т Я
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