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AS14 ASTRECO ATHLETE KIDS

AS14 ASTRECO ATHLETE LADY 

AS14 ASTRECO ATHLETE 

Варна, Бултрако Mоторс АД
9000 Варна, бул. Ян Хунияди 69
телефон: 052 703 969

София – Изток, Бултрако Mоторс АД
1839 София, бул. Ботевградско шосе 326
телефон: 02 8181 980

София – Юг, Бултрако Mоторс АД
1404 София, бул. България 111
телефон: 02 8181 968

Пловдив, Бултрако Mоторс АД
4000 Пловдив, бул. Пазарджишко шосе 82 
телефон: 032 908 170

Astreco bike collection
представя Вашия нов велосипед

26”x440 mm

26”x440 mm

24”x340 mm

29”x440 mm

26”x480 mm

26”x480 mm

490 лева

29”x480 mm

890 лева

790 лева
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АСТРЕКО Холдинг

От велосипеда до 
камиона 

На две и четири колела, от велосипеда, през мотоциклета, 
автомобила, до вана и товарния автомобил. Това е всеобх-
ватната дейност на АСТРЕКО Холдинг. Наистина, ние искаме 
да отговорим на всички нужди на нашите клиенти, свързани с 
транспорта.
Пазарът на търговски превозни средства в Европа бележи 

ръст. Макар и в по-малки измерения това се забелязва и у нас. 
Ние предлагаме най-добрите автомобили за бизнеса, лекото-
варните автомобили IVECO Daily. Италианският производител 
е лидер в Европа при лекотоварната гама, а ние предлагаме 
всички модели от неговата продукция. Така че бизнесът може 
да разчита на нас за сигурни, надеждни, икономични и полезни 
превозни средства. 
Отлични предложения имаме и в областта на автомобилите 

и мотоциклетите. Включително и екипировка, от високия 
до ниския ценови сегмент, особено каски за мотоциклети и 
велосипеди. А те са на световни марки като Nolan и NZI, на 
аксесоарите Oxford...
Много привлекателни станаха нашите велосипеди Astreco 

Athlete. В началото на лятото всеки търси начин за забавле-
ние. А какво по-приятно занимание има от това да карате 
велосипед. Едни го използват за раздвижване, за спортуване, 
за екстремни изживявания... Други просто си го взимат, за да 
отидат с него до офиса, като не се интересуват от задръст-
ванията по улиците и булевардите на големия град. И всичко 
това с една марка - Astreco Athlete. Защото ние предлагаме 
велосипеди за цялото семейство – за мама, татко и за децата 
(дамски, мъжки и детски). Те са високотехнологични и са обо-
рудвани с продукти на водещите производители в света. 
Но най-добре е да ги видите и да ги пробвате! Не, не само 

велосипедите, а всичко, което предлага нашият холдинг! 

Редакционен екип Астреко Нюз



П
рез март 2015 г. търсенето на нови търговски 
превозни средства (леки, средни и тежки товрни 
автомобили, плюс автобуси над 3,5 тона)  в ЕС се 

е увеличило за трети пореден месец (20,7%), отбеляз-
вайки най-големия месечен ръст от декември 2013 г. 
насам и е в размер на 223 749 единици. Растежът се 
запазва във всички сегменти на пазара. Испания (67,6%), 
Великобритания (25,6%), Германия (13,1%), Франция 

(11,1%) и Италия (10,2%) отчитат двуцифрен растеж, 
допринасящ за цялостното развитие. През първото 
тримесечие на 2015 г. пазарът в ЕС нараства с 13,3% и 
възлиза на обща стойност 502 210 търговски превозни 
средства. През същия период Испания (42,3%), Вели-
кобритания (24,2%), Германия (7,1%) и Италия (7,0%) 
отчитат растеж, докато Франция е единственият 
голям пазар, бележещ спад (- 0,5%).

Пазарът в ЕвроПа бЕлЕжи 
най - голЕмия си ръст от 
2013 г. насам
През март 2015 г. търсенето на нови търговски Превоз-
ни средства в ес се е увеличило за трети Пореден ме-
сец (20,7%), отбелязвайки най-големия месечен ръст 
от декември 2013 г., и е в размер на 223 749 единици.

Автор: Мартин Донков 
Материалът е любезно 
предоставен от сп. АТТ
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всички нови комерсиални автомобили, регистрирани в европа
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до 3,5 тона
През март 2015 г. резултатите показват ръст от 27,9% 
на новите регистрации в този сегмент. Те възлизат 
на обща стойност 24 649 единици. Този положителен 
резултат се дължи основно на Великобритания (77,6%), 
Испания (41%), Италия (44,4%) и Франция (22,1%). Голям е и 
приносът на новите страни членки на ЕС (34,4%).
През първото тримесечие пазарът в ЕС е нараснал с 
15,6%, достигайки 60 408 единици. Великобритания 
(67,6%), Испания (23,4%), Италия (14,4%) и Германия 
(3,9%) той нараства чувствително, а френският пазар 
е намалял с -6,6%. Впечатляващ ръст също е записан в 
Холандия (139,1%) през този период. 

икономика
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над 3,5 тона
През март 2015 г. са регистрирани 30 603 нови товарни 
автомобила в ЕС, или 21,2% повече в сравнение с март 
2014 г. Сред основните пазари Великобритания (55,6%), 
Италия (42,7%), Испания (36,3%) и Франция (14,9 %) от-
читат двуцифрен растеж, докато Германия е останала 
стабилна. 
За първите три месеца на годината резултатите са 
разнообразни. Франция (-8,6%) и Германия (-1%) бележат 
спад, докато Италия (12,7%), Испания (22,5%) и Вели-
кобритания (45,1%) значително нарастват. Като цяло 
ЕС записва 74 138 нови автомобила, или 10,7% повече в 
сравнение с първото тримесечие на 2014 година. 

икономика
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Н
овият DAILY е изцяло нов DAILY: силен по природа и 
изненадващ в своята лекота, комфорт и възмож-
ност за управление. Новата конструкция опти-

мизира товарния обем. Новите междуосия подобряват 
движението. Новата система на окачване подпомага 
работата и намалява теглото. 
Това е автомобил с мисъл за бизнеса - с по-голям обем, 
по-достъпно товарно пространство и понижена консу-
мация на гориво.
Новият Daily е изцяло препроектиран, за да отговори на 
съвременните нужди на лекотоварния транспорт - нова 
концепция, нов автомобил, ново поколение DAILY.
Новият DAILY е перфектният ван във всяко отношение: 
изцяло препроектирана конструкция, изключителен 
баланс на пътя, много лесно шофиране и най-добрите 
товарни обеми в класа.

Предпочитан спътник от професионалистите в транс-
порта, новият Daily е удобен и практичен лекотоварен 
ван, който неизменно предлага максималната надежд-
ност, ефективност и гъвкавост, с които Daily е извес-
тен в индустрията. Новият Daily е запазил класическата 
конструкция на шасито си тип „стълба“, което отдавна 
е негова съществена черта и гарантира здравината, 
гъвкавостта и издръжливостта във времето, вклю-
чително максимална гъвкавост за конфигуриране на 
версиите шаси-кабина.
Третото поколение Daily е съобразено с бизнес изис-
кванията и предлага значително по-нисък разход на 
гориво в сравнение с предходния модел, което намалява 
експлоатационните разходи,както и най-високите 
характеристики в категорията, включващи широка гама 
двигатели, трансмисиии предавателни числа.

НОВИЯТ DAILY 
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Новият Daily включва важни технологии за намаляване 
на разхода на гориво: пестенето на гориво е средно 5,5% 
(в зависимост от различните версии на автомобила) 
и може да достигне до 14% с EcoPack при шофиране в 
градски условия. Аеродинамиката също е подобрена, 
особено при вановете, при които коефициентът на 
аеродинамично съпротивление (Cx) е намален с 6% (от 
0,335до 0,316).
Новото предно окачване QUAD-LEAF (осигуряващо по-
голяма товароносимост и по-голям пътен просвет и 
максимално допустимо натоварване на мостовете) и 
новата HI-MATIC 8-степенна автоматична трансмисия 
(установяваща високи стандарти за гъвкавост, ефек-
тивност и икономия на гориво и гарантираща максима-
лен комфорт при пътуване) са пример за високото ниво 
технологични решения, предлагани от новия Daily.

Шасито тип „стълба“ прави новия Daily предпочитано 
превозно средство за доставчици на стоки, като им 
предоставя стабилност и способност за максимална 
товароносимост.
Еволюционната гама на новия Daily включва нова версия 
(7,2 t) от най-висок клас, която предлага най-големия 
полезен товар в категорията (до 4,9 t) и два модела 4x4 
(олроуд версия във вариант с двойни колела от 3,5 t и 
нагоре и истинска офроуд версия, която ще използва 
техническата схема на предходния модел Daily4 x4).
Daily е „световен“ автомобил: повече от 2,6 милиона 
автомобила Daily са продадени до момента в над 110 
държави по света. Той е произведен в заводите на Iveco 
в Сузара, близо до Мантуа,Италия, където компанията 
направи значителни инвестиции в обновяването на 
производствените си линии. 

НОВИЯТ DAILY 
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Двигател: 4 цилиндъра, 2 998 куб. см., максимална 
мощност 146 к.с. (107kW) при 3500 об./мин, максима-
лен въртящ момент 350 Nm в диапазона от 1400 об./
мин., Евро 5 
Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 

предавки
Окачване: предно - независимо с торсиони, хидравлич-

ни телескопични амортисьори, задно - параболични 
листови пружини, хидравлични телескопични аморти-
сьори и стабилизираща щанга 
Спирачна система: предни и задни дискови спирачки, 

ESP 9 (електронна програма за стабилност) - при 
засичане на нестабилност на вана регулира спирачното 
усилие върху всяко колело, както и тягата на двигате-
ля с цел възвръщане на стабилността.
Електрическа система: 12 V, акумулатор 12/110 Ah 
Гуми: предни единични, задни сдвоени, размер 

195/75R16. 
Колесна формула: 4x2 - задно задвижване. 
Кабина: - модел 2014 със следното оборудване: 2 

+ 1 места (водач и 2-ма пътника до него), усиле-
но ламинирано челно стъкло, атермични тонирани 
стъкла, антиабразивна защита на цялата долна част 
на рамата и двигателен отсек на вана, регулиране на 
волана, ново табло и компоненти, дигитален дисплей 
с бордови компютър, електрически стъкла, отопля-
еми и електрически регулируеми огледала за обратно 
виждане с вградени регулируеми широкоъгълни секции, 

имобилайзер, вграден в ключа, звукова сигнализация за 
включена задна предавка, Ръководство за експлоатация 
Основно оборудване: ел. подгряване на картерните 

газове, клинове 2 броя - за осигуряване срещу самопо-
тегляне в наклон 
Допълнително оборудване: фарове за мъгла, алтер-

натор 150А (12V), компресор за климатик 170 СС, 
климатик, радио CD+ MP3, дистанционно заключване, 
резервна гума, подвижна основа за резервно колело 

Специална цена на експоната в лева - 53 277 с ДДС
Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко 

Тракс ЕООД

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ

GVW 3500 кг GCW 7000 кг

заден надвес 1815 мм

база (междуосно разстояние) 4100 мм

габаритна дължина 6923 мм

преден надвес 1008 мм

височина (без надстройка) 2188 мм

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА
6 923 мм

КОЛЕСНА БАЗА
4 100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

Iveco Daily MCA 35C15 - 4100 мм

НОВИЯТ DAILY 
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Двигател: 4 цилиндъра, обем - 2.998 куб.см., максимална 
мощност 146 к.с. (107kW) при 3500 об./мин, максимален 
въртящ момент 350 Nm в диапазона от 1400 об./мин., Евро 
5, предавателно число на заден диференциал 3.308
Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 предавки
Окачване: предно - независимо с торсиони, хидравлични 

телескопични амортисьори; задно - параболични листо-
ви пружини, хидравлични телескопични амортисьори и 
стабилизираща щанга;
Спирачна система: предни и задни дискови спирачки, 

ESP 9 (електронна програма за стабилност) - при 
засичане на нестабилност на вана регулира спирачното 
усилие върху всяко колело, както и тягата на двигателя 
с цел възвръщане на стабилността.
Електрическа система: 12 V, акумулатор 12/110 Ah
Гуми: предни единични, задни сдвоени, размер 

195/75R16. 
Колесна формула: 4x2 - задно задвижване.
Кабина: модел 2014 със следното оборудване, 2+1 места 

(водач и 2-ма пътника до него), шофьорска седалка, регу-
лируема в 3 посоки, шкаф под пасажерската пейка, усилено 
ламинирано челно стъкло, атермични тонирани стъкла, 
антиабразивна защита на цялата долна част на рамата и 
двигателен отсек на вана, регулиране на волана, ново табло 
и компоненти, дигитален дисплей с бордови компютър, 
елек¬трически стъкла, отопляеми и електрически регули-
руеми огледала за обратно виждане с вградени регулиру-
еми широкоъгълни секции, имобилайзер с променлив код 

- вграден в ключа, звукова сигнализация за включена задна 
предавка, „Ръководство за експлоатация“
Основно оборудване: ел. подгряване на картерните 

газове, клинове 2 броя - за осигуряване срещу самопоте-
гляне в наклон, максимално натоварване на предна/задна 
ос 2100/2600кг, резервоар 70 л без подгряване
Допълнително оборудване: фарове за мъгла, отва-

ряне на задните врати на 270 градуса, алтернатор 
150А (12V), компресор за климатик 170 СС, климатик, 
темпомат, радио CD+ MP3, дистанционно заключване, 
резервна гума, място за резервно колело

Специална цена в лева 55 224 лв. с ДДС
Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко 

Тракс ЕООД.

КОЛЕСНА БАЗА
3 520 мм

ТОВАРЕН ОБЕМ
13.4 м3

ВИСОЧИНА
2 100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ

Колесна база 3520 мм

Дължина на автомобила 6048 мм

Дължина на товарното отделение 3540 мм

Ширина на товарното отделение 1740 мм

Височина на товарното 
пространство/товарен обем

2100 мм/13.4 м3

Задна врата 1530 х 2000 мм

Странична врата 1260 х 1800 мм

GVW/GCW 3500 кг/7000 кг

Iveco Daily 35С15 V - 3520 мм, 13,4 м3

НОВИЯТ DAILY 
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Двигател: 4 цилиндъра, обем - 2.998 куб.см., максимална 
мощност 146 к.с. (107kW) при 3500 об./мин, максимален 
въртящ момент 350 Nm в диапазона от 1400 об./мин., Евро 
5, предавателно число на заден диференциал 3.308
Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 предавки
Окачване: предно - независимо с торсиони, хидравлични 

телескопични амортисьори; задно - параболични листо-
ви пружини, хидравлични телескопични амортисьори и 
стабилизираща щанга;
Спирачна система: предни и задни дискови спирачки, 

ESP 9 (електронна програма за стабилност) - при заси-
чане на нестабил¬ност на вана регулира спирачното 
усилие върху всяко колело, както и тягата на двигателя 
с цел възвръщане на стабилността.
Електрическа система: 12 V, акумулатор 12/110 Ah
Гуми: предни единични, задни сдвоени, размер 

195/75R16. 
Колесна формула: 4x2 - задно задвижване.
Кабина: модел 2014 със следното оборудване, 2+1 мес-

та (водач и 2-ма пътника до него), шофьорска седалка, 
регулируема в 3 посоки, шкаф под пасажерската пейка, 
усилено ламинирано челно стъкло, атермични тонирани 
стъкла, антиабразивна защита на цялата долна част 
на рамата и двигателен отсек на вана, регулиране на 
волана, ново табло и компоненти, дигитален дисплей 
с бордови компютър, електрически стъкла, отопля-
еми и електрически регулируеми огледала за обратно 
виждане с вградени регулируеми широкоъгълни секции, 
имобилайзер с променлив код - вграден в ключа, звукова 

сигнализация за включена задна предавка, „Ръководство 
за експлоатация“
Основно оборудване: ел. подгряване на картерните 

газове, клинове 2 броя - за осигуряване срещу самопоте-
гляне в наклон, максимално натоварване на предна/задна 
ос 2100/2600кг, резервоар 70 л без подгряване
Допълнително оборудване: фарове за мъгла, отва-

ряне на задните врати на 270 градуса, алтернатор 
150А (12V), компресор за климатик 170 СС, климатик, 
темпомат, радио CD+ MP3, дистанционно заключване, 
резервна гума, място за резервно колело

Специална цена на експоната лева 56 093 лв.с ДДС
Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко 

Тракс ЕООД

КОЛЕСНА БАЗА
4100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ 

Колесна база 4100 мм

Дължина на автомобила 7228 мм

Дължина на товарното отделение 4680 мм

Ширина на товарното отделение 1740 мм

Височина на товарното 
пространство/товарен обем

1900 мм/16 м3

Задна врата 1530 х 1800 мм

Странична врата 1260 х 1800 мм

GVW/GCW 3500 кг/7000 кг

ТОВАРЕН ОБЕМ
16 м3

ВИСОЧИНА
1900 мм

Iveco Daily 35С15 V - 4100 мм, 16 м3

НОВИЯТ DAILY 
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Двигател: 4 цилиндъра, обем - 2.998 куб.см., 
максимална мощност 146 к.с. (107kW) при 3500 об./
мин, максимален въртящ момент 350 Nm в диапазона 
от 1400 об./мин., Евро 5, предавателно число на заден 
диференциал 3.308
Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 
предавки
Окачване: предно - независимо с торсиони, хидравлични 
телескопични амортисьори; задно - параболични листови 
пружини, хидравлични телескопични амортисьори и 
стабилизираща щанга;
Електрическа система: 12 V, акумулатор 12/110 Ah
Гуми: предни единични, задни сдвоени, размер 195/75R16.
Колесна формула: 4x2 - задно задвижване.
Кабина: модел 2014 със следното оборудване, 2+1 места 
(водач и 2-ма пътника до него), шофьорска седалка, 
регулируема в 3 посоки, шкаф под пасажерската пейка, 
усилено ламинирано челно стъкло, атермични тонирани 
стъкла, антиабразивна защита на цялата долна част 
на рамата и двигателен отсек на вана, регулиране на 
волана, ново табло и компоненти, дигитален дисплей с 
бордови компютър, електрически стъкла, отопляеми и 
електрически регулируеми огледала за обратно виждане с 
вградени регулируеми широкоъгълни секции, имобилайзер 
с променлив код - вграден в ключа, звукова сигнализация за 
включена задна предавка, „Ръководство за експлоатация“
Основно оборудване: ел. подгряване на картерните газове, 

клинове 2 броя - за осигуряване срещу самопотегляне 
в наклон, максимално натоварване на предна/задна ос 
2100/2600кг, резервоар 70 л без подгряване
Допълнително оборудване: фарове за мъгла, отваряне на 
задните врати на 270 градуса, алтернатор 150А (12V), 
компресор за климатик 170 СС, климатик, темпомат, 
радио CD+ MP3, дистанционно заключване, резервна 
гума, място за резервно колело, усилено задно окачване, 
подсилени задни пружини, пакет пушачи

Специална цена на експоната лева 61 022 лв. с ДДС
Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко 
Тракс ЕООД

КОЛЕСНА БАЗА
4100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

ТОВАРЕН ОБЕМ
16 м3

ВИСОЧИНА
1900 мм

Iveco Daily 35С15 V - 4100 мм, 19.6 м3

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ 

Колесна база 4100 мм

Дължина на автомобила 7628 мм

Дължина на товарното отделение 5125 мм

Ширина на товарното отделение 1800 мм

Височина на товарното 
пространство/товарен обем

2100 мм/19.6 м3

Задна врата 1530 х 2000 мм

Странична врата 1260 х 1800 мм

GVW/GCW 3500 кг/7000 кг

НОВИЯТ DAILY 
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София - Изток, Бултрако Моторс АД
1839 София, бул. Ботевградско шосе 326 телефон: 02 8181 
980

София - Юг, Бултрако Моторс АД
1404 София, бул. България 111 телефон;
02 8181 968

CR-V 2.0
Цена: 21 990 лв.
Първа регистрация: 2007 г.
Пробег: 118 000 км.
Двигател: 2.0 Бензин/ГАЗ
Мощност: 150 к.с.
Скоростна кутия: 6 степенна 
механична
Купе: 5 врати
Цвят: бежов
За контакт:
Никола Петков
тел.: 02/ 8181 981
GSM: +359 882 48 16 76
e-mail: n.petkov@honda-bg.com

Civic Tourer LifeStyle
Цена: 41 900  лв.
Първа регистрация: 06.2014 г.
Пробег: 10 000 км.
Двигател: 1.6 дизел
Мощност: 120  к.с.
Скоростна кутия: 6 
степенна механична
Купе: 5 врати
Цвят: кафяв металик
Възможност за данъчен 
кредит

За контакт:
Росен Гарванов
тел: 02 8181 989
моб: 0882 647 437
e-mail:
r.garvanov@honda-bg.com
 
Михаела Кочемидова
тел.: 02/ 81 81 968
моб.: 0882 64 73 97
e-mail:
m.kochemidova@honda-bg.com

Accord Sedan
Цена: 38 900 лв.

Първа регистрация:02.06.2014 г.
Пробег: 1340 км.
Двигател: 2.0 БЕНЗИН
Мощност: 83 к.с.
Скоростна кутия: 6 степенна механична
Купе: 5 врати
Цвят: Сив
За контакт:

Георги Георгиев
Тел.: 052/703 969
Моб.: 0882/64 74 58
E-mail: g.georgiev@honda-bg.com



Варна, Бултрако Моторс АД
9000 Варна, бул. Ян Хунияди 69 телефон:
052 703 969

Пловдив, Бултрако Моторс АД
4000 Пловдив, бул. Пазарджишко шосе 82;
телефон; 032 908 170

CR-V 2.2
Цена: 23 900 лв.

Първа регистрация: 2009 г.
Пробег: 145 163км.
Двигател: 2.2 Дизел
Мощност: 140 к.с.
Скоростна кутия: 6 степенна 
механична
Купе: 5 врати
Цвят: Кристално черен перлен

За контакт:
Анатолий Анастасов
тел.: 032/ 908177
GSM: +359 886 101994
e-mail: cars-plovdiv@honda-bg.com

CBR 250 R
Цена: 5 600 лв.
Първа регистрация: 2011г.
Пробег: 6 800 км.
Двигател: 250 куб.см, 
БЕНЗИН
Мощност:  27. к.с.
Скоростна  кутия:
механична
Спирачна система: 
комбинирана ABS
Цвят: черен металик

За контакт:
Цветомир Цветанов
тел.: 02/81 81 957
GSM: 0882 481 608
e-mail:
ts.tsvetanov@honda-bg.com
Стефан Ганчев
тел.: 02/81 81 963
GSM: 0882 481 708
е-mail:
s.ganchev@honda-bg.com

NSS Forza 300
Цена: 8 000 лв.
Първа регистрация: 
09.2013г.
Пробег: 1 900 км.
Двигател: 300 куб.см, 
БЕНЗИН
Мощност:  26. к.с.
Скоростна  кутия: 
автоматична
Спирачна система: 
комбинирана ABS
Цвят: бял металик

За контакт:
 Цветомир Цветанов
тел.: 02/81 81 957
GSM: 0882 481 608
e-mail:
ts.tsvetanov@honda-bg.com
 
Стефан Ганчев
тел.: 02/81 81 963
GSM: 0882 481 708
е-mail:
s.ganchev@honda-bg.com



Модел 26”x440 mm 26”x480 mm

Цвят Бял

Рамка
14 APOLON 26”x440mm, алуминиева,  
HT:115x1/8”x1.5”, SP:31.8, FD:34.9 top, RD: директ, 
допълнителен монтаж на дисковете

14 APOLON 26”x480mm, алуминиева, 
HT:120x1/8”x1.5”, SP:31.8, FD:34.9 top, RD: директ, 
допълнителен монтаж на дисковете

Вилка SUNTOUR SF13-XCM LO DS26", TRAVEL: 100,  
1-1/8 THREADLESS STEM 250mm, бял гланц YS701, само за дискове, SPEED LOCKOUT

Спирачки TEKTRO, предна хидравлична дискова спирачка - сет HD-M300, 
с TR180-7 ротор 750mm черен маркуч, допълнителен монтаж

Спирачки TEKTRO, задна хидравлична дискова спирачка - сет HD-M300,  
с TR160-7, 1350mm черен маркуч, допълнителен монтаж

Преден дерайльор SHIMANO (AFDTX50L6), FD-TX50-6, горно завъртане, двойно превключване, W/34.9MM адаптер CS ъгъл: 66-69

Заден дерайльор SHIMANO (ARDM280SGS), RD-M280, ALTUS 7/8-скорост директно захващане, разглобен

Свободни колела SHIMANO (ACSHG318132), ALTUS, касетъчно зъбно колело, CS-HG31, 
8-скорост 11-13-15-18-21-24-28-32T(AW), разглобен

Ляв лост за 
превключване на скорости SHIMANO (ASLM310LA), ALTUS SL-M310L- 3 скорост INDEX, 2050MM INNER, W/ оптичен дисплей за скоростите

Десен лост за 
превключване на скорости SHIMANO (ASLM310R8C), ALTUS SL-M310R- 8 скорост INDEX, 2400mm INNER, W/ оптичен дисплей за скоростите

Производител Произведен за Астреко Холдинг ЕАД от Макс Ком ЕООД

Цена с вкл. ДДС 790 лева 790 лева

AS14 ASTRECO ATHLETE LADY 

Астреко Холдинг ЕАД гарантира своите велосипеди за период от 24 месеца от датата на закупуване. Търговската гаранция се прилага само спрямо 
регистрирания първоначален собственик.

Astreco bike collection 
представя Вашия нов велосипед

каталог
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Астреко Холдинг ЕАД гарантира своите велосипеди за период от 24 месеца от датата на закупуване. Търговската гаранция се прилага само спрямо 
регистрирания първоначален собственик.

Модел 26”x440 mm 26”x480 mm

Цвят Черен мат

Рамка 14 APOLON 26"x440mm, алуминиева, HT:115x44x50,
SP:31.6, FD:34.9 top, RD: директ, SHOCK: не

14 APOLON 26"x480mm, алуминиева, HT:120x44x50,
SP:31.6, FD:34.9 top, RD: директ, SHOCK: не

Вилка SUNTOUR SF14-XCR 32 LO-R DS 26", TRAVEL: 100, допълнителен монтаж на дискове,
1-1/8 THREADLESS STEM 250mm, черен мат YS727

Спирачки SHIMANO (AM395LF9RX075) монтиран сет с дискови спирачки, BL-M395L(L), BR-M395L(F) W/SM-MA-F180P/P2, 
подложки от смола, W/O 180MM ротор, 750MM маркуч, черни

Спирачки SHIMANO (ASMRT30M), ротор за дискови спирачки,
SM-RT30 180MM, W/централно заключващ се венец, само за подложки от смола

Спирачки SHIMANO (ASMRT30), ротор за дискови спирачки, SM-RT30 160MM,
W/централно заключващ се венец, само за подложки от смола

Спирачки SHIMANO (AM395RRXRX140) монтиран сет с дискови спирачки, BL-M395L(R),
BR-M395L(R) W/O адаптер подложки, W/O ротор, 1400MM маркуч (SM-BH59 черен), черни, разглобени

Преден дерайльор SHIMANO (AFDM371L6), FD-M371, ALTUS, долно завъртане, двойно превключване, 
за задна 9-скорост, лентов тип (W/34.9MM адаптер) CS ъгъл: 66-69, за 44/48T, CL:50MM

Заден дерайльор SHIMANO (ARDM390SGSL), RD-M390-L, ACERA,
SGS 9-скорост, директно захващане, черен, разглобен

Свободни колела SHIMANO (ACSHG20I9134),  касетъчно зъбно колело,
CS-HG20 9-скорост кафяв 11-13-15-17-20-23-26-30-34T (BN), разглобен

Ляв лост за
превключване на скорости

SHIMANO (ASLM390LB), лост за превключване, SL-M390, ACERA,
лява 3-скорост 1800MM INNER, W/ оптичен дисплей за скоростите

Десен лост за 
превключване на скорости

SHIMANO (ASLM390RA), лост за превключване, SL-M390, ACERA,
дясна 9-скорост 2050MM INNER, W/ оптичен дисплей за скоростите

Производител Произведен за Астреко Холдинг ЕАД от Макс Ком ЕООД

Цена с вкл. ДДС 890 лева 890 лева

каталог
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AS14 ASTRECO ATHLETE

Модел 29”x440 mm 29”x480 mm

Цвят Черен мат

Рамка
14 APOLON 29”x440mm, алуминиева,
HT:105x44x50,  SP:31.8, FD:34.9 top,
RD: директ, дисковете се монтират допълнително

14 APOLON 29”x480mm, алуминиева, 
HT:110x44x50,  SP:31.8, FD:34.9 top,
RD: директ, дисковете се монтират допълнително

Вилка SUNTOUR SF14-XCR 32 LO-R DS 29”, TRAVEL: 100, 
допълнителен монтаж на дискове, 1-1/8 THREADLESS STEM 250mm, черен мат YS727

Спирачки SHIMANO (AM395LF9RX080) монтиран сет с дискови спирачки, BL-M395L(L), BR-M395L(F) W/SM-MA-F180P/P2,
подложки от смола, W/O 180MM ротор, 800MM маркуч, черни

Спирачки SHIMANO (ASMRT30M), ротор за дискови спирачки, 
SM-RT30 180MM, W/централно заключващ се венец, само за подложки от смола

Спирачки SHIMANO (ASMRT30), ротор за дискови спирачки, SM-RT30 160MM, 
W/централно заключващ се венец, само за подложки от смола

Спирачки SHIMANO (AM395RRXRX145) монтиран сет с дискови спирачки, BL-M395L(R), 
BR-M395L(R) W/O адаптер подложки,  W/O ротор, 1450MM маркуч (SM-BH59 черен), черни, разглобени

Преден дерайльор SHIMANO (AFDM371L6), FD-M371, ALTUS, долно завъртане, двойно превключване,
за задна 9-скорост, лентов тип (W/34.9MM адаптер) CS ъгъл: 66-69, за 44/48T, CL:50MM

Заден дерайльор SHIMANO (ARDM390SGSL), RD-M390-L, ACERA, 
SGS 9-скорост, директно захващане, черен, разглобен

Свободни колела SHIMANO (ACSHG20I9134),  касетъчно зъбно колело, 
CS-HG20 9-скорост кафяв 11-13-15-17-20-23-26-30-34T (BN), разглобен

Ляв лост за
превключване на скорости

SHIMANO (ASLM390LB), лост за превключване, SL-M390, ACERA,
лява 3-скорост 1800MM INNER, W/ оптичен дисплей за скоростите

Десен лост за 
превключване на скорости

SHIMANO (ASLM390RA), лост за превключване, SL-M390, ACERA,
дясна 9-скорост 2050MM INNER, W/ оптичен дисплей за скоростите

Производител Произведен за Астреко Холдинг ЕАД от Макс Ком ЕООД

Цена с вкл. ДДС 890 лева 890 лева

каталог
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AS14 ASTRECO ATHLETE KIDS

Модел 24”x340 mm

Цвят Бял

Рамка 14 APOLON 24"x340mm, алуминиева, HT:100x44x50,  SP:27.2, FD:31.8 top, RD: директ, SHOCK: не

Вилка SUNTOUR SF13-M3020 DS24 50, 24"x28.6 OVERSIZEx173mm, 
THREADLESS, последващ монтаж на диск, бял гланц YS701

Спирачки SG,BRAKE INNER WIRE само за MTB L:2000mm (d7*6mm)

Спирачки SG,BRAKE INNER WIRE само за  MTB L:750mm (d7*6mm)

Спирачки JAK - 5, сет предни дискови спирачки, W/160mm ротор, бял

Спирачки JAK - 5, сет задни дискови спирачки, W/160mm ротор, бял

Преден дерайльор SHIMANO (AFDTX50M6), FD-TX50-6, горно завъртане, двойно превключване, W/31.8MM адаптер CS ъгъл: 66-69

Заден дерайльор SHIMANO (ARDM280SGS), RD-M280, ALTUS 7/8 скорост, директно захващане, разглобен

Свободни колела SHIMANO (ACSHG318134), ALTUS касетъчно зъбно колело, 
CS-HG31 8-скорост 11-13-15-17-20-23-26-30-34T (АО), разглобен

Ляв лост за
превключване на скорости

SHIMANO (ASTEF51LSBL), лост скорости/спирачки,
ST-EF51-L(LL)2A ляв 3-скорост 1800MM   EZ-FIRE PLUS, 2F-алуминиев, за V-BRAKE, черен, разглобен

Десен лост за 
превключване на скорости

SHIMANO (ASTEF51R8AL), лост скорости/спирачки, 
ST-EF51-8R(LL)2A десен 8-скорост 2050MM EZ-FIRE PLUS, 2F-алуминиев, за V-BRAKE, Bчерен, разглобен

Производител Произведен за Астреко Холдинг ЕАД от Макс Ком ЕООД

Цена с вкл. ДДС 490 лева

Астреко Холдинг ЕАД гарантира своите велосипеди за период от 24 месеца от датата на закупуване. Търговската гаранция се прилага само спрямо 
регистрирания първоначален собственик.

Астреко Холдинг ЕАД – София 1404, бул. България 111, сгр. А, ет. 1, тел.: 02 8181 968

Пълната гама велосипеди Astreco ще откриете при нашите оторизирани дилъри:
София – Изток, Бултрако Моторс ЕАД,
1839 София, бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980
www.bultraco-sofi a.bg
София – Юг, Бултрако Моторс ЕАД,
1404 София, бул. България 111, тел.: 02 8181 968
www.bultraco-sofi a.bg

Варна, Бултрако Моторс ЕАД,
бул. Ян Хунияди 69, тел.: 052 703 969
www.bultraco-varna.bg
Пловдив, Бултрако Моторс ЕАД,
бул. Пазарджишко шосе 82, тел.: 032 908 177
www.bultraco-plovdiv.bg

каталог
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N104 Evo special N-COM

N104 EVO модифицирана версия на добре познатия модел 
N104, но с иновативни технически решения. Вентилацион-

ната система гарантира отличен вътрешен климат 
контрол при всякакви метеорологични условия. 

Благодарение на AirBooster Technology - спомагател-
на технологията за допълнителен въздух - си 

гарантирате комфорт и удобство. Напълно 
сваляемата и перяща се подплата, заедно с 

удобните предпазители за бузите, осигуряват 
изключителна практичност. N104 EVO впечатлява 

и с ултраширокия си визьор и следователно отлична 
видимост. Максималната сигурност и защита срещу 

нежелано отваряне са гарантирани от авангардната систе-
ма за фиксиране на визьора Microlock2. Шлемът е подготвен 

и за комуникационната система N-Com, и е оборудван с 
устойчив на изпотяване вътрешен визьор Pinlock®.

597 лв
с ДДС

X-661 VINTY N-COM

X-661 е новоразработен туринг шлем от серията X-lite, 
впечатляващ със спортното си излъчване и авангар-
ден дизайн. Предлага се в три размера на външния 
корпус, като дизайнът грабва окото с отворите на 
въздуховодите и задния спойлер, както и с  напълно 
интегрирания регулируем вътрешен втори визьор 
VPS (Vision Protection System)  Високотехнологичните 
и изключително качествени материали, използвани 
за вътрешната част, осигуряват комфорт дори и 
при дълги преходи. 
Ярките рефлекторни ивици осигуряват добрата 
му видимост. Освен това X-661 е оборудван с 
DD-ринг система за закопчаване, както и с  кому-
никационната система N-Com X-Series BX4 PLUS 

711 лв
с ДДС
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N91 Evo HI-VISIBILITY N-COM

N91 EVO е модифицирана версия на добре познатия модел 
N91 - full-face, flip-up шлем за туринг и градско каране. 
Високото му качество и впечатляващ дизайн го правят 
изключително привлекателен за феновете на гамата на 
Nolan.Новата, напълно сваляема и перяща се подплата, 
осигурява изключителна практичност и удобство. 
Благодарение на висококачествените материали и 
иновативни технологии, подплатата осигурява изключи-
телен комфорт.
Максималната сигурност и защита срещу нежелано 
отваряне са гарантирани от авангардната система за 
фиксиране на визьора Microlock2. Шлемът е подготвен и за 
комуникационната система N-Com. 584 лв

с ДДС

N91 Evo HI-VISIBILITY N-COM

584 лв
с ДДС
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N86 OVERTAKING

N86 FLOW N-COM

411 лв
с ДДС

428 лв
с ДДС

N86 SPECTER

N86 е шосеен full-face шлем на Nolan. Спортен, 
аеродинамичен и компактен, осигуряващ комфорт и 
сигурност. Стандартното му оборудване включ-
ва Pinlock®, устойчив на изпотяване вътрешен 
визьор със силиконово запечатан профил, VPS 
(Vision Protection System) визьор, напълно 
сваляема и перяща се подплата, както и 
авангардната система за фиксиране на 
визьора Microlock2
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332 лв.
с ДДС

319 лв.
с ДДС

491 лв.
с ДДС

344 лв.
с ДДС

332 лв.
с ДДС

344 лв.
с ДДС

319 лв.

Размери:

491 лв.
с ДДС

EU см USA инчове

XXS 52 – 53 6½ – 6⅝ 20½    – 20⅞  

XS 53 – 54 6 ⅝   – 6 ⅞  20⅞   – 21⅝  

S 55 – 56 6 ⅞   – 7 21⅝   – 22

M 57 – 58 7 ⅛   – 7 ¼  22⅜   – 22¾  

L 59 – 60 7 ⅜   – 7 ½  23⅛   – 23½  

XL 61 – 62 7 ⅝   – 7 ¾  24 – 24⅜  

XXL 63 – 64 7 ⅞   – 8 24¾   – 25⅛  

65 – 66 8 – 8⅛  25¼   – 25⅝  

Всички каски са произведени в Италия и покриват регулацията ECE/ONU 22. 
Посочени са само наличните размери. Доставка с куриер до цялата страна.

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете
най-близкия шоурум на Бултрако Mоторс или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). 

Срок на валидност на промоционалните цени – до 28.02.2015 г.

Шлемове

XS

L

N85
Moto GP

N63 Gemini Replica

N63
Oriental Flowers

N63 Scratch
Metal Sort

N71 Classic
Blank Sort и Silver

S

XXL

XS

S

M

S

XL

XXL

XXL

XXL

XL

XL

Mодерната визия на шлема го 
прави идеален за градски условия 
и динамичен начин на придвижване. 
Отлично съотношение цена/качество. 
1400 (±50) грама

Microlock 
система за 
закопчава-
не, оригинален 
дизайн с флорални мотиви. 
1400 (±50) грама

Изработен от твърд, практически 
нечуплив Lexan поликарбонат (търгов-
ска марка на Sabic Innovative Plastics 
IP BV). Лесно модулиране на шлема 
от full-face до open-face чрез сваляне на 
предпазната част за брадата. Големият визьор 
осигурява по-добра видимост на пътя и защита от вятър при свале-
на „брада“. Подготовка за Classic N-COM комуникационна система. 
1380 (±50) грама

Култовият модел на Nolan, задържал 
се на върха в класациите за шле-

мове, дори и сред по-нови модели от 
по-висок клас. Предпочитан както от 

турър-ездачите, така и от по-спортните на-
тури. Моделът има изключително добра надеждност благодаре-
ние на своята отлична защита, добро проветрение чрез система 
отвори, включително на тила, и аеродинамична форма. При за-

тваряне на въздуховодите се постига много добро обезшумяване 
на шлема и така не се нарушава аеродинамичността.

С подготовка за N-COM комуникационна система и pinlock. Hi-
Brite предпазно твърдо покритие.

1490 (±50) грама

Стилен шлем с елегантен дизайн.
Hi-Brite защитно твърдо покритие. 

1400 (±50) грама

310 лв.
с ДДС

Серия N63
Шлемове, разработени за изправен стил на езда, типична за град-
ските и туристическите мотоциклети. Забележителната вентилация 
и лекотата при смяна и заключване на визьора ги правят сред 
най-предпочитаните шлемове както за начинаещи, така и за опитни 
ездачи. Всички модели от серията са с подготовка за pinlock – па-
тентована система за минимизиране изпотяването на визьора.

258 лв.
с ДДС

368 лв.
с ДДС

239 лв.
с ДДС 248 лв.

с ДДС

232 лв.
с ДДС

Бултрако АД - официален вносител за България. За повече информация посетете
най-близкия шоурум на Бултрако Mоторс или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453).
Срок на валидност на промоционалните цени - до 28.02.2015 г.



332 лв.
с ДДС

319 лв.
с ДДС

491 лв.
с ДДС

344 лв.
с ДДС

332 лв.
с ДДС

344 лв.
с ДДС

319 лв.

Размери:

491 лв.
с ДДС

EU см USA инчове

XXS 52 – 53 6½ – 6⅝ 20½    – 20⅞  

XS 53 – 54 6 ⅝   – 6 ⅞  20⅞   – 21⅝  

S 55 – 56 6 ⅞   – 7 21⅝   – 22

M 57 – 58 7 ⅛   – 7 ¼  22⅜   – 22¾  

L 59 – 60 7 ⅜   – 7 ½  23⅛   – 23½  

XL 61 – 62 7 ⅝   – 7 ¾  24 – 24⅜  

XXL 63 – 64 7 ⅞   – 8 24¾   – 25⅛  

65 – 66 8 – 8⅛  25¼   – 25⅝  

Всички каски са произведени в Италия и покриват регулацията ECE/ONU 22. 
Посочени са само наличните размери. Доставка с куриер до цялата страна.

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете
най-близкия шоурум на Бултрако Mоторс или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). 

Срок на валидност на промоционалните цени – до 28.02.2015 г.

Шлемове

XS

L

N85
Moto GP

N63 Gemini Replica

N63
Oriental Flowers

N63 Scratch
Metal Sort

N71 Classic
Blank Sort и Silver

S

XXL

XS

S

M

S

XL

XXL

XXL

XXL

XL

XL

Mодерната визия на шлема го 
прави идеален за градски условия 
и динамичен начин на придвижване. 
Отлично съотношение цена/качество. 
1400 (±50) грама

Microlock 
система за 
закопчава-
не, оригинален 
дизайн с флорални мотиви. 
1400 (±50) грама

Изработен от твърд, практически 
нечуплив Lexan поликарбонат (търгов-
ска марка на Sabic Innovative Plastics 
IP BV). Лесно модулиране на шлема 
от full-face до open-face чрез сваляне на 
предпазната част за брадата. Големият визьор 
осигурява по-добра видимост на пътя и защита от вятър при свале-
на „брада“. Подготовка за Classic N-COM комуникационна система. 
1380 (±50) грама

Култовият модел на Nolan, задържал 
се на върха в класациите за шле-

мове, дори и сред по-нови модели от 
по-висок клас. Предпочитан както от 

турър-ездачите, така и от по-спортните на-
тури. Моделът има изключително добра надеждност благодаре-
ние на своята отлична защита, добро проветрение чрез система 
отвори, включително на тила, и аеродинамична форма. При за-

тваряне на въздуховодите се постига много добро обезшумяване 
на шлема и така не се нарушава аеродинамичността.

С подготовка за N-COM комуникационна система и pinlock. Hi-
Brite предпазно твърдо покритие.

1490 (±50) грама

Стилен шлем с елегантен дизайн.
Hi-Brite защитно твърдо покритие. 

1400 (±50) грама

310 лв.
с ДДС

Серия N63
Шлемове, разработени за изправен стил на езда, типична за град-
ските и туристическите мотоциклети. Забележителната вентилация 
и лекотата при смяна и заключване на визьора ги правят сред 
най-предпочитаните шлемове както за начинаещи, така и за опитни 
ездачи. Всички модели от серията са с подготовка за pinlock – па-
тентована система за минимизиране изпотяването на визьора.

258 лв.
с ДДС

368 лв.
с ДДС

239 лв.
с ДДС 248 лв.

с ДДС

232 лв.
с ДДС

940 лв.
с ДДС

533 лв.
с ДДС

948 лв.
с ДДС

795 лв.
с ДДС

735 лв.
с ДДС

474 лв.
с ДДС

418 лв.
с ДДС

795 лв.

533 лв.
с ДДС

474 лв.
с ДДС

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете
най-близкия шоурум на Бултрако Mоторс или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). 

Срок на валидност на промоционалните цени – до 28.02.2015 г.

Всички каски са произведени в Италия и покриват регулацията ECE/ONU 22. 
Посочени са само наличните размери. Доставка с куриер до цялата страна.

S

L

XL

X-602
Devil & Angel

X-802
Lorenzo Moon

X-802
Bluster white

X-802 Start
Blank Sort

X-801 RR Mask

X-802 Lorenzo
Black Rock Star

L

XL

XXL

M

XXL

XXL

S

XXL

X-701 Start
Mat Sort

L

XL

S

XXL

L

XL

Списание MoTipp 6/2009 отличи този 
шлем с максимален резултат в срав-
нителния тест между 9 шлема. Идеален 
за града и с отлично качество, този шлем 
разполага с pinlock и подготовка за N-COM 
комуникационна система. 1350 (±50) грама

Система против изпотяване на визьора. 
Изработен от композитни влакна.
Предлага се с тъмен визьор. 
1340 (±50) грама

С интегрирана вентилационна систе-
ма и отлично обдухване, този шлем не 
натоварва ездача и допринася за неговия 
комфорт. Изработен от композитни материа-
ли. Дизайн от ASD – с ръчно поставени графики. 
1390 (±50) грама

Изработен от композитни материали 
и с подготовка за система pinlock за 

минимизиране изпотяването на визьора, 
този лек шлем приляга плътно и създава 

удобство както в града, така и на пистата. 
1370 (±50) грама

С отлични резултати на тестовете на 
специализираните немски издания MoTipp 
6/2009 и PS Sport-Mootrrad Magazine 5/2009, 
този шлем е създаден за истински рок звезди. 
С подготовка за система pinlock.
1400(±50)грама

Патентованата система pinlock е отлич-
ната защита във влажна среда, като оси-

гурява чудесна видимост и предотвратява 
изпотяването на визьора. Завидно лек шлем, 

изработен от композитни материали.
1240 (±50) грама

Спечелила редица награди на авторитетно-
то списание InMoto 03/2008 (10/10 точки в 

сравнителния тест между 16 шлема), моделът е 
идеален избор за индивидуалисти, с определена 

чувствителност към стилните едноцветни шлемове.
С подготовка за pinlock система против изпотяване.

 1370 (±50) грама

705 лв.
с ДДС 399 лв.

с ДДС

596 лв.
с ДДС

711 лв.
с ДДС

313 лв.
с ДДС

552 лв.
с ДДС

355 лв.
с ДДС



Размери:
EU см USA инчове

XXS 52 – 53 6½ – 6⅝ 20½    – 20⅞  

XS 53 – 54 6 ⅝   – 6 ⅞  20⅞   – 21⅝  

S 55 – 56 6 ⅞   – 7 21⅝   – 22

M 57 – 58 7 ⅛   – 7 ¼  22⅜   – 22¾  

L 59 – 60 7 ⅜   – 7 ½  23⅛   – 23½  

XL 61 – 62 7 ⅝   – 7 ¾  24 – 24⅜  

XXL 63 – 64 7 ⅞   – 8 24¾   – 25⅛  

65 – 66 8 – 8⅛  25¼   – 25⅝  

Всички каски са произведени в Испания и покриват регулацията ECE/UN 22.05.
Посочени са само наличните размери. Доставка с куриер до цялата страна.

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете 
най-близкия център на Бултрако или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). 

Каски и шлемове

M

S

XS

L

XL

Golden Snake
B-cool

Vespa flowers

Verti

Isle of man ТТ

Rose’N Roll

M

S

L

XL

L

XL

M

L

XL

S

L

XXL

Wild Wolf

M

XL

S

XS

XXS

M

XL

Антискреч визьор, UV защита.
Изключително лека и удобна.
1050 грама

Антискреч визьор, 
лек термопластичен шел.
1050 грама

3D шлем само за ценители. 
С официалното лого на Isle of Man TT
шампионата. 1450 грама

Лимитирана серия,
лесна смяна на визьора.

1000 грама

Лек шел, удобна каска 
с атрактивна визия.
1150 грама

Модуларна каска с вградени очила, 
идеална за града.

1570 грама
Aтрактивен дизайн, изключителна 

здравина и удобство.
1450 грама

105 лв.
с ДДС 185 лв.

с ДДС

185 лв.
с ДДС 244 лв.

с ДДС

264 лв.
с ДДС

210 лв.
с ДДС 303 лв.

с ДДС



Размери:
EU см USA инчове

XXS 52 – 53 6½ – 6⅝ 20½    – 20⅞  

XS 53 – 54 6 ⅝   – 6 ⅞  20⅞   – 21⅝  

S 55 – 56 6 ⅞   – 7 21⅝   – 22

M 57 – 58 7 ⅛   – 7 ¼  22⅜   – 22¾  

L 59 – 60 7 ⅜   – 7 ½  23⅛   – 23½  

XL 61 – 62 7 ⅝   – 7 ¾  24 – 24⅜  

XXL 63 – 64 7 ⅞   – 8 24¾   – 25⅛  

65 – 66 8 – 8⅛  25¼   – 25⅝  

Всички каски са произведени в Испания и покриват регулацията ECE/UN 22.05.
Посочени са само наличните размери. Доставка с куриер до цялата страна.

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете 
най-близкия център на Бултрако или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). 

Каски и шлемове

M

S

XS

L

XL

Golden Snake
B-cool

Vespa flowers

Verti

Isle of man ТТ

Rose’N Roll

M

S

L

XL

L

XL

M

L

XL

S

L

XXL

Wild Wolf

M

XL

S

XS

XXS

M

XL

Антискреч визьор, UV защита.
Изключително лека и удобна.
1050 грама

Антискреч визьор, 
лек термопластичен шел.
1050 грама

3D шлем само за ценители. 
С официалното лого на Isle of Man TT
шампионата. 1450 грама

Лимитирана серия,
лесна смяна на визьора.

1000 грама

Лек шел, удобна каска 
с атрактивна визия.
1150 грама

Модуларна каска с вградени очила, 
идеална за града.

1570 грама
Aтрактивен дизайн, изключителна 

здравина и удобство.
1450 грама

105 лв.
с ДДС 185 лв.

с ДДС

185 лв.
с ДДС 244 лв.

с ДДС

264 лв.
с ДДС

210 лв.
с ДДС 303 лв.

с ДДС

Как да изберем каска
Експертите по безопасност твърдят, че най-важният 
фактор при избора на каска е точният размер. Размерът 
и комфортът на каската оказват сериозно влияние на 
вашето управление, но те спасяват и живота. На всеки 
размер съответства определена дължина на окръжност-
та на главата в сантиметри и/или инчове. Ако видите, 
че вашият размер е между два близки, препоръчително е 
да се спрете на по-малкия размер.

ЗАПОМНЕТЕ: Никога не 
използвайте каска, която 
не ви е по размер. Каската 
трябва да седи плътно, 
също така е важно да не 
е и много тясна и да ви 
задушава. Най-важното 
е вие да се чувствате 
комфортно!

01 Най-лесно можете да разберете мярката на 
вашата глава с помощта на шивашки санти-

метър (ако нямате сантиметър под ръка, можете 
да използвате някаква връв и след това с линийка да 
разберете размера). Като правило, измерването на 
окръжността на главата се прави 1,5 - 2,5 сантимет- 
ра над веждите, малко над ушите, мястото, където 
обикновено главата на човек е най-широка. Измерете 
главата няколко пъти, така ще избегнете всякакви 
грешки. Сравнете измерването с таблицата с размери 
на съответния производител и пробвайте следващия 
размер, ако измерването ви е между два размера. 

02 Пробвайте няколко каски. Не се притеснявайте за 
цветовете и графиките, важен е верният размер.

03 Главата ви трябва да влезе в каската с извест-
но съпротивление, ако е с правилен размер. За 

съжаление повечето хора си избират прекалено големи 
каски, така че ако каската е точно по главата ви в нача-
лото, вероятно сте близо до точния размер. Каската не 
трябва да е наклонена напред или назад.

04 Установете дали има точки с по-голямо 
напрежение. Ако това е перфектната за вас 

каска, напрежението трябва да бъде равномерно по 
главата.

05 Желателно е да се качите на мотор в позиция 
за каране - каската не трябва да ви пречи 

да виждате. Освен напред, трябва да имате 100% 
видимост наляво и надясно.

06 Преди да свалите каската помислете пак за 
точките с по-голямо напрежение. Натиснете 

силно върха на каската. Задръжте така и се уверете, че 
ви е комфортно. Не забравяйте, че това напражение може 
да бъде леко дразнещо в началото, но може да предизвика 
ужасно главоболие след един час каране. Стойте близо до 
огледалото, докато сваляте каската си и огледайте за 
зачервявания на кожата. Ако откриете, си сложете пак 
каската и проверете дали усещате по-голямо напрежение 
там. Когато смятате, че сте открили перфектната каска, 
опитайте един размер по-голяма и един размер по-малка, 
като изпълнявате всички стъпки досега.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка марка предлага различни размери 
каски. Нещо повече, един и същи производител може да 
преразглежда своите собствени мерки. Сега, когато 
вие знаете своя примерен размер, можете спокойно 
да се отправите към най-близкия шоурум на Бултрако 
Моторс АД.

Бултрако АД - официален вносител за България. За повече 
информация посетете най-близкия център на Бултрако или 
се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453).
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Всички продукти с марка Oxford 
са произведени в Европейски съюз.

Oригинални 
мотоаксесоари

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете 
най-близкия шоурум на Бултрако Mоторс или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). 

Кевларени 
дънки
Подсилени дънки, внасящи стил в градската 
езда. Иновативна технология от DuPont. Здрави и 
същевременно леки и удобни, тези дънки са 2.5 пъти 
по-издръжливи на скъсване в сравнение с кожата. 
Включен комплект наколенки.

Термо-блуза с 
дълъг ръкав, затопляща
Термобельото е идеалното допълнение към Вашия екип. Затоп-
лящата блуза спомага за задържане на телесната температура 
и може да се използва целогодишно. Перфектна за различни 
климатични условия, когато тялото трябва да се регулира чрез 
комбинация от ефективно отстраняване на изпотяването и тер-
мална изолация. За по-студеното време, когато тялото се нуждае 
от максимална топлина.

Термо-блуза 
с къс/дълъг 
ръкав, 
охлаждаща
Перфектни за по-топло време, 
когато тялото има нужда да 
отстрани потта и чрез бързото 
й изпаряване да се постигне 
охлаждащ ефект. Използва въз-
можността за бързо изсушаване 
на материята, за да постигне 
комфортен термален ефект.

Дъждобран
Интелигентни размери – вместо да търсите 
колко по-голям трябва да бъде дъждобранът 
за Вашата екипировка, просто купувате Вашия 
размер. Предпазва екипа от влага и дъжд. Със 
светлоотразителни ленти.

220 лв. 
с ДДС

52 лв. 
с ДДС

86 лв. 
с ДДС

с дълъг ръкав

с къс ръкав

44 лв. 
с ДДС

54 лв. 
с ДДС
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по-издръжливи на скъсване в сравнение с кожата. 
Включен комплект наколенки.
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климатични условия, когато тялото трябва да се регулира чрез 
комбинация от ефективно отстраняване на изпотяването и тер-
мална изолация. За по-студеното време, когато тялото се нуждае 
от максимална топлина.
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с къс/дълъг 
ръкав, 
охлаждаща
Перфектни за по-топло време, 
когато тялото има нужда да 
отстрани потта и чрез бързото 
й изпаряване да се постигне 
охлаждащ ефект. Използва въз-
можността за бързо изсушаване 
на материята, за да постигне 
комфортен термален ефект.

Дъждобран
Интелигентни размери – вместо да търсите 
колко по-голям трябва да бъде дъждобранът 
за Вашата екипировка, просто купувате Вашия 
размер. Предпазва екипа от влага и дъжд. Със 
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Всички продукти с марка Oxford 
са произведени в Европейски съюз.

Oригинални 
мотоаксесоари

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете 
най-близкия шоурум на Бултрако Mоторс или се свържете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). 

Зарядно устройство 
Oxford Oximiser 900

Устройството зарежда, оптимизира работата и 
удължава живота на Вашата батерия. Подходящо 

за 12V батерии до 30Ah, включително Gel, MF и 
конвенционални оловни и презареждащи се батерии.

Зарядно устройство 
Oxford Optimiser 601
Plug-in зарядно за всички 12V автомобилни батерии до 
30Ah. Зарежда дори акумулатори с под 3V остатъчен заряд.

Зарядно устройство 
Oxford Maximiser 3800

Устройството зарежда, оптимизира работата и удължава 
живота на Вашата батерия. 3 режима зареждат различните 
типове батерии – от 1,2Ah до 125Ah. Подходящ не само за 

мотоциклети, но и за автомобили, каравани и лодки.

Капачки 
за вентил 
Придават различна визия на Вашия 
мотоциклет. Налични в черен, сив, жълт, 
червен и син цвят. 2бр. в комплект.

Подгряващи ръкохватки 
Touring/ATV
Ергономични, създадени за оптимален комфорт при шофиране. Дължината на ръкохватката 
е 120 мм (130 мм за ATV). Няколко степени на загряване за индивидуален комфорт.

Заключващо устройство 
Oxford Junior

Здраво и компактно заключващо устройство за диск. Заключване 
с ключ, 3 ключа в комплекта. Изработено от цинк, алуминий и стомана.
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96 лв. 
с ДДС

151 лв. 
с ДДС

81 лв. 
с ДДС

23 лв. 
с ДДС

106 лв.
с ДДС

108 лв. 
с ДДС

5 лв. 
с ДДС



120 лв.

257 лв.

275 лв.

257 лв.

88 лв.

119 лв.

Оригинални аксесОари и
мОтОекипирОвка honda
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88 лв.

35 лв.

154 лв.

103 лв.

35 лв.

Оригинални аксесОари и
мОтОекипирОвка honda
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208 лв.

284 лв.
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