
официално списание на  в България

Honda 
X-ADV 750



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. България 82Б
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

29”x480 mm



3

АСТРЕКО Холдинг

Нашият нов каталог

Здравейте, приятели! 

Отново държите в ръцете си поредното издание на Astreco 

news. Вече стана традиция всеки брой да бъде каталожен и да ви 

насочва към всички продукти, които предлага нашият холдинг. 

А гамата е разнообразна – велосипеди, мотоциклети, ATV-та, 

автомобили, бусове и камиони. Заедно с това, предлагаме и неве-

роятно богата гама от аксесоари и услуги.

Естествено, нашата гама от предлагани продукти се обнови и 

обогати от моделите за 2017 г. Това са новите мотоциклети 

Honda, които заместиха модели и запълниха с нови дългия списък 

от 50-кубиковите скутери до 1800-кубиковите туръри. При 

автомобилите имаме също нови модели, като на лично място 

сред тях е 10-ото поколение на Honda Civic – уникален автомобил, 

с иновативни технологии и превъзходни качества. Все по-богата 

става и нашата гама бусове и камиони от марката IVECO – от 

практичните и многообразни варианти на Daily до мощния испо-

лин Stralis.

Още по-богат стана и списъкът на аксесоарите, особено този 

на британската фирма Oxford, предлагаща най-нужните неща за 

мотоциклетисти и автомобилисти. Предлагаме и цялата нова 

модна линия на каските за мотоциклетисти на марките Nolan, 

X-lite и GREX. Към екипировката и аксесоарите трябва да добавим 

и оригиналните продукти на Honda.  Така картината става пълна, 

отговаряща на многообразните ваши желания.
.

Редакционен екип Астреко Нюз



CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CBR1000SP1

CBR1000SP1
Двигател

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

Обем 999 см3

Диаметър и ход 76 x 55 мм

Степен на сгъстяване 13:01

Мощност 141 кВт при 13 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 114 Нм при 11 000 об/мин

Горивна система PGМ-DSFI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 16 л

Разход на гориво

Съединител многодисков, маслен с диафрагмени пружини

Скоростна кутия 6 степенна

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ) 2065 x 720 x 1125 мм

Междуосие 832 мм

Височина на седалката 820 мм

Клиренс 130 мм

Тегло 196 кг

Окачване 

Предно
43 мм обърната телескопична вилка, ход 125 
мм

Задно
Pro-Link, газово-маслен амортисьор, ход 138,2 
мм

Гуми

Предна 120/70ZR17 58W

Задна 190/50ZR17 73W

Спирачна система двуканален ABSSu
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CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CBR1000RR CBR650F

CBR 1000RR CBR 650F
Двигател

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

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

Обем 999.8 см3 649 см3

Диаметър и ход 76 x 55.1 мм 67 x 46 мм

Степен на сгъстяване 12.3: 1 11.4:1

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

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

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

Вместимост на резервоара 17.5 л 17.3 л

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

Съединител Маслен многодисков с диафрагмени пружини маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване верига верига

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

Междуосие 1410 мм 1450 мм

Височина на седалката 820 мм 810 мм

Клиренс 130 мм 130 мм

Тегло 200 кг 211 кг

Окачване 

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

41 мм телескопична вилка,
ход 120 мм 

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

Моно амортисьор, регулируем,
ход 43.5  мм

Гуми

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

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

Спирачна система C-ABS ABS

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

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

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

Дискoва 240 x 5 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат  Su
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CBR500R CB1100EX
Двигател

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

Редови четири цилиндров, с въздушно-маслено 
охлаждане, DOHC

Обем 472 см3 1140 см3

Диаметър и ход  67 x 66.8 мм 73.5 x 67.2 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 9.5:1

Мощност 35 кВт/ 48 к.с. при 8 500 об/мин 66 кВт/ при 7 500 ом/мин

Макс. Въртящ момент 43 Нм/ 7 000 об/мин 91 Нм/ 5 000 об/мин

Горивна система PGM- FI електронно впръскване PGM-FI електронен горивен инжекцион

Вместимост на резервоара 15.7 л 16.8 л

Разход на гориво 27 км с 1 л (3.7л/100км)  17,9 км с 1 л

Съединител Маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване верига верига

Размери (ДxШxВ) 2075 x 740 x 1145мм 2200 x 830 x 1130 мм

Междуосие 1410 мм 1490 мм

Височина на седалката 790 мм 790 мм

Клиренс 140 мм 135 мм

Тегло 194 кг 255 кг

Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка 41 мм конвенционална вилка (SDBV) с 

регулируемо натягане на пружините

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

Два амортисьора с регулируемо натягане на 
пружините

Гуми

Предна 120/70ZR - 17M/C 110/80 R18

Задна 160/60ZR - 17M/C 140/70 R18

Спирачна система ABS Двуканален ABS

Предна
Дискова 320 мм хидравлична с двубутален 
апарат 

Хидравличен двоен 296 мм диск с радиален 
4-бутален апарат 

Задна 
Дискова 240 мм хидравлична с еднобутален 
апарат 

Хидравличен диск 

ST1300 Pan-EuropeanCBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CB1100RS

CB1100RS
Двигател

Редови четирицилиндров, с въздушно-маслено 
охлаждане

Обем 1140 см3

Диаметър и ход 73.5 x 67.2 мм

Степен на сгъстяване 9.5:1

Мощност 66 кВт/ при 7 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 91 Нм/ 5 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронен инжекцион

Вместимост на резервоара 16.8 л

Разход на гориво 5,47 л/100 км

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 6 степенна

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ) 2180 x 800 x 1100 мм

Междуосие 1485 мм

Височина на седалката 795 мм

Клиренс 130 мм

Тегло 252 кг

Окачване 

Предно
43 мм конвенционална вилка (SDBV) с 
регулируемо натягане на пружините

Задно
 Два амортисьора с регулируемо натягане на 
пружините

Гуми

Предна 120/70 R17

Задна 180/55 R17

Спирачна система двуканален ABS

Предна
Хидравличен двоен 310 мм диск с радиален 
4-бутален апарат 

Задна Хидравличен диск Na
ke
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CBR 650F CB500F
Двигател

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

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

Обем 649 см3 471 см3

Диаметър и ход 67 x 46 мм 67 x 66.8 мм

Степен на сгъстяване 11.4:1 10.7 : 1

Мощност 64 кВт/87 к.с. при 11 000 об/мин 35 кВт/48 к.с. при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 63 Нм/8 000 об/мин 43 Нм/ 7 000 об/мин

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

Вместимост на резервоара 17.3 л 15.7 л

Разход на гориво 21 км с 1 л (4.7л/100 км) 27 км с 1 л (3.7л/100 км)

Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване верига верига

Размери (ДxШxВ) 2110 x 755 x  1145 мм 2075 x 780 x 1060  мм

Междуосие 1450 мм 1410  мм

Височина на седалката 810 мм 785  мм

Клиренс 130 мм 155  мм

Тегло 211 кг 192 кг

Окачване 

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

Задно
Моно амортисьор, регулируем,
ход 43.5  мм

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

Гуми

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

Задна 180/55-ZR17M/C (73W) 160/60ZR - 17M/C

Спирачна система ABS ABS

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

Дискова 320 мм, хидравлична 2 бутален 
спирачен апарат

Задна 
Дискoва 240 x 5 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат  

Дискова 240  мм, хидравлична  еднобутален 
спирачен апарат

CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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NC750S CMX 500 Rebel

NC750S CMX 500 REBEL
Двигател

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

Двуцилиндров, паралелен, течно охлаждане, 
DOHC

Обем 745 см3 471 см3

Диаметър и ход 77 x 80 мм 67 х 66.8 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.7:1

Мощност 40.3 кВт/55 к.с. при 6 250 об/мин 33.5 кВт/ при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 68 Нм/ 4 750 об/мин 44.6 Нм при 6 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI

Вместимост на резервоара 14.1 л 11.2 л

Разход на гориво 28.9 км с 1 л (3.5л/100 км) 26 км с 1 л

Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT 6-степенна

Задвижване верига Верига

Размери (ДxШxВ)    2195 x 780 x 1130 мм 2,188 x 820 x 1,094 мм

Междуосие 1525 мм 1488 мм1525 мм

Височина на седалката 790 мм 690 мм

Клиренс 140 мм 136 мм

Тегло MT: 216 кг DCT: 226 кг 190 кг

Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка, 
ход 120 мм 

41мм телескопична вилка

Задно
Pro-Link амортисьор,
ход 120 мм

Showa с pro-link система

Гуми

Предна 120/70-ZR17M/C (58W) 130/90-16M/C 67H

Задна 160/60-ZR17M/C (69W) 150/80-16M/C 71H

Спирачна система ABS Двуканален ABS

Предна
Дискова 320 мм, хидравлична 2 бутален 
спирачен апарат

264 мм диск, двубутален апарат

Задна 
Дискова 240  мм, хидравлична  еднобутален 
спирачен апарат

дискова, еднобутален апарат Na
ke
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CB125F/GLR125 MSX125
Двигател

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

1-цилиндров, 4-тактов, 2 клапана SOHC, 
въздушно охлаждане

Обем 124.7 см3 124.9 см3

Диаметър и ход 52.4 x 57.8 мм 52.4 x 57.9 мм

Степен на сгъстяване 9.2:1 9.3:1

Мощност 7.8 кВт (11 к.с.) при 7 750 об/мин 7.2 кВт/9,8 к.с при  7 000 об/мин

Макс. въртящ момент 10.2 Нм при 6250 об/мин 10.9 Нм / 5 500 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване 

Вместимост на резервоара 13 л 5.5 л

Разход на гориво 51.3 км с 1 л 1.52 л/100 км

Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Трансмисия 5-степенна с верига 4-степенна с верига

Размери (ДхШхВ) 2035 мм x 765 мм  x 1080 мм 1760 x 755 x 1010 мм

Междуосие 1295 мм 1200 мм

Височина на седалката 775 мм 765 мм

Клиренс 160 мм 160 мм

Тегло 128 кг 101.7 кг

Окачване

Отпред 120 мм телескопична вилка, 31 мм диаметър 31 мм обърната телескопична вилка

Отзад двоен амортисьор с пружина Амортисьор

Гуми

Отпред 80/100 - 18M/C 47P 120/70-12

Отзад 90/90 - 18M/C 51P 130/70-12

Спирачна система

Отпред
240 мм дискова, с 2 
бутален апарат

Дискова 220 мм, хидравлична с 2 бутален 
спирачен апарат 

Отзад
130 мм барабанна Дискова 190 мм, хидравлична с еднобутален 

спирачен апарат 

CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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VFR1200X VFR800X

VFR1200X Crosstourer VFR800X Crossrunner
Двигател

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

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

Обем 1237 см3 782 см3

Диаметър и ход 81 x 60 мм 72 x 48 мм

Степен на сгъстяване 12:01 11.8 : 1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 21.5 л 20.8 л

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

Съединител маслен многодисков, опция DCT маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване кардан верига

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

Междуосие 1595 мм 1475 мм

Височина на седалката 850 мм 835/815 мм

Клиренс 180 мм 165 мм

Тегло 275 кг ,  с DCT 285 кг 242 кг

Окачване 

Предно
43 мм обърната телескопична вилка, напълно 
регулируема

43 мм телескопична вилка, регулируема, ход 
131 мм

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

Гуми

Предна 110/80-R19 120/70 R17

Задна 150/70-R17 180/55 R17

Спирачна система C- ABS ABS

Предна
Двойно дискова 310 мм,
хидравлична

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

Задна Дискова 276 мм, хидравлична
Дискова 256 мм x 6 мм, хидравлична, 
с 2 бутални спирачни апарати On
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X-ADV 750
Двигател Двуцилиндров L2, течно охлаждане, SOHC

Обем 745 см3

Диаметър и ход 77 x 80 мм

Степен на сгъстяване 10.7:1

Мощност 40.3кВт @ 6250 об/мин.

Макс. Въртящ момент 68 Нм @ 4750 об/мин.

Горивна система 13.1 л

Вместимост на резервоара 16 л

Разход на гориво 27.5 км/л

Съединител 
Многодисков хидравличен, в маслена баня, 
двоен (DCT)

Скоростна кутия 6-степенна автоматична

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ) 2245 x 910 x 1375 мм

Междуосие 1590 мм

Височина на седалката 820 мм

Клиренс 162 мм

Тегло 238 кг

Окачване 

Предно Регулируемо

Задно Prolink с регулируемо задно рамо

Гуми

Предна 120/70 R17

Задна 160/60 R15

Спирачна система Двуканален ABS

Предна
два диска 296 мм с двойни радиално монтирани 
4- бутални апарати

Задна  дискова

CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CRF250L CRF250RL Rally

CRF 250L CRF250RL RALLY
Двигател

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

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

Обем 250 см3 250 см3

Диаметър и ход 76 x 55 мм 76 x 55 мм

Степен на сгъстяване 10.7:1 10.7:1

Мощност 17 кВт/23 к.с. при 8 500 об/мин 18,2 кВт/ при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 22 Нм/ 7 000 об/мин 22,6 Нм/ 76750 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 7.7 л 10,1 л

Разход на гориво 32.1 км с 1 л (3.1л/100км) 33.3 км с 1 л 

Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване верига верига

Размери (ДxШxВ)    2195 x 815 x 1195 мм 2210 x 900 x 1425 мм

Междуосие 1445 мм 1445 мм

Височина на седалката 875 мм 895 мм

Клиренс 255 мм 270 мм

Тегло 144 кг 157 кг

Окачване 

Предно 43 мм обърната телескопична вилка 43 мм обърната телескопична вилка

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

Гуми

Предна 3-21 (51P) 3-21 (51P)

Задна 120/80-18 (62P) 120/80-18 (62P)

Спирачна система двуканален ABS двуканален ABS

Предна
дискова 256 мм, хидравлична с двубутален 
спирачен апарат

вълнообразен диск 296 мм, хидравлична с 
двубутален спирачен апарат

Задна 
дискова 220 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат

дискова, хидравлична с еднобутален спирачен 
апарат On
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NC750X CB500X
Двигател

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

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

Обем 745 см3 471 см3

Диаметър и ход 77 x 80 мм 67 x 66.8 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.7 : 1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14.1 л 17.3 л

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

Съединител 

Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT 6-степенна

Задвижване верига

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

Междуосие 1540 мм 1421 мм

Височина на седалката 830 мм 810 мм

Клиренс 165 мм 170 мм

Тегло MT: 219 кг DCT: 229 кг 196 кг

Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка,  
ход 153.3 мм 

41 мм телескопична вилка 

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

Гуми

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

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

Спирачна система ABS

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

Дискова 320 мм, хидравлична, 
с 2 бутален спирачен апарат

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

Дискова 240 мм, хидравлична, 
с еднобутален спирачен апарат

CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CRF1000 CRF450R

Двигател
2-цилиндров, паралелен, течно охлаждане, 
4-тактов, 8 клапана

едноцилиндров, 4-тактов, течностно 
охлаждане

Обем 998 см3 449,7 см3

Диаметър и ход 92,0 x 75,1 мм 96 x 62,1 мм

Степен на сгъстяване 13,5:1

Мощност 70 кВт/7500 об/мин 

Макс. Въртящ момент 98 Нм/6000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване електронно впръскване

Вместимост на резервоара 18,8 л 6,3 л

Разход на гориво 21,7 км с 1 л

Съединител многодисков, в маслена баня маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна механична опция DCT 6-степенна

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2335 x 875 x 1475 мм 2183 x 827 x 1274 мм

Междуосие 1575 мм 1482 мм

Височина на седалката 870/850 мм 960 мм

Клиренс 250 мм 328 мм

Тегло 208 кг, 212 кг с ABS 110,6 кг

Окачване 

Предно телескопична вилка 45 мм, ход 230 мм Showa 49 мм вилка ход 305 мм

Задно Pro-link рамо и двоен амортисьор, ход 220 мм амортисьор Showa, Honda Pro-Link, ход 314 мм 

Гуми

Предна 90/90-R21 80/100-21 Dunlop MX3SF

Задна 150/70-R18 120/80-19 Dunlop MX3S

Спирачна система двуканален ABS

Предна
310 мм двоен вълнообразен плаващ 
хидравличен диск с радиален четирибутален 
апарат

вълнообразен диск 260 мм

Задна 
256 мм вълнообразен хидравличен диск с 
двубутален апарат

вълнообразен диск 240 мм 

CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CRF450RX CRF250R
Двигател

1-цилиндров,  
4-тактов, течностно охлаждане

1-цилиндров, 4-тактов,  
течностно охлаждане

Обем 449,7 см3 249 см3

Диаметър и ход 96 x 62,1 мм 76.8 x 53.8 мм

Степен на сгъстяване 13,5:1 13.5 : 1

Мощност 28 кВт/38 к.с. при 11 000 об/мин

Макс. Въртящ момент 26.4 Нм/ 8 500 об/мин

Горивна система електронно впръскване PGM-FI - електронно впръскване

Вместимост на резервоара 8,5 л 6.3 л

Разход на гориво

Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване

Размери (ДxШxВ)    2175 x 827 x 1274 мм 2181 x 827 x 1271мм

Междуосие 1477 мм 1489 мм

Височина на седалката 959 мм 951 мм

Клиренс 328 мм 322 мм

Тегло 118 кг 106.2 кг

Окачване 

Предно Showa 49 мм вилка ход 305 мм
48 мм обърната телескопична вилка, ход 310 
мм 

Задно амортисьор Showa, Honda Pro-Link, ход 312 мм Pro-link амортисьор, регулируем, ход 313 мм 

Гуми

Предна 90/90-21 Dunlop GeoMax AT81 80/100-21

Задна 120/90-18 Dunlop GeoMax AT81 100/90-19

Спирачна система 

Предна вълнообразен диск 260 мм
Дискова 240 х 3 мм, хидравлична с 2 бутален 

спирачен апарат

Задна вълнообразен диск 240 мм 
Дискова 240 х 4 мм, хидравлична с еднобутален 

апарат

CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CRF250X INTEGRA

 CRF 250 X INTEGRA
Двигател

1-цилиндров, 4-тактов, 4 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

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

Обем 249 см3 745 см3

Диаметър и ход 78 x 52.2 мм 77 x 80 мм

Степен на сгъстяване 12.9 : 1 10.7 : 1

Мощност 21.9 кВт/30 к.с. при 9 000 об/мин
40.3 кВт/55 к.с.
при 6 250 об/мин

Макс. Въртящ момент 24.2 Нм/ 8 000 об/мин 68 Нм/ 4 750 об/мин

Горивна система Карбуратор PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 7.3 л 14.1 л

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

Съединител маслен, многодисков маслен многодисков

Скоростна кутия 5-степенна 6-степенна DCT

Задвижване верига верига

Размери (ДxШxВ)    2174 x 827 x 1261 мм 2195 x 810 x 1440 мм

Междуосие 1481 мм 1525 мм

Височина на седалката 958 мм 790 мм

Клиренс 346 мм 135 мм

Тегло 115 кг 237 кг

Окачване 

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

41 мм телескопична вилка, ход 120 мм 

Задно Pro-link амортисьор, регулируем, ход 313 мм Pro-Link амортисьор,ход 120 мм

Гуми

Предна 90/90–21 M/C 54R 120/70-ZR17M/C (58W)

Задна 120/90–18 M/C 65R 160/60-ZR17M/C (69W)

Спирачна система ABS

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

Дискова 320 мм, хидравлична с 2 бутален 
спирачен апарат 

Задна 
Дискова 240 х 4 мм, хидравлична с еднобутален 
апарат

Дискова 240 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат 
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FORZA 300 FORZA 125

FORZA 300 FORZA 125
Двигател

1-цилиндров, 4-тактов, 4 клапана OHC, 
течностно охлаждане

1-цилиндров, 4-тактов, 4 клапан SOHC, 
течностно охлаждане

Обем 279 см3 124.9 см3

Диаметър и ход 72 x 68.5 мм 52.4 х 57.9 мм

Степен на сгъстяване 10.5: 1 11.5:1

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

10.5 кВт/14 к.с. при 8 750 об/мин

Макс. Въртящ момент 26 Нм/ 5 000 об/мин 12 Нм/ 8 250 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 11.6 л 11.5 л

Разход на гориво 30.8 км с 1 л (3.25 л/100 км) 43.5 км с 1 л (2,3л/100км)

Съединител сух, центробежен

Скоростна кутия V-Matic CVT-вариатор

Задвижване ремък

Размери (ДxШxВ)    2166 x 753 x 1189 мм 2134 x 748 x 1452 мм

Междуосие 1546 мм 1490 мм

Височина на седалката 716 мм 780 мм

Клиренс 140 мм 148 мм

Тегло 192 кг, *194 кг 161 кг, *162 кг

Окачване 

Предно 35 мм телескопична вилка Телескопична вилка

Задно Два амортисьора Два амортисьора

Гуми

Предна 120/70-14 120/70-15

Задна 140/70-13 140/70-14

Спирачна система Опция C-ABS Опция ABS 

Предна Дискова 256 мм Дискова 256 мм, хидравлична

Задна Дискова 240 мм Дискова 240 мм, хидравлична
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SH300 SH150

SH300 SH 150
Двигател

1-цилиндров, 4-тактов, 4 клапана SOHC, 
течностно охлаждане

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

Обем 279.1 см3 153 см3

Диаметър и ход 72 x 68.5 мм 58 x 57.9 мм

Степен на сгъстяване 10.5 : 1 11:1

Мощност 
20к Вт/27 к.с. 
при 8 500 об/мин

11кВт/15 к.с. 
при 8 250 об/мин

Макс. Въртящ момент 26.5 Нм/ 6 000 об/мин 14 Нм/ 6 500 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 9 л 7,5 л

Разход на гориво 30.6 км с 1 л (3.3 л/100 км) 43,8 км с 1 л (2.3 л/100 км)

Съединител центробежен

Скоростна кутия V-Matic V-Matic

Задвижване ремък ремък

Размери (ДxШxВ)    2098 x 728 x 1195 мм 2030 x 740 x 1150 мм

Междуосие 1422 мм 1340 мм

Височина на седалката 785 мм 799 мм

Клиренс 136 мм 145 мм

Тегло 167 кг, * 170 кг 134 кг, * 135 кг

Окачване  

Предно 35 мм телескопична вилка, ход 102 мм 33 мм телескопична вилка, ход 89 мм 

Задно
Два амортисьора, 
ход 95 мм 

Два амортисьора, 
ход 83 мм 

Гуми

Предна 110/70 16 (52S) 100/80–16 (50P)

Задна 130/70R 16 (61S) 120/80–16 (60P)

Спирачна система Опция ABS CBS, oпция ABS

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

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

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

Дискова 240 x 5 мм с еднобутален спирачен 
апарат Sc
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SH125 PCX125

SH125 PCX 125
Двигател

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

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

Обем 125 см3 125 см3

Диаметър и ход 52.4 x 57.9 мм 52.4 x 57.9 мм

Степен на сгъстяване 11:1 11:1

Мощност 8.7 кВт/12к.с. при 8 500 об/мин 8.6 кВт/12к.с. при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 11 Нм/ 6 500 об/мин 12 Нм/ 5 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 7,5 л 8 л

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

Съединител сух, центробежен сух, центробежен

Скоростна кутия CVT-вариатор CVT-вариатор

Задвижване ремък ремък

Размери (ДxШxВ)    2030 x 740 x 1150 мм 1930 x 740 x 1100 мм

Междуосие 1340 мм 1315 мм

Височина на седалката 799 мм 760 мм

Клиренс 145 мм 135 мм

Тегло 134 кг, ABS 135 кг 130 кг

Окачване 

Предно 26 мм телескопична вилка Телескопична вилка

Задно Два амортисьора Два амортисьора

Гуми

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

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

Спирачна система CBS, oпция ABS Спирачна система CBS

Предна Дискова 220 мм Дискова 220 мм

Задна Барабанна 130 мм Барабанна 130 мм 
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WAVE110 NSC110

WAVE 110 NSC110
Двигател

1-цилиндров, 4-тактов, 2 клапана SOHC, 
въздушно охлаждане

1-цилиндров, въздушно охлаждане, 4-тактов, 
2 клапана, OHC

Обем 109.1 см3 108 см3

Диаметър и ход 50 x 55.6 мм 50 x 55 мм

Степен на сгъстяване 9.0 : 1 9,5:1

Мощност 6.28 кВт/9 к.с. при 7 500 об/мин 6,2 кВт/8000 мин

Макс. Въртящ момент 8.65 Нм/ 5 500 об/мин 8,7 Нм/6500 ми

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 3.7 л 5,5 л 

Разход на гориво 56.7 км с 1 л (1,8л/100 км) 55 км с 1 л

Съединител маслен, многодисков, центробежен сух

Скоростна кутия 4-степенна CVT

Задвижване верига ремък

Размери (ДxШxВ)    1870 x 709 x 1080 мм 1845 x 670 x 1090 мм

Междуосие 1227 мм 1255 мм

Височина на седалката 760 мм 755 мм

Клиренс 135 мм 120 мм

Тегло 99.1 кг 102 кг

Окачване 

Предно 26 мм телескопична вилка телескопична вилка

Задно Амортисьор амортисьор с пружина

Гуми

Предна 70/90-17M/C 38P 80/90-14

Задна 80/90-17M/C 50P 90/90-14

Спирачна система 

Предна Дискова 220 мм дискова 220 мм

Задна Барабанна 110 мм барабанна 130 мм 

Sc
oo

ter



VISION 50 NSC50 SPORTY
Двигател

1-цилиндров, 4-тактов, 2 клапана OHC, 
въздушно охлаждане

1-цилиндров, 4-тактов, 2 клапана OHC, 
въздушно охлаждане

Обем 49 см3 49 см3

Диаметър и ход 37.8 x 44 мм 37.8 x 44 мм

Степен на сгъстяване 10.1 10.1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 5.5 л

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

Съединител сух, многодисков

Задвижване ремък

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

Междуосие 1284 мм 1256 мм

Височина на седалката 785 мм 760 мм

Клиренс 144 мм 128 мм

Тегло 100 кг 105 кг

Окачване 

Предно Телескопична вилка Телескопична вилка

Задно Амортисьор Амортисьор 

Гуми

Предна 80/90-14; 80/90-16 80/90-14

Задна 90/90-14; 90/90-16 80/90-14

Спирачна система CBS

Предна Дискова 220 мм Дискова 220 мм

Задна Барабанна 130 мм Барабанна 130 мм 

CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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VISION50 NSC50
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TRX500FA/TRX500FPA TRX 420 TM
Двигател 1-цилиндров, 4-тактов OHV, течностно охлаждане

Обем 499  см3 420 см3

Диаметър и ход 92 x 75 мм 86.5 x 71.5 мм

Горивна система Дигитална с електронен аванс Електронно впръскване

Вместимост на резервоара 15.14 л 14.7 л

Система на запалване транзисторна с електронен аванс Транзисторна с електронен аванс

Съединител Маслен, многодисков

Скоростна кутия
Автоматична, хидромеханична с електронен 
контрол

5-степенна + задна предавка 

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

Колесна база 1268 мм

Височина на седалката 861.1 мм 836 мм

Клиренс 190.5 мм 183 мм

Тегло 285.8 кг 261 кг

Окачване 

Предно Независимо с двойно рамо, ход 170.2 мм Двойно рамо 

Задно Шарнир с два амортисьора, ход 170.2 мм Мост 

Гуми

Предна 25 x 8-12 AT24X8-12

Задна 25 x 10-12 AT24X10-11

Спирачна система 

Предна
Дискова 180 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат 

Дискова, хидравлична

Задна Барабанна, механична

CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ

23

TRX500FA/FPA TRX420tm

AT
V



Въпреки, че това е най-спортният и най-силно проме-
неният модел в историята на Honda модел, новият 
Civic остава верен на оригиналната рецепта отпреди 
44 години – автомобил за света, автомобил за хората. 
Първоначално хечбекът дебютира с два турбобензинови 
двигателя с технологията VTEC – 1,0-литров 3-цилин-
дров с макс. мощност 129 к.с. и 1,5-литров 4-цилиндров 
с макс. мощност 182 к.с. Наборът от системи за безо-
пасност, обединени от под името Honda Sensing, вече е 
част от стандартното оборудване, а технологията за 
свързаност Honda Connect е налична от по-ниските нива 
на обзавеждане.
Новият Civic e по-глобален от всякога и е произвеждан в 
завода на марката в Суиндън, Великобритания за всички 
пазари. 
Многобройни са възможностите за индивидуализация, 
като особено атрактивен е пакетът Orange Line, отли-
чаващ се със спортни оранжеви ивици по каросерията и 
други акценти. 
Предлага се в осем нива на оборудване – S, Comfort, 
Elegance, Executive, Premium, Sport, Sport Plus и Prestige. 
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Honda Civic Hatchback 2017

1.5 VTEC TURBO 1.0 VTEC TURBO

Двигател 4-цил., редови 3-цил., редови

Обем (куб. см) 1 498 988

Максимална мощност (к.с. при 
об/мин) 

182 при 5,500 / 
182 при 6,000

129 при 5,500

Максимален въртящ момент,  
Нм при об/мин

240@1900-5000 
/ 220@1700-
5500

200@2250/ 
180@1700-
4500

Габарити (ДхШхВ), мм 4518х1799х1434

Резервоар, л 46

Ускорение 0–100 км/ч, сек 8,4/8,5 11,2/11

Макс. скорост, км/ч 220/200 203/200

Разход на гориво, л/100 км, 
(градско)

7,4 / 7,9 6,4 / 5,7

Разход на гориво, л/100 км, 
(извънградско)

4,9 / 5,0 4,4 / 4,6

Разход на гориво, л/100 км, 
(комбинирано)

5,8 / 6,1 5,1 / 5,0

Комбинирани емисии CO2, г/км 133 / 139 117 / 114

Технически характеристики (МТ)

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ



1.5 VTEC TURBO 1.0 VTEC TURBO

Двигател 4-цил., редови 3-цил., редови

Обем (куб. см) 1 498 988

Максимална мощност (к.с. при 
об/мин) 

182 при 5,500 / 
182 при 6,000

129 при 5,500

Максимален въртящ момент,  
Нм при об/мин

240@1900-5000 
/ 220@1700-
5500

200@2250/ 
180@1700-
4500

Габарити (ДхШхВ), мм 4518х1799х1434

Резервоар, л 46

Ускорение 0–100 км/ч, сек 8,4/8,5 11,2/11

Макс. скорост, км/ч 220/200 203/200

Разход на гориво, л/100 км, 
(градско)

7,4 / 7,9 6,4 / 5,7

Разход на гориво, л/100 км, 
(извънградско)

4,9 / 5,0 4,4 / 4,6

Разход на гориво, л/100 км, 
(комбинирано)

5,8 / 6,1 5,1 / 5,0

Комбинирани емисии CO2, г/км 133 / 139 117 / 114

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ PRESTIGE
1.5 VTEC TURBO, 6 МТ или CVT

17-цолови джанти от алуминиеви сплави 

БЕЗОПАСНОСТ
� Възд. възглавница за шофьора i-SRS 

(двустепенна) 
� Възд. възглавница за пасажера SRS с опция 

за изключване 
� Странични въздушни възглавници (предни)
� Странични въздушни завеси (предни и 

задни)
� Активни подглавници на предните седалки 

със система за намаляване травмите при 
камшичен удар

� ABS (антиблокираща спирачна ситема)
� Електронно разпределение на спирачното 

усилие (EBD)
� Система за подпомагане на спирането 

(BA)
� Електронна система за подпомагане ди-

намичната устойчивост на автомобила 
(VSA)

� Асистент за потегляне под наклон (HAS)
� Предни предпазни колани с двустепенно 

управление на натягането
� Задни колани с натягане в случай на 

опасност (ELR)
� ISO Fix (задни седалки от двете външни 

страни)
� Система за включване на аварийни свет-

лини при рязко спиране
� Предупреждение за ниско налягане в 

гумите (DWS)
� Система за автоматично спиране в 

градски условия
� Предупреждение за челен удар
� Асистент за спазване на лентата
� Предупреждение за напускане на лентата
� Система за спазване на пътното платно
� Интелигентен ограничител на скоростта
� Интелигентен адаптивен автопилот
� Система за разпознаване на пътни знаци
� Система за спазване на дистанция при 

ниска скорост (само при CVT)
� Информация за мъртва зона с включено 

следене на страничния трафик
 
СИГУРНОСТ
� Имобилайзер
� Алармена система
� Избор на врата за отключване
� Безконтактно отключване и запалване
� Щора на багажника 

ИНТЕРИОР
� Кожен салон
� Кожен волан

� Кожена топка на скоростния лост (не е 
налична за CVT)

� Алуминиеви педали
 
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
� Възможност за включване на икономичен 

режим (ECON Mode)
� Светлинен индикатор за смяна на предав-

ките (SIL)
� Адаптивен електрически сервоусилвател 

на волана
� Електронна паркинг спирачка с автома-

тично задържане
� Стоп / старт система (не е налична за 

CVT)
� Пера за смяна на предавките от волана 

при CVT
� Адаптивно предно и задно окачване

 
КОМФОРТ И УДОБСТВО
� Двузонов автоматичен климатик
� Сензори за дъжд и автоматични чистачки
� Чистачка на задното стъкло (с интерва-

ли)
� Автоматични светлини със сензори
� Автоматично затъмняване на огледало-

то за обратно виждане
� Паркинг сензори (предни и задни) 
� Предни и задни електрически стъкла (с 

бутон и с управление от дистанционното 
на автомобила)

� Регулируем волан по височина и дълбочина
� Електрически регулируеми и отопляеми 

странични огледала
� Електрически сгъваеми старнични огледа-

ла
� Дистанционно сгъваеми странични 

огледала
� Огледала в сенниците
� Огледала в сенниците с осветление
� Извод за 12V (отпред)
� Извод за 12V (отзад)
� 4 куки в багажника
� Регулируема във височина шофьорска 

седалка
� Регулиране на лумбалната опора на 

шофьорската седалка
� Регулиране на лумбалната опора на предна-

та пътническа седалка
� Централна конзола с плъзгащ се подлакът-

ник и ниша за дребни предмети
� Подлакътник за задните седалки с 

поставка за чаши
� Джоб на шофьорската облегалка

� Джоб на пътническата облегалката
� Предни отопляеми седалки
� Задни отопляеми седалки
� Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки
� Мултиинформационен цветен дисплей за 

шофьора 

ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
� Осветление на таблото в синьо
� Осветление в тавана за предните места
� Осветление в багажника
� Осветление в жабката
� Вътрешно осветление (отпред и отзад)
� Осветление за четене (отпред и отзад)
 
АУДИО & КОМУНИКАЦИИ
� Honda CONNECT с навигация Garmin (7-ин-

чов сензорен дисплей, AM/FM/DAB, Apple 
CarPlay® / Android Auto™, интернет радио, 
интегриране на приложението Aha™, 
интернет сърфиране)*

� Дигитално радио
� Безжично зареждане на мобилни телефони
� 2 x USB вход / HDMI вход
� Аудио система с висока мощност с 11 

говорителя
� Управление на аудиосистемата от волана
� Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT)
� Задна камера за паркиране 

ЕКСТЕРИОР
� Радиоантена тип „перка на акула“
� Хромирани дръжки на вратите
� Странични огледала в цвета на купето с 

LED индикатори
� Панорамен покрив (отварящ се)
� Хромирана решетка
� Хромирана рамка на стъклото

� Тонирани стъкла

 
ВЪНШНИ СВЕТЛИНИ
� LED фарове
� Система за автоматично превключване 

къси/дълги светлини (HSS)
� Умиватели на фаровете
� Предни LED фарове за мъгла
� Дневни LED светлини
� Горни стоп-светлини
� Функция за отложено изгасване на фарове-

те 

*Приложенията Apple Car Play и Android Auto 
в момента не са активни в България и други 

държави членки на ЕС.
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КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ



Моделът с 4 врати е наличен  с двигателя 1.5 VTEC Turbo 

и оборудване Elegance, Executive и Comfort и възможност 

за спортен пакет. 

Както и хечбека, и той се предлага с 6-степенна механич-

на трансмисия или със CVT със 7 фиксирани предавки. 

Въпреки големите прилики с модела с пет врати, визу-

ално ще отличите седана по-елегантния и не толкова 

спортен силует с по-фини детайли отпред. Хромираната 

предна решетка в унисон с дръжките на вратите, а лю-

кът му се отваря по традиционния начин, като потъва 

вътре в тавана. 

Седанът е само със 100 мм по-къс от Accord и с 40 мм 

по-тесен от него, но това не пречи багажникът му да е 

с 52 л по-голям и да достига до 519 л. Друга особеност, 

отличаваща го от хечбека от новото поколение, е въз-

можността да сгънем задните седалки откъм багажника 

чрез специални ръкохватки. 
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Honda Civic Sedan 2017
Civic 1.5 VTEC TURBO МТ/CVT

Двигател 4-цил., редови

Работен обем , куб. см 1498

Максимална мощност, к.с. 
при об/мин

182@5500 / 182@6000

Максимален въртящ 
момент, Нм при об/мин

240@1900-5000 / 220@1700-5500

Размери, (ДхШхВ), мм 4648 х 1799 х 1416

Багажник, л (VDA метод) 519

Резервоар, л 46

0 – 100 км/ч, сек 8,4/8,5

Макс. скорост, км/ч 210/200

Разход на гориво (градско), 
л/100 км

7,4 / 7,8

Разход на гориво (извънград-
ско), л/100 км

4,8 / 4,7

Разход на гориво (комбинира-
но), л/100 км,  л/100 км

5,8 / 5,8

Емисии CO2, г/км  
(комбинирано)

131 / 132

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ

Технически характеристики (МТ)



Civic 1.5 VTEC TURBO МТ/CVT

Двигател 4-цил., редови

Работен обем , куб. см 1498

Максимална мощност, к.с. 
при об/мин

182@5500 / 182@6000

Максимален въртящ 
момент, Нм при об/мин

240@1900-5000 / 220@1700-5500

Размери, (ДхШхВ), мм 4648 х 1799 х 1416

Багажник, л (VDA метод) 519

Резервоар, л 46

0 – 100 км/ч, сек 8,4/8,5

Макс. скорост, км/ч 210/200

Разход на гориво (градско), 
л/100 км

7,4 / 7,8

Разход на гориво (извънград-
ско), л/100 км

4,8 / 4,7

Разход на гориво (комбинира-
но), л/100 км,  л/100 км

5,8 / 5,8

Емисии CO2, г/км  
(комбинирано)

131 / 132
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ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO 6MT/CVT 

БЕЗОПАСНОСТ
� Възд. възглавница за шофьора i-SRS 

(двустепенна)
� Възд. възглавници за пасажера SRS с опция 

за изключване 
� Странични възглавници (предни)
� Странични завеси (предни и задни)
� Активни подглавници на предните седалки 

със система за намаляване травмите при 
камшичен удар

� ABS (антиблокираща спирачна ситема)
� Електронно разпр. на спирачното усилие 

(EBD)
� Система за подпомагане на спирането (BA)
� Електронна системама за подпомагане 

динамичната устойчивост на автомобила 
(VSA)

� Асистент за потегляне под наклон (HAS)
� Предни предпазни колани с двустепенно 

управление на натягането
� Задни колани с натягане в случай на 

опасност (ELR)
� ISO Fix (задни седалки от двете външни 

страни)
� Система за включване на аварийни светли-

ни при рязко спиране
� Предупреждение за ниско налягане в 

гумите (DWS)
� Система за автоматично спиране в 

градски условия
� Предупреждение за челен удар
� Асистент за спазване на лентата
� Предупреждение за напускане на лентата
� Система за спазване на пътното платно
� Интелигентен ограничител на скоростта
� Интелигентен адаптивен автопилот
� Система за разпознаване на пътни знаци
� Система за спазване на дистанция при 

ниска скорост
� Информация за мъртва зона с включено 

следене на страничния трафик

СИГУРНОСТ
� Имобилайзер
� Алармена система
� Избор на врата за отключване
� Безконтактно отключване и запалване
 
ИНТЕРИОР
� Кожен салон
� Кожен волан
� Кожена топка на скоростния лост  

(без CVT)
� Алуминиеви педали
 
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
� Възможност за включване на икономичен 

режим (ECON Mode)
� Светлинен индикатор за смяна на предав-

ките (SIL)
� Адаптивен електрически сервоусилвател 

на волана
� Електронна паркинг спирачка с автома-

тично задържане
� Стоп / старт система (не е налична за 

CVT)
� Пера за смяна на предавките от волана 

при CVT
� Адаптивно предно и задно окачване

КОМФОРТ И УДОБСТВО
� Двузонов автоматичен климатик
� Сензори за дъжд и автоматични чистачки
� Чистачка на задното стъкло  

(с интервали)
� Автоматични светлини със сензори
� Автоматично затъмняване на огледало-

то за обратно виждане
� Паркинг сензори (предни и задни)
� Предни и задни електрически стъкла (с 

бутон и с управление от дистанционното 
на автомобила)

� Регулируем волан по височина и дълбочина
� Електрически регулируеми странични 

огледала
� Електрически регулируеми и отопляеми 

странични огледала
� Електрически сгъваеми старнични огледа-

ла
� Дистанционно сгъваеми странични 

огледала 
� Огледала в сенниците с осветление
� Извод за 12V (отпред)
� 4 куки в багажника
� Регулируема във височина шофьорска 

седалка
� Регулиране на лумбалната опора на 

шофьорската седалка
� Регулиране на лумбалната опора на 

предната пътническа седалка
� Централна конзола с плъзгащ се подла-

кътник и ниша за дребни предмети
� Подлакътник за задните седалки с 

поставка за чаши 

� Джоб на шофьорската облегалка
� Джоб на пътническата облегалката
� Предни отопляеми седалки 
� Задни отопляеми седалки 
� Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки 
� Мултиинформационен цветен дисплей за 

шофьора
� Интериорно осветление
� Осветление на таблото в синьо 
� Осветление в тавана за предните места
� Осветление в багажника 
� Осветление в жабката 
� Вътрешно осветление (отпред и отзад) 
� Осветление за четене (отпред и отзад)
 
АУДИО & КОМУНИКАЦИИ
� Honda CONNECT с навигация Garmin (7-ин-

чов сензорен дисплей, AM/FM/DAB, Apple 
CarPlay® / Android Auto™, интернет радио, 
интегриране на приложението Aha™, 
интернет сърфиране)* Дигитално радио 
(DAB)

� 2 x USB вход / HDMI вход
� Аудио система с висока мощност с 11 

говорителя
� Управление на аудиосистемата от волана 
� Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT)
� Задна камера за паркиране

ЕКСТЕРИОР
� Радиоантена тип „перка на акула“ 
� Eлектрически люк
� Хромирана рамка на стъклото 

ВЪНШНИ СВЕТЛИНИ
� LED фарове
� Система за автоматично превключване 

къси/дълги светлини (HSS) 
� Умиватели на фаровете 
� Предни LED фарове за мъгла
� Дневни LED светлини 
� Горни стоп-светлини 
� Функция за отложено изгасване на фаровете
 
ГУМИ И ДЖАНТИ
� 17-цолови алуминиеви джанти Гуми 215/50 

R17
� Комплект за ремонт на гуми
 
*Приложенията Apple Car Play и Android Auto 
в момента не са активни в България и други 
държави членки на ЕС.

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ



В момента на пазара е актуално третото поколение на Jazz. 

Компактният градски модел със смели решения и изискан 

външен и вътрешен дизайн е истински лидер в класа си по отно-

шение на гъвкавото си вътрешно пространство благодарение 

на уникалната система Honda Magic Seat, която е част от 

стандартното оборудване. Така дори в малкия на пръв поглед  

Jazz ще можем да пренесем предмети с дължина над 1580 мм. 

Пакетът ADAS функционира с камера и радар, директно свързани 

със системите, които значително улесняват шофьора. 

Технически характеристики (МТ)
1.3 i-VTEC

Двигател 4-цилиндров

Захранване Интегрирано електроуправление

Обем см3 1318

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

Макс. въртящ момент
(Nm при об/мин)

123/5000

Габаритни размери
(Д х Ш х В) /м/

3,995 х 1,694 х 1,541

Тегло (кг) 1138

Разход л/100 км (извънградско) 4.6 

Отделян CO2 г/км 111
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Honda Jazz

ОСНОВНО OБОРУДВАНЕ COMFORT  

 � Антиблокираща система (ABS)

 � Електронно разпределение на спирачното усилие,  (EBD)

 � Електронна система за контрол на стабилност на автомобила - 

Vehicle Stability Assist (VSA)

 � Автопилот (Cruise control) и ограничител на скоростта с управле-

ние от волана

 � Предпазна въздушна възглавница за водача i-SRS(с по два пиропа-

трона, електронно контролируема в зависимост от силата на 

удара

 � Предпазна въздушна възглавница за пасажера SRS, с опция за 

изключване

 � Странични предпазни въздушни възглавници за предните две места

 � Индикатор - предупреждение за ниско налягане в гумите

 � Автоматично включване на аварийни светлини при рязко спиране

 � Имобилайзер вграден в централния компютър с контрол вграден 

в ключа

 � Контролирано намаляване на скоростта при спускане

 � Паркинг сензори (4 бр. в предната броня и 4 бр. в задната броня )

 � Седалка за водача - ръчно регулируема във височина

 � AUX вход; USB вход (iPod съвместим)

 � 6 говорителя

 � Honda Connect аудио с BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT)

 � Халогенни фарове, регулируеми по височина

 � Текстилна тапицерия

 � Светлинен индикатор за превключване на предавките за по-иконо-

мично управление (SIL) Електрическо усилване на волана (EPS)

 � Автопилот (Cruise control) и ограничител на скоростта с управле-

ние от волана

 � Автоматично включващи се предни чистачки с вграден сензор 

за дъжд

 � Автоматични фарове

 � Задна чистачка с интервал при работа

 � Място за аксесоари отпред и др.

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ



Деветото поколение на хечбека Civic се представи изклю-

чително добре, и въпреки появата на новата генерация 

на модела, продължава да бъде търсенo. Поради тази 

причина и ние все още го предлагаме на българския пазар. 

Той изкушава купувачите със системата „магически зад-

ни седалки“, които освен че са делими в отношение 60:40, 

позволяват да вдигнем поотделно долната им част 

нагоре като в киносалон, или да ги сгънем и свалим на-

долу (отново поотделно, или заедно) до получаването на 

абсолютно равен товарен под.  Интериорът е просторен 

и при изправени седалки багажникът е с обем  от 477 л. 

29

Honda Civic Hatchback

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ COMFORT
1.4 i-VTEC, 6-степенна механична трансмисия 

� 16-цолови джанти от алуминиеви сплави

� Въздушна възглавница за водача i-SRS (двустепенна)

� Въздушна възглавница за пътника до водача с опция за изключване

� Странични въздушни възглавници (предни)

� Странични въздушни възглавници тип „Завеса“ (предни и задни)

� Антиблокираща спирачна система (ABS)

� Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)

� Система за подпомагане на спирането 

� Система за динамична устойчивост (VSA)

� Система за подпомагане на потеглянето при наклон (HSA)

� Предни предпазни двустепенни колани 

� Система ISO FIX за детски столчета

� Система за аварийно спиране в градски условия

� Система за предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS)

� Щора на багажника 

� Централно заключване с дистанционно управление

� Система за спиране на двигателя при свободни обороти (само с 

механична трансмисия)

� Интелигентен многофункционален дисплей (i-MID)
� Автопилот и ограничител на скоростта 
� Автоматичен двузонов климатик с вграден филтър против полени
� Предни и задни електрически стъкла
� Магически седалки
� Отопляеми предни седалки
� 1 CD тунер – съвместим с MP3
� Допълнителен извод/USB връзка
� Bluetooth телефонна система „Свободни ръце“ (HFT)
� Управление на аудиосистемата от волана
� Умиватели на фаровете
� Халогенни предни фарове
� LED дневни светлини
� Функция за отложено изгасване на фаровете

Технически характеристики (МТ)
Civic 1,4 
i-VTEC

Civic 1,6 
i-DTEC

Двигател 4-цилиндров, напречен

Обем, куб. см 1339 1597

Макс. мощност, к.с. 
при об/мин

100/6000 120/4000

Макс. въртящ момент, 
Нм при об/мин

127/4800 300/2000

Габарити (ДхШхВ), мм 4250 х 1760 х 1760

Макс. скорост, км/ч 187 207

Ускорение до 100 км/ч, сек 13,6 10,5

Разход на гориво, л/100 (градско) 6,7  4,0

Разход на гориво, л/100 (извън-
градско)

4,7 3,3

Разход на гориво, л/100 (комби-
ниран)

5,4 3,6

Емисии СО
2
, г/км 129 94

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ
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КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 
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В Civic Tourer 2015 са приложени многобройни практични решения. Щората на багажното отделение, което е с удобен ролков 
механизъм, може да се демонтира и съхранява на друго място. Под багажника има допълнително отделение с две възможни позиции 
на капака. Подът на Civic Tourer е повдигнат (в сравнение с варианта с пет врати), в резултат на което е увеличен обемът на 
подподовото отделение (Civic Tourer: 117 литра; Civic във вариант с пет врати: 75 литра).

Технически характеристики (МТ)
Civic 1,6
i-DTEC

Двигател 4-цилиндров, напречен

Обем, куб. см 1597

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

Макс. въртящ момент,
Нм при об/мин

300/2000

Габарити (ДхШхВ), мм 4590 x 1770 x 1480

Макс. скорост, км/ч 195

Ускорение до 100 км/ч, сек 10,3

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

Разход на гориво, л/100(извънградско) 3,6

Разход на гориво, л/100 (комбиниран) 3,8

Емисии СО
2
, г/км 99Honda Civic Tourer

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ ЕLEGANCE
1.6 i-DTEC 6MT 

 � 17“ алуминиеви джанти

 � Предпазна въздушна възглавница за 

водача i-SRS (двустепенна)

 � Предпазна въздушна възглавница за 

пасажера SRS, с опция за изключване

 � Странични предпазни възглавници за 

предните две места

 � Странични предпазни въздушни възглав-

ници тип „Завеса” за предните и задните 

места до прозорците

 � Активни подглавници на предните седалки 

със система за намаляване на травмите 

при камшичен удар

 � ABS (Антиблокираща спирачна система)

 � Електронно разпределяне на спирачното 

усилие (EBD)

 � Система за подпомагане на спирането 

(BA)

 � Електронна система за подпомагане 

динамичната устойчивост на автомо-

била и контрол на сцепление на гумите с 

възможност за изключване (VSA)

 � Система за подпомагане на потеглянето 

при наклон (Hill Start Assist)

 � Предни предпазни колани – триточкови, 

регулируеми във височина със система за 

двустепенно управление на натягането

 � Задни предпазни колани със система за 

управление на натягането

 � ISOFIX система за детски столчета 

(външните задни места)

 � Система за намаляване на риска от 

инциденти ( CMBS)

 � Система за включване на аварийни 

светлини при рязко спиране

 � Предупреждение за ниско налягане в 

гумите (DWS)

 � Активна система за спиране в градски 

условия (CTBA)

 � Имобилайзер

 � Фабрично вградена алармена система

 � Програмируемо отключване на вратите

 � Щора в багажно отделение

 � Централно заключване с дистанционно 

управление и два сгъваеми ключа

 � Система за икономично шофиране ECON

 � Интелигентен мултифункционален 

дисплей (i-MID)

 � Светлинен индикатор за превключване на 

предавките за по-икономично управление 

Електрическо усилване на волана (EPS)

 � Система Idle Stop, прекъсваща работата 

на двигателя при престой с възможност 

за изключване (за МТ)

 � Автоматичен двузонов климатик с 

вграден филтър против полени

 � Вентилационни отвори за климатизация 

към задните места

 � Автоматично включващи се предни 

чистачки с вграден сензор за дъжд

 � Задна чистачка

 � Автоматични светлини

 � Електрически стъкла- предни и задни

 � Управление на всички стъкла от дистан-

ционното на автомобила

 � Регулировка на волана във височина и 

дълбочина

 � Електрически регулируеми и отопляеми 

странични огледала

 � Ел. прибиращи се странични огледала

 � Управление на прибирането на странич-

ните огледала от дистанционното на 

автомобила

 � Куки за закрепване на товари в багажно-

то отделение

 � Регулиране на височината на седалката 

на водача

 � Централен заден подлакътник 

 � Магически задни седалки

 � Осветление на таблото в синьо

 � Аудио CD устройство с един диск и въз-

можност за възпроизвеждане на MP3

 � USB/ AUX входове (съвместим с iPod)

 � 6 високоговорителя

 � Управление на аудиосистемата от волана

 � Bluetooth TM система „Свободни ръце“

 � Задна паркинг камера

 � Затъмнено стъкло на багажника

 � Халогенни фарове

 � Фарове за мъгла

 � Дневни светлини

 � Трета стоп светлина

 � Функция за отложено изгасване на 

фаровете



Уникалният кросоувър съчетава удоб-
ството с динамично пътно поведение 
и ефективно задвижване. HR-V предлага 
избор от два двигателя –отзивчивия и 
ефективен 1.5 I-VTEC бензинов двигател 
с 130 к.с. и икономичния 1.6 I-DTEC 
дизелов двигател с 120 к.с.

Honda HR-V

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 
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КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ

HR-V 1,5 i-VITEC HR-V 1,6 i-DITEC 

Двигател 4-цилиндров, напречен

Обем, куб. см 1498 1597

Макс. мощност, к.с. при об/мин 130/6500 120/4000

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин 155/4600 300/2000

Габарити  
(ДхШхВ), мм

4294 x 2019 x 1605

Макс. скорост, км/ч 192 192

Ускорение до 100 км/ч, сек 10,2 10,0

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

Разход на гориво, л/100 (извънградско) 4,8 3,8

Разход на гориво, л/100 (комбиниран) 5,6 4,0

Емисии СО2, г/км 125 104

EURO 6

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ ELEGANCE 
1.6 i-DTEC, 6-степенна механична скоростна кутия

1.5 i-VTEC, 6-степенна механична скоростна кутия или CVT автоматична скоростна кутия  

 � Джанти от алуминиеви сплави

 � текстилен салон

 � Волан и топка на скоростния лост с 

кожена облицовка

 � Заден спойлер в цвета на каросерията 

 � Халогенни фарове

 � Халогенни дневни светлини

 � Функция за отложено изгасване на 

фаровете

 � Режим ECON

 � Интелигентен мултифункционален 

дисплей

 � Пера за смяна на предавките от волана 

при CVT

 � Електронно серво управление

 � Автопилот и ограничител на скоростта

 � Отопляеми седалки (предни)

 � Ръчно регулиране на височината на 

седалката на водача

 � Магически задни седалки

 � Светлинен индикатор за превключване на 

предавките

 � Електрически предни и задни стъкла

 � Електрически регулируеми и отопляеми 

странични огледала

 � Електрически прибиращи се странични 

огледала

 � Предпазна въздушна възглавница за 

водача i-SRS (двустепенна)

 � Въздушна възглавница за пътника до 

водача с опция за изключване

 � Странични въздушни възглавници 

(предни)

 � Странични въздушни възглавници тип 

„Завеса“ (предни и задни)

 � Облегалки на предните седалки за намаля-

ване на последиците от камшичен удар

 � Антиблокираща спирачна система

 � Електронно разпределение на спирачното 

усилие

 � Система за подпомагане на спирането

 � Система за динамична устойчивост

 � Система за подпомагане на потеглянето 

при наклон

 � Система за аварийно спиране в градски 

условия

 � Предупреждение за насрещен удар

Технически характеристики (МТ)
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Най-продаваният модел на Honda 
в България изкушава с 1,6-литров 
дизелов двигател, съчетан с 
6-степенна механична или 9-сте-
пенна автоматична трансмисия. 
Предлага се с предно предаване 
или с 4 задвижващи колела. 
2,0-литровият бензинов агрегат 
се съчетава с 6-степенна меха-
нична трансмисия или 5-степенна 
автоматична. 

Технически характеристики (МТ)
CR-V 1,6 i-DTEC CR-V 1,6 i-DTEC CR-V 2.0 i-VTEC

АWD FWD AWD

Двигател 4-цилиндров напречен

Обем, куб. см 1597 1597 1997

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

Макс. въртящ момент,
Нм при об/мин

350/2000 300/2000 192/4300

Габарити (ДхШхВ), мм 4605х2096х1685

Макс. скорост, км/ч 202 182 190

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

Разход на гориво, л на 100 км

Градско 5,3 4,6 9,3

Извънградско 4,7 4,2 6,3

Смесено 4,9 4,4 7,4

Емисии СО
2
, г/км 129 115 173

Honda CR-V

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ
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КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ ANNIVERSARY EDITON
1.6 i-DTEC 160 к.с. 4WD, 6-степенна механична трансмисия или 9-степенна автоматична трансмисия
2.0 i-VTEC 155 к.с. 4WD, 6-степенна механична трансмисия или 5-степенна автоматична  трансмисия 

 � 18“ джанти от алуминиеви сплави

 � Предпазна въздушна възглавница за 

водача i- SRS (двустепенна)

 � Предпазна въздушна възглавница за 

пасажера SRS, с опция за изключване

 � Странични предпазни възглавници за 

предните две места

 � Странични предпазни въздушни възглав-

ници тип „Завеса” за предните и задните 

места до прозорците

 � ABS (Антиблокираща спирачна система)

 � Система за подпомагане на спирането 

(BA)

 � Активна система за спиране в градски 

условия (CTBA)

 � Имобилайзер

 � Фабрично вградена алармена система

 � Лайсни на покрива в цвета на купето

 � Таймер за включване/изключване на 

фаровете

 � Дневни светлини

 � Фарове за мъгла

 � Автоматично включващи се плоски 

многостепенни предни чистачки с вграден 

сензор за дъжд 

 � Електро-хроматично централно огледало

 � Електрически регулируеми и отопляеми 

асферични странични огледала

 � Електрически сгъваеми странични 

огледала 

 � Паркинг сензори, интегрирани в предна 

(4бр.) и задна (4бр.) броня

 � Кожена облицовка на волана

 � Регулировка на волана във височина и 

дълбочина

 � Текстилна тапицерия

 � Ръчно регулиране височината на седалка-

та на пътника до водача

 � Електрическа регулируема лумбална опора 

за шофьора и пътника до него

 � Осветление на пода за предните места 

в синьо

 � Автоматичен двузонов климатик с 

вграден филтър против полени

 � Интелигентен мултифункционален 

дисплей (i-MID)

 � Камера, подпомагаща паркирането на 

заден ход

 � Електронна система за подпомагане дина-

мичната устойчивост на автомобила 

и контрол на сцепление на гумите с 

възможност за изключване (VSA)

 � Система за стабилизиране на ремарке 

(TSA)

 � Система за подпомагане на потеглянето 

в наклон (Hill Start Assist)

 � Система за подпомагане на водача при 

спускане (за АТ)

 � Лостчета на волана за превключване на 

предавките (за АТ)

 � Система Idle Stop, прекъсваща работата 

на двигателя при престой с възможност 

за деактивиране (за МТ)

 � Автопилот (Cruise control) и ограничител 

на скоростта с управление от волана

 � Аудио система с връзка с интернет, CD 

устройство и смартфон HONDA CONNECT 

с аудио система със CD устройство и 

връзка с интернет и смартфон, нави-

гационна система Garmin, Навигационна 

система

 � Bluetooth TM система „Свободни ръце“ 

(HFT)

 � Премиум аудио с 6 високоговорителя + 

допълнителен басов говорител

 � 2 x USB / HDMI вход 

 

 ПАКЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВОДАЧА:

 � Система за разпознаване на пътните 

знаци (TSR)

 � Система за предупреждение при напускане 

на лентата за движение (LDW)

 � Система за мъртва зона (BSI), включваща 

следене на страничния трафик (CTM) 

 

АЕРОПАКЕТ:

 � Предна и задна аеродинамични брони

 � Заден спойлер

 � Стилизирани странични степенки
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Iveco пуска на пазара новия Stralis, оборудван с напълно 
нов силов тракт, осигурява най-добрата надеждност и 
ефективност и постига ненадминато намаляване на TCO 
и емисиите на CO2. Гамата включва 3 модела – специал-
но разработените за превоз на дълги разстояния 480XP и 
570XP, и първия тежкотоваренкамион в света, работещ на 
природен газ, подходящ за далечни разстояния, в лицето на 
Stralis NP. Новият Stralis излиза от изключително модерния 
завод на Iveco в Мадрид, а кабините за него – от производ-
ствените мощности на компанията във Валядолид. 

480XP  и 570XP – специалисти на дълги разстояния

Истинският шампион на тема TCO емисии в гамата е но-
вият Stralis XP. Той е разработен като отделна версия за 
нуждите на международния транспорт на дълги разстоя-
ния и е пълен с иновативни функции за пестене на гориво и 
нови услуги за максимална експлоатационна готовност и 
горивна ефективност. 

Интелигентните спомагателни системи на новия Stralis 
480XP и 570XP предотвратяват загубите на енергия, ко-
гато не са в употреба: те включват компресор и модул 
за обработка на въздуха със съединител, рекупериращ 
енергия алтернатор с интелигентен датчик за акуму-
латора и помпа с променлив дебит на хидроусилвателя.  

Новостите

Iveco обнови и модернизира всички основни технически 
подсистеми в цялата гама на обновения модел – нови са и 
конструкцията на силовия тракт, архитектурата на елек-
трическата и електронната система, нови най-добри в 
класа трансмисия, заден мост и задно окачване и използва 
последно поколение функции за шофиране с GPS предвиж-
дане, както и нови функции за намаляване на разхода на 
гориво и емисиите. Новите двигатели имат конструкция, 
която намалява триенето, както и и функция за защита 
от продължителна работа на празен ход, която автома-

НОВИЯТ STRALIS  -  
TCO2 ШАМПИОНА
ТОЙ Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЯКАКВИ ЗАДАЧИ: ОТ РЕГИОНАЛЕН И 
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ЛЕКО СТРОИТЕЛСТВО ДО ПРЕВОЗ НА ДЪЛГИ 
РАЗСТОЯНИЯ

НОВИЯТ IVECO STRALIS
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тично изключва силовия агрегат след изтичане на пред-
варително зададен период, когато камионът е паркиран.  

Двигателите

Новият Stralis използва 6-цилиндрови двигатели Iveco 
Cursor,  оборудвани с решения за пестене на гориво, съобра-
зени с конкретната транспортна дейност. Гамата включ-
ва 3 обема – 8,7-литровия Cursor 9, 11,1-литровия Cursor 
11 и 12,9-литровия Cursor 13, с 9 нива на мощност между 
310 и 570 к.с. Всеки от тях осигурява водеща в класа плът-
ност на мощността и въртящия момент. Екологичните 
показатели на новия Stralis са допълнително подобрени чрез 
високата ефективност на двигателите и по-голямата 
производителност на някои от моделите: максималният 
въртящ момент на Cursor 11 е повишен със 100 Нм при 
двигателя с 420 к.с. и с 50 Нм при двигателя с 480 к.с., а 
максималната мощност на Cursor 13 достига 510 и 570 к.с. 
 

12-степенна трансмисия HI-TRONIX

Новото поколение 12-степенна HI-TRONIX автоматична 
трансмисия, разработено в сътрудничество с ZF намалява 
времето за превключване с 10% и е проектирана за почти 

двойно повече смени на скоростите в сравнение с предход-
ното поколение, като може да подобри издръжливостта до 
1,6 милиона километра и намалява звуковите емисии с 6 
db. Наред с това нейната модулна и лесна за обслужване 
конструкция намалява нуждата от поддръжка.  Разполага 
и с допълнителни функции, като режим за маневриране с 
ниска скорост, функция "люлеене" за преодоляване на хлъз-
гав терен, 4 задни предавки и нова гама от валове за от-
веждане на мощност.

HI-SCR: Уникалната технология на Iveco

Новият Stralis използва патентованата HI-SCR – най-до-
брата система за селективна каталитична редукция на 
пазара и единствената, постигаща ниво от 97% неутра-
лизиране на NOx, отговаряйки на стандарта Euro VI без 
помощта на EGR. Във версия Euro VI/C, HI-SCR регистрира 
в реално време всяка разлика в нивото на емисиите чрез 
нови AdBlue датчици. Технологията не използва активна 
регенерация и температурата на отработилите газове е 
по-ниска и така новият Stralis е идеалният камион за рабо-
та в зони с ограничен достъп, като летища, кораби, туне-
ли, рафинерии и товарни депа за гориво, както и за превоз 
на опасни товари.

Цифри и факти за новия Stralis: 

3% с толкова намалява цената на при-
тежанието Stralis NP, първият ка-

мион в света, работещ на газ в сравнение с 
предишния модел на на CNG (метан)

5% по-малко разходи за поддръжка и 
ремонт от настроящия модел със 

стандартен 3-годишен договор

8% по-малко  разходи за поддръжка и 
ремонт с 4-годишен договор

97% неутрализиране на Nox благода-
рение на HI-SCR – най-добрата 

система за селективна каталитична реду-
кция на пазара

Новият Stralis NP: природен газ и за дълги разстояния
Новият Stralis NP е първият камион, работещ на природен газ, който осигурява мощност, автономен 
пробег, комфорт и условия в кабината, отговарящи на стандартите за международен превоз на товари. 
Новият 9-литров LNG / CNG двигател постига най-високото ниво на мощност за този тип гориво досега: 
400 к.с. и 1700 Nm въртящ момент. Това означава съотношение от 10 к.с. на тон товар, което отговаря 
на стандартите за превоз на дълги разстояния. 

НОВИЯТ IVECO STRALIS
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НОВИЯТ DAILY EURO 6 

След пазарния успех и наградите, спечелени от новия 
Daily след пускането му на пазара през 2014 г., Iveco вди-
га летвата още по-високо с Daily Euro 6 2016 и неговото 
революционно приложение DAILY BUSINESS UP. Верният 
помощник на бизнеса идва с редица технологични подо-
брения, променен дизайн, още по-комфортен интериор  и 
още по-ефективни двигатели. Новият Daily Euro 6 въвеж-
да нови високотехнологични функции, за да повиши произ-

водителността и комфорта, да осигури по-
добра свързаност и да намали общата цена на притежа-
ние, проявявайки своя „бизнес инстинкт“ и превръщайки 
се в съвършения бизнес партньор.
Новият Daily Euro 6 осигурява несравнима производител-
ност ден след ден със своите нови и мощни двигатели с 
обем 2,3 и 3,0 L и до 210 hp и 470 Nm при върховите мо-
дели. Той още повече подобрява горивната ефективност, 

НОВИЯТ DAILY EURO 6 С 
РЕВОЛЮЦИОННИ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕСТИ ДО 8% СПРЯМО ПРЕДИШНИТЕ МОДЕЛИ, А УДЪЛЖЕНИТЕ ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ И 
ДЪЛГОТРАЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ НОСЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИКОНОМИИ ДО 12%
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НОВИЯТ DAILY EURO 6 

пестейки до 8% в сравнение с предходните модели Euro 5 
благодарение на усъвършенстваните технологии на си-
ловия тракт. Ниските разходи за поддръжка и ремонт, 
дължащи се на удължените интервали на обслужване и 
дълготрайните компоненти, носят допълнителни иконо-
мии от до 12%. Чрез новото приложение, наречено DAILY 
BUSINESS UP, водачът е винаги свързан и разполага с „по-
мощник-водач“ и „бизнес-асистент“ на борда.
Комфортният интериор се отличава с нов кожен волан, 
сини тапицерии на седалките и нови подглавници от 
текстил и полиуретанова пяна. Обзавеждането е про-
менено и вече включва до 18 отделения за съхранение на 
вещи
Новият Daily Euro 6 въвежда и нов метод за осигуряване 
на свързаност, който не изисква инсталиране на допъл-
нително оборудване в автомобила – водачите могат 
да комуникират с автомобила и двигателя чрез своя 
смартфон или таблет с помощта на приложението DAILY 
BUSINESS UP. Bluetooth връзка с автомобила се осъщест-
вява автоматично чрез новото цифрово радио и само за 
няколко секунди Daily Euro 6 2016 се превръща в професио-
нално работно място със свързаност.

НОВИЯТ DAILY EURO 6 ВЪВЕЖДА И НОВ МЕТОД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТ, КОЙТО 
НЕ ИЗИСКВА ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ В АВТОМОБИЛА – ВОДАЧИТЕ 
МОГАТ ДА КОМУНИКИРАТ С АВТОМОБИЛА И ДВИГАТЕЛЯ ЧРЕЗ СВОЯ СМАРТФОН ИЛИ ТАБЛЕТ 
С ПОМОЩТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО DAILY BUSINESS UP



Двигател: 4 цилиндъра, 2 998 куб. см., максимална мощност 

146 к.с. (107kW) при 3500 об./мин, максимален въртящ мо-

мент 350 Nm в диапазона от 1400 об./мин., Евро 5

Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 предавки

Окачване: предно – независимо с торсиони, хидравлични 

телескопични амортисьори, задно – параболични листови 

пружини, хидравлични телескопични амортисьори и стаби-

лизираща щанга 

Спирачна система: Спирачна система:  предни и задни дис-

кови спирачки, ESP 9 (електронна програма за стабилност) 

– при засичане на нестабилност на вана регулира спирач-

ното усилие върху всяко колело, както и тягата на двига-

теля с цел възвръщане на стабилността, включваща: ESP 

(електронна стабилизираща програма) – коригира при нужда 

траекторията на автомобила в завоя преди момента на 

странично хлъзгане. ABS (анти-блокираща спирачна систе-

ма); EBD (електронно разпределение на спирачното усилие); 

ASR (регулатор против приплъзване при потегляне – дейст-

ва на спирачките и тягата на двигателя, за да предотврати 

буксуването при потегляне); MSR (регулира оборотите на 

двигателя за контрол на спирателната сила на двигателя); 

HBA (спирачен асистент, прилагащ максимално усилие вър-

ху спирачките при внезапно спиране); LAC (следи постоянно 

промяната в центъра на тежестта на товара); Hill Holder  

(асистент при потегляне по наклон нагоре – действа на 

спирачната система, улеснявайки потеглянето) RMI & ROM 

(системи против преобръщане при маневри с висока ско-

рост или при непрекъснато намаляване на радиуса на завива-

не), TSM (отчита наличието на ремарке и адаптира контрол-

ната стратегия на ESP с-мата според него), HRB (увеличава 

спирачната сила при аварийно спи- ране), HFC (отчита и ком-

пенсира недостатъчното спирачно усилие).

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), усилено ламинирано челно 

стъкло, атермични тонирани стъкла, антиабразивна защи-

та на цялата долна част на рамата и двигателен отсек на 

вана, регулиране на волана, ново табло и компоненти, диги-

тален дисплей с бордови компютър, електрически стъкла, 

отопля-еми и електрически регулируеми огледала за обратно 

виждане с вградени регулируеми широкоъгълни секции, имо-

билайзер, вграден в ключа, звукова сигнализация за включена 

задна предавка, бордова надстройка с алуминиеви капаци, ръ-

ководство за експлоатация на български

Основно оборудване: ел. подгряване на картерните газове, 

клинове 2 броя – за осигуряване срещу самопотегляне в на-

клон

Допълнително оборудване: фарове за мъгла, алтернатор 

150А (12V), компресор за климатик 170 СС, климатик, радио 

MP3, дистанционно заключване, резервна гума, подвижна ос-

нова за резервно колело.       

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ

GVW 3500 кг GCW 7000 кг

заден надвес 2015 мм

база (междуосно разстояние) 4350 мм

габаритна дължина 7373 мм

преден надвес 1008 мм

височина (без надстройка) 2224 мм

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА
7 373 мм

КОЛЕСНА БАЗА
4 350 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

Iveco Daily Z50С15ChC - 4100 мм

КАТАЛОГ  ЛЕКОТОВАРНИ
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Двигател: 4 цилиндъра, обем – 2298 куб.см., максимална мощ-
ност 126 к.с. (93kW) при 3500 об./мин, максимален въртящ 
момент 350 Nm в диапазона от 1400 об./мин., Евро 5, предава-
телно число на заден диференциал 3.73
Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 предавки
Окачване: Ново предно – QUAD LEAF; задно – усилено, парабо-
лични листови ресори и телескопични амортисьори, стабили-
зираща щанга;
Спирачна система:  предни и задни дискови спирачки, ESP 9 
(електронна програма за стабилност) – при засичане на нес-
табилност на вана регулира спирачното усилие върху всяко 
колело, както и тягата на двигателя с цел възвръщане на 
стабилността включваща: ESP (електронна стабилизираща 
програма) – коригира при нужда траекторията на автомобила 
в завоя преди момента на странично хлъзгане, ABS (анти-бло-
кираща спирачна система, EBD (електронно разпределение на 
спирачното усилие), ASR (регулатор против приплъзване при 
потегляне – действа на спирачките и тягата на двигателя, 
за да предотврати буксуването при потегляне), MSR (регулира 
оборотите на двигателя за контрол на спирателната сила на 
двига- теля), HBA (спирачен асистент, прилагащ максимално 
усилие върху спирачките при внезапно спиране), LAC (следи по-
стоянно промяната в центъра на тежестта на товара), Hill 
Holder  (асистент при по- тегляне по наклон нагоре – действа 
на спирачната система, улеснявайки потеглянето), RMI & ROM 
(системи против преобръщане при маневри с висока скорост 
или при непрекъснато намаляване на радиуса на завиване), TSM 
(отчита наличието на ремарке и адаптира контролната стра-
тегия на ESP с-мата според него), HRB (увеличава спирачната 
сила при аварийно спиране), HFC (отчита и компенсира недос-
татъчното спирачно усилие)
Електрическа система: 12 V, акумулатор 12/110 Ah
Гуми: предни единични, задни единични с размер 225/65R16. 
Колесна формула: 4x2 - задно задвижване.

Кабина: модел 2016 със следното оборудване, 2+1 места (во-
дач 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, ди-
гитален дисплей с бордови компютър, електрически стъкла, 
отопляеми и електрически регулируеми огледала за обратно 
виждане с вградени регулируеми широкоъгълни секции, имо- би-
лайзер с променлив код – вграден в ключа, звукова сигнализация 
за включена задна предавка, „Ръководство за експлоатация на 
български“
Основно оборудване: ел. подгряване на картерните газове, кли-
нове 2 броя – за осигуряване срещу самопотегляне в наклон, 
максимално натоварване на предна/задна ос 1900/2240кг, ре-
зервоар 70 л без подгряване
Допълнително оборудване: фарове за мъгла, отваряне на зад-
ните врати на 270 градуса, алтернатор 150А (12V), компресор 
за климатик 170 СС, климатик, темпомат, радио MP3 player, 
дистанционно заключване, резервна гума под товарното прос-
транство

КОЛЕСНА БАЗА
3 520 мм

ТОВАРЕН ОБЕМ
12 м3

ВИСОЧИНА
1 900 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ

Колесна база 3520Lмм

Дължина на автомобила 6050 мм

Дължина на товарното отделение 3540 мм

Ширина на товарното отделение 1800 мм

Височина на товарното 
пространство/товарен обем 1900 мм/12 м3

Задна врата 1530 х 1800 мм

Странична врата 1260 х 1800 мм

GVW/GCW 3500 кг/7000 кг

КАТАЛОГ  ЛЕКОТОВАРНИ
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Iveco Daily 35S 13 V – 3520 мм, 12 м3



Двигател: 4 цилиндъра, обем – 2998 куб.см., максимална мощност 
170 к.с. (125kW) при 3500 об./мин, максимален въртящ момент 350 
Nm в диапазона от 1400 об./мин., Евро 5, предавателно число на за-
ден диференциал 3.308
Скоростна кутия: 8V 470A автоматична с 8 степени, на ZF
Окачване: предно – независимо с торсиони, хидравлични телеско- 
пични амортисьори; задно – параболични листови пружини, хидрав- 
лични телескопични амортисьори и стабилизираща щанга;
Спирачна система: Спирачна система:  предни и задни дис-
кови спирачки, ESP 9 (електронна програма за стабилност) – 
при засичане на нестабил- ност на вана регулира спирачното 
усилие върху всяко колело, както и тягата на двигателя с цел 
възвръщане на стабилността включваща: ESP (електронна 
стабилизираща програма) – коригира при нужда траекто-
рията на автомобила в завоя преди момента на странично 
хлъзгане, ABS (анти-блокираща спирачна система, EBD (елек-
тронно разпределение на спирачното усилие), ASR (регулатор 
против приплъзване при потегляне – действа на спирачките 
и тягата на двигателя, за да предотврати буксуването при 
потегляне), MSR (регулира оборотите на двигателя за кон-
трол на спирателната сила на двига- теля), HBA (спирачен 
асистент, прилагащ максимално усилие върху спирачките 
при внезапно спиране), LAC (следи постоянно промяната в 
центъра на тежестта на товара), Hill Holder  (асистент при 
по- тегляне по наклон нагоре – действа на спирачната систе-
ма, улеснявайки потеглянето), RMI & ROM (системи против 
преобръщане при маневри с висока скорост или при непре-
къснато намаляване на радиуса на завиване), TSM (отчита 
наличието на ремарке и адаптира контролната стратегия на 
ESP с-мата според него), HRB (увеличава спирачната сила при 
аварийно спиране), HFC (отчита и компенсира недостатъчно-
то спирачно усилие).
Електрическа система: 12 V, акумулатор 12/110 Ah
Гуми: предни единични, задни двойни с размер 195/75R16. 
Колесна формула: 4x2 - задно задвижване.

Кабина:  модел 2016 със следното оборудване, 2+1 места 
(водач и 2-ма пътника до него), шофьорска седалка, регулиру-
ема в 3 посоки, шкаф под пасажерската пейка, усилено лами-
нирано челно стъкло, атермични тонирани стъкла, антиабра-
зивна защита на цялата долна част на рамата и двигателен 
отсек на вана, регулиране на волана, ново табло и компонен-
ти, дигитален дисплей с бордови компютър, елетрически 
стъкла, отопляеми и електрически регулируеми огледала за 
обратно виждане с вградени регулируеми широкоъгълни сек-
ции, имобилайзер с променлив код – вграден в ключа, звукова 
сигнализация за включена задна предавка, „Ръководство за 
експлоатация на български“
Основно оборудване: ел. подгряване на картерните газо-
ве, клино- ве 2 броя – за осигуряване срещу самопотегля-
не в наклон, максимал- но 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), ком-
пресор за климатик 170 СС, климатик, темпомат, радио MP3 
player, дистанционно заключване, резервна гума под товарно-
то пространство.

КОЛЕСНА БАЗА
4100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ 

Колесна база 4100 мм

Дължина на автомобила 7230 мм

Дължина на товарното отделение 4680 мм

Ширина на товарното отделение 1800 мм

Височина на товарното 
пространство/товарен обем

2100 мм/18 м3

Задна врата 1530 х 2000 мм

Странична врата 1260 х 1800 мм

GVW/GCW 3500 кг/7000 кг

ТОВАРЕН ОБЕМ
18 м3

ВИСОЧИНА
2100 мм

Iveco Daily 35C17V A8 - 4100 мм, 16 м3

КАТАЛОГ  ЛЕКОТОВАРНИ
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Двигател: 4 цилиндъра, обем – 2998 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 3.60

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; 
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 включваща: ESP (електронна стабилизираща 
програма) – коригира при нужда траекторията на автомобила 
в завоя преди момента на странично хлъзгане, ABS (анти-
блокираща спирачна система, EBD (електронно разпределение 
на спирачното усилие), ASR (регулатор против приплъзване при 
потегляне – действа на спирачките и тягата на двига- теля, 
за да предотврати буксуването при потегляне), MSR (регулира 
оборотите на двигателя за контрол на спирателната сила на 
двигателя), HBA (спирачен асистент, прилагащ максимално 
усилие върху спирачките при внезапно спиране), LAC (следи 
постоянно промяната в центъра на тежестта на товара), Hill 
Holder  (асистент при потегляне по наклон нагоре – действа 
на спирачната система, улеснявайки потеглянето), RMI & ROM 
(системи против преобръщане при маневри с висока скорост 
или при непрекъснато намаляване на радиуса на завиване), 
TSM (отчита наличието на ремарке и адаптира контролната 
стратегия на ESP с-мата според него), HRB (увеличава 
спирачната сила при аварийно спиране), HFC (отчита и 
компенсира недостатъчното спирачно усилие).
Електрическа система:  12 V, акумулатор  12/110 Ah 
Гуми: предни единични, задни двойни с размер 195/75R16.
Колесна  формула: 4x2 – задно задвижване.

Кабина: модел 2016 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 на български“
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 климатик170 СС, климатик, темпомат, радио 
MP3 player, дистанционно заключване, резервна гума под 
товарното пространство.

КОЛЕСНА БАЗА
4100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг ТОВАРЕН ОБЕМ
16 м3

ВИСОЧИНА
1900 мм

Iveco Daily Z50C15V - 4100 мм, 19.6 м3

КАТАЛОГ  ЛЕКОТОВАРНИ
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ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ 

Колесна база 4100 мм

Дължина на автомобила 7230 мм

Дължина на товарното отделение 4680 мм

Ширина на товарното отделение 1800 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



N104 Evo special N-COM

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

ра отличен вътрешен климат контрол при всякакви метеорологични 
условия. Благодарение на AirBooster Technology - спомагателна техно-

логията за допълнителен въздух - си гарантирате комфорт и удоб-
ство. 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 от-
лична видимост. 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, и е оборудван с устойчив на изпотяване вътрешен 
визьор Pinlock®.

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, подпла-

тата осигурява изключителен 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.

597 лв
с ДДС

548  лв
с ДДС

X-661 VINTY N-COM

X-661 е новоразработен туринг шлем от серията X-lite, впечатля-
ващ със спортното си излъчване и авангарден 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 качест-
вени 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  комуникационната система N-Com X-Series BX4 PLUS 

711 лв
с ДДС

КАТАЛОГ
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N86 SPECTER

N86 е шосеен full-face шлем на Nolan. Спортен, аеродинамичен и 
компактен, осигуряващ комфорт и сигурност. Стандартното му 
оборудване включва 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

N86 OVERTAKING

411 лв
с ДДС

N86 FLOW N-COM

428 лв
с ДДС

КАТАЛОГ
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105 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

244 лв.
с ДДС

244
с ДДС
44 лв

ДС

105 лв
с ДДС

Размери:

185 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 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 шлемове25% O

F
F

XL

3D Vintage II 
Golden Snake

3D Vintage II
Feel The Music

B-cool

Vespa Flowers

Rose’N Roll

M

M

L

L

XS

XL

M

L

S

X

M

Антискреч визьор, UV защита.
Изключително лека и удобна. 
Перфектно вентилирана градска 
каска с оригинален дизайн, влиза в 
почти всички възможни размери багажници.
1050 грама

Изключително лека и удобна 
city каска, решена в модерен, 
черен цвят. С антискреч визьор и 
може да се съхранява спокойно в 
багажното отделение. Снабдена със здрав
и лесен за употреба заключващ механизъм. 
1000 грама

Антискреч визьор, лек термо-
пластичен шел. Впечатляващ 
дизайн от 3D-гамата на NZI.
Оригинален рисунък, лека градска 
каска, подходяща за мъже и жени. Може 
да се съхранява в почти всеки багажник.
1050 грама

Впечатляващ ретро дизайн, 
който съчетава имитация на 
змийска кожа допълнена от 

имитация на винтидж телешка 
кожа. Шлемът е лек и удобен за носене 

както от мъже, така и от жени. С антискреч 
визьор и може да се съхранява в багажното 

отеделения на вашия скутер.
1050 грама

Изключително олекотена и удобна 
каска с атрактивна визия. С този 
уникален модел ще ви виждат 
отдалеч. Той също е част от 3D-гамата 
на NZI и ще грабне веднага грабва с дизайна 
си. Само сега можете да се сдобиете с него на 
изключително атрактивна цена. 
1150 грама

79 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

183 лв.
с ДДС

105 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

244 лв.
с ДДС

244
с ДДС
44 лв

ДС

105 лв
с ДДС

Размери:

185 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 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 шлемове25% O
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Golden Snake
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B-cool

Vespa Flowers

Rose’N Roll

M

M

L

L
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XL

M

L

S

X

M

Антискреч визьор, UV защита.
Изключително лека и удобна. 
Перфектно вентилирана градска 
каска с оригинален дизайн, влиза в 
почти всички възможни размери багажници.
1050 грама

Изключително лека и удобна 
city каска, решена в модерен, 
черен цвят. С антискреч визьор и 
може да се съхранява спокойно в 
багажното отделение. Снабдена със здрав
и лесен за употреба заключващ механизъм. 
1000 грама

Антискреч визьор, лек термо-
пластичен шел. Впечатляващ 
дизайн от 3D-гамата на NZI.
Оригинален рисунък, лека градска 
каска, подходяща за мъже и жени. Може 
да се съхранява в почти всеки багажник.
1050 грама

Впечатляващ ретро дизайн, 
който съчетава имитация на 
змийска кожа допълнена от 

имитация на винтидж телешка 
кожа. Шлемът е лек и удобен за носене 

както от мъже, така и от жени. С антискреч 
визьор и може да се съхранява в багажното 

отеделения на вашия скутер.
1050 грама

Изключително олекотена и удобна 
каска с атрактивна визия. С този 
уникален модел ще ви виждат 
отдалеч. Той също е част от 3D-гамата 
на NZI и ще грабне веднага грабва с дизайна 
си. Само сега можете да се сдобиете с него на 
изключително атрактивна цена. 
1150 грама

79 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

183 лв.
с ДДС



За първи път в България:   
„ХУДИ“ С КЕВЛАР OXFORD PRODUCTS

Т
ази година по време на третото издание на 
специализираното изложение за мотоциклети 
и аксесоари, състояло се в столичния Ring Mall 

представихме наистина перфектния подарък за волните 
ездачи – олекотен суитшърт със защита от кевлар, 
нов модел на Oxford Products Ltd., британска марка за 
висококачествени аксесоари и екипировка за велосипеди 
и мотоциклети, на която компанията ни е официален 
вносител в България. 
Така нареченото „худи“ гарантира сигурност и комфорт, 
тъй като текстилната материя дава повече свобода 
на движенията от една страна, а въглеродните влакна, 
освен че са леки, на практика са неразрушими и по този 
начин биха ви защитили от нараняване при падане. 
Уникална идея и иновативна технология: Суитшърт 
„Super Hoodie”, със 100%  кевлар, осигурен от самите 
създатели на този високотехнологичен материал – 
компанията DuPont™.
Усилената подплата на суитшърта е съчетана със сва-
ляеми CE протектори на раменете и на лактите, както 
и с  допълнителен протектор за гърба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Водоустойчиво покритие
Защита 
CE-EN1621-1:2012, първо ниво на защита за лактите 
и раменете, допълнителен сваляем СЕ протектор 
за гърба
СЪСТАВ:
Външна част
50% памук - 50% полиестер
Подплата  
100% DuPontTM Kevlar® Fiber (80%) / полиестер  (20%)

Предпазният слой е изключително здрав и надежден, без 
да създава неудобство на ползвателя. Уникалното худи 
защитава отлично и от дъжд, защото е с водоустой-
чиво покритие. Пере се на ниска температура, но не е 
добра идея да се изстисква.
Допълнителна техническа информация ще откриете в 
таблицата по-долу. 
Добрата новина е, че може да бъде носено всекидневно. 

105 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

244 лв.
с ДДС

244
с ДДС
44 лв

ДС

105 лв
с ДДС

Размери:

185 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 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). 
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Антискреч визьор, UV защита.
Изключително лека и удобна. 
Перфектно вентилирана градска 
каска с оригинален дизайн, влиза в 
почти всички възможни размери багажници.
1050 грама

Изключително лека и удобна 
city каска, решена в модерен, 
черен цвят. С антискреч визьор и 
може да се съхранява спокойно в 
багажното отделение. Снабдена със здрав
и лесен за употреба заключващ механизъм. 
1000 грама

Антискреч визьор, лек термо-
пластичен шел. Впечатляващ 
дизайн от 3D-гамата на NZI.
Оригинален рисунък, лека градска 
каска, подходяща за мъже и жени. Може 
да се съхранява в почти всеки багажник.
1050 грама

Впечатляващ ретро дизайн, 
който съчетава имитация на 
змийска кожа допълнена от 

имитация на винтидж телешка 
кожа. Шлемът е лек и удобен за носене 

както от мъже, така и от жени. С антискреч 
визьор и може да се съхранява в багажното 

отеделения на вашия скутер.
1050 грама

Изключително олекотена и удобна 
каска с атрактивна визия. С този 
уникален модел ще ви виждат 
отдалеч. Той също е част от 3D-гамата 
на NZI и ще грабне веднага грабва с дизайна 
си. Само сега можете да се сдобиете с него на 
изключително атрактивна цена. 
1150 грама
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с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

183 лв.
с ДДС

105 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

185 лв.
с ДДС

244 лв.
с ДДС

244
с ДДС
44 лв

ДС

105 лв
с ДДС

Размери:

185 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 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). 
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Антискреч визьор, UV защита.
Изключително лека и удобна. 
Перфектно вентилирана градска 
каска с оригинален дизайн, влиза в 
почти всички възможни размери багажници.
1050 грама

Изключително лека и удобна 
city каска, решена в модерен, 
черен цвят. С антискреч визьор и 
може да се съхранява спокойно в 
багажното отделение. Снабдена със здрав
и лесен за употреба заключващ механизъм. 
1000 грама

Антискреч визьор, лек термо-
пластичен шел. Впечатляващ 
дизайн от 3D-гамата на NZI.
Оригинален рисунък, лека градска 
каска, подходяща за мъже и жени. Може 
да се съхранява в почти всеки багажник.
1050 грама

Впечатляващ ретро дизайн, 
който съчетава имитация на 
змийска кожа допълнена от 

имитация на винтидж телешка 
кожа. Шлемът е лек и удобен за носене 

както от мъже, така и от жени. С антискреч 
визьор и може да се съхранява в багажното 

отеделения на вашия скутер.
1050 грама

Изключително олекотена и удобна 
каска с атрактивна визия. С този 
уникален модел ще ви виждат 
отдалеч. Той също е част от 3D-гамата 
на NZI и ще грабне веднага грабва с дизайна 
си. Само сега можете да се сдобиете с него на 
изключително атрактивна цена. 
1150 грама

79 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

139 лв.
с ДДС

183 лв.
с ДДС



103 лв.

257 лв.

275 лв.

ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ И
МОТОЕКИПИРОВКА HONDA

46



88 лв.

35 лв.

120 лв.

35 лв.

208 лв.

284 лв.

47

154 лв.

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. България 82Б
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

29”x480 mm



Астреко Тракс ЕООД
Oторизиран дилър на Iveco
1839 София, кв. Нова Враждебна, ул. Челопешко шосе 40
т: 02 81 81 956 | м: 0882 481 318, 0882 915 066, 0882 481 766
www.astreco-trucks.bg | www.a-trucks.bg

ВАШИЯТ
 БИЗНЕС ПАРТНЬОР

НОВИЯТ DAILY

НОВА КОНЦЕПЦИЯ,
 НОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО,

 


