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АСТРЕКО Холдинг

Нашият каталог

Този брой на Astreco News изцяло каталожен. В него 

ще намерите всички продукти, които предлага 

нашият холдинг, с цени и основни технически харак-

теристики.  

Това са: 

Мотоциклети Honda – от 50-кубиковите скутери, 

през спортни и нейкид машини до 1800-кубиковите 

туръри Gold Wing. 

Автомобили Honda – от Jazz през най-бързата кола 

с предно задвижване Civic TypeR  до всъдехода CR-V. 

Бусове и камиони IVECO – различните варианти на 

Daily и мощният Stralis.

Каски за мотоциклети – от реномираните марки 

Nolan, X-lite и NZI. 

Невероятно богатата гама от аксесоари за мото-

циклетисти и автомобилисти на фирмата Oxford.

Оригинални аксесоари и мотоекипировка на Honda.

Редакционен екип Астреко Нюз



CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ

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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CBR 600 RRКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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CBR 600 RR CBR 500R CBR 125R
Двигател

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

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

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

Обем 599 см3 471 см3 124.7 см3

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

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

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

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

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

Вместимост на резервоара 18.1 л 15.7 л 13 л

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

Съединител Маслен, многодисков 

Скоростна кутия 6-степенна 

Задвижване верига

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

Междуосие 1373мм 1410 мм 1310 мм

Радиус на завой

Височина на седалката 823 мм 790 мм 795 мм

Клиренс 137 мм 140 мм 185 мм

Тегло 196 кг 194 кг 137 кг

Окачване 

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

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

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

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

Хидравличен амортисьор,
ход 126 мм

Гуми

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

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

Спирачна система C-ABS ABS

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

Дискова 320 мм хидравлична с 
двубутален апарат 

Двойно дискова 276 x 4 мм 
хидравлична с двубутален спирачен 
апарат

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

Дискова 240 мм хидравлична с 
еднобутален апарат 

Дискова 220 x 4 мм хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат 

CBR 500R

CBR 600 RR

CBR 125R
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GL1800 GOLD WING ST1300 PAN-EUROPEAN
Двигател

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

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

Обем 1832 см3 1261 см3

Диаметър и ход 74 x 71 мм 78 x 66 мм

Степен на сгъстяване 9.8: 1 10.8 : 1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване 

Вместимост на резервоара 25 л 29 л

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

Съединител маслен многодисков

Скоростна кутия 5-степенна + задна предавка 5-степенна

Задвижване кардан

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

Междуосие 1690 мм 1490 мм

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

Клиренс 125 мм 135 мм

Тегло 413 кг, 421 кг с Airbag 329 кг

Окачване 

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

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

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

Странично разположен амортисьор,
ход 123 мм

Гуми

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

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

Спирачна система C-ABS ABS

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

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

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

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

GL1800 GOLD WING ST1300 Pan-European

ST1300 Pan-European
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VFR 1200F CB1300
Двигател

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

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

Обем 1237 см3 1284 см3

Диаметър и ход 81 x 60 мм  78 x 67.2 мм

Степен на сгъстяване 12:1  9.6 : 1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 19 л 21 л

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

DCT 16.4 км с 1 л  (6 л/100 км)

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT 5-степенна

Задвижване кардан верига

Размери (ДxШxВ)   
МТ 2244 x 752 x 1222 мм 

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

Междуосие 1545 мм 1510 мм

Височина на седалката 815 мм 780 мм

Клиренс 128 мм 125 мм

Тегло 267 кг, * 277 кг 271 кг

Окачване 

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

Задно
Pro- link газово маслен амортисьор,

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

Гуми

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

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

Спирачна система C-ABS C-ABS

Предна
Двойно дискова 320 мм хидравлична с 6 

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

Задна 
Дискова 276 мм хидравлична  с 2 бутален 

спирачен апарат 
Дискова 256 x 6 мм, хидравлична  с 
еднобутален апарат To
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CB1100 CB1000R
Двигател

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

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

Обем 1140 см3 998 см3

Диаметър и ход 73.5 x 67.2 мм 75 х 56.5 мм

Степен на сгъстяване 9.5:1 11.2 : 1

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

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

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

Вместимост на резервоара 14.6 л 17 л

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

Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване верига

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

Междуосие 1490 мм 1445 мм

Височина на седалката 795 мм 825 мм

Клиренс 125 мм 130 мм

Тегло 247 кг 222 кг

Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка,
ход 120 мм

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

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

Гуми

Предна 110/80-18 120/70 ZR17M/C (58W)

Задна 140/70-18 180/55 ZR17M/C (73W)

Спирачна система ABS C-ABS

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

Задна Дискова, хидравлична
Дискова 256 x 5 мм, хидравлична 
с 2 бутален спирачен апаратNa
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CBF1000 CB650F
Двигател

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

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

Обем 998 см3 649 см3

Диаметър и ход 75 x 56.5 мм 67 x 46 мм

Степен на сгъстяване 11:1 11.4:1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 19 л 17.3 л

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

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна

Задвижване верига

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

Междуосие 1480 мм 1450  мм

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

Клиренс 130 мм 150  мм

Тегло 242 кг 206 кг, 208 кг с ABS

Окачване 

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

Задно
Газово маслен амортисьор, регулируем, ход 
120 мм

Моно амортисьор, регулируем, 
ход 43.5 мм

Гуми

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

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

Спирачна система ABS

Предна

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

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

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

Дискoва 240 x 5 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат  

CBF1000 CB650F
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CB500F NC750S
Двигател

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

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

Обем 471 см3 745 см3

Диаметър и ход 67 x 66.8 мм 77 x 80 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.7 : 1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 15.7 л 14.1 л

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

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна, опция DCT

Задвижване верига

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

Междуосие 1410  мм 1525 мм

Височина на седалката 785  мм 790 мм

Клиренс 155  мм 140 мм

Тегло 192 кг MT: 216 кг DCT: 226 кг

Окачване 

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

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

Pro-Link амортисьор,
ход 120 мм

Гуми

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

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

Спирачна система ABS ABS

Предна
Дискова 320 мм, хидравлична 2 бутален 
спирачен апарат

Диск 320 мм, хидравлична с 2 бутален спирачен 
апарат 

Задна 
Дискова 240  мм, хидравлична  еднобутален 
спирачен апарат

Диск 240 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат Na
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CB125F 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 

Cu
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VFR1200X Crosstourer VFR800X Crossrunner
Двигател

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

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

Обем 1237 см3 782 см3

Диаметър и ход 81 x 60 мм 72 x 48 мм

Степен на сгъстяване 12:01 11.8 : 1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 21.5 л 20.8 л

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

Съединител маслен многодисков, * опция DCT маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна

Задвижване кардан верига

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

Междуосие 1595 мм 1475 мм

Височина на седалката 850 мм 835/815 мм

Клиренс 180 мм 165 мм

Тегло 275 кг , * 285 кг 242 кг

Окачване 

Предно
43 мм обърната телескопична вилка, напълно 
регулируема

43 мм телескопична вилка, регулируема, ход 
131 мм

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

Гуми

Предна 110/80-R19 120/70 R17

Задна 150/70-R17 180/55 R17

Спирачна система C- ABS ABS

Предна
Двойно дискова 310 мм,
хидравлична

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

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

-O
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CRF1000L Africa Twin
Двигател

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

Обем 998 см3

Диаметър и ход 92,0 x 75,1 мм

Степен на сгъстяване

Мощност 70 кВт/7500 об/мин 

Макс. Въртящ момент 98 Нм/6000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 18,8 л

Разход на гориво 21,7 км с 1 л

Съединител многодисков, в маслена баня

Скоростна кутия 6-степенна механична или DCT

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2335 x 875 x 1475 мм

Междуосие 1575 мм

Височина на седалката 870/850 мм 

Клиренс 250 мм

Тегло 208 кг, 212 кг с ABS 

Окачване 

Предно телескопична вилка 45 мм, ход 230 мм

Задно Pro-link рамо и двоен амортисьор, ход 220 мм

Гуми

Предна 90/90-R21

Задна 150/70-R18

Спирачна система двуканален ABS

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

Задна 
256 мм вълнообразен хидравличен диск с 
двубутален апарат On

-O
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NC750X CB500X
Двигател

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

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

Обем 745 см3 471 см3

Диаметър и ход 77 x 80 мм 67 x 66.8 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.7 : 1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14.1 л 17.3 л

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

Съединител 

Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT 6-степенна

Задвижване верига

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

Междуосие 1540 мм 1421 мм

Височина на седалката 830 мм 810 мм

Клиренс 165 мм 170 мм

Тегло MT: 219 кг DCT: 229 кг 196 кг

Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка,  
ход 153.3 мм 

41 мм телескопична вилка 

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

Гуми

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

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

Спирачна система ABS

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

Дискова 320 мм, хидравлична, 
с 2 бутален спирачен апарат

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

Дискова 240 мм, хидравлична, 
с еднобутален спирачен апарат

NC750X CB500X

CBR 1000RR CBR 650FКАТАЛОГ МОТОЦИКЛЕТИ
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 CRF 450 R  CRF 250 R

 CRF 450 R  CRF 250 R
Двигател

1-цилиндров, 4-тактов, 4 клапана Unicam, 
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 12.5 : 1 13.5 : 1

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

28 кВт/38 к.с. при
11 000 об/мин

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

Горивна система PGM-FI - електронно впръскване

Вместимост на резервоара 6.3 л 6.3 л

Разход на гориво

Съединител маслен, многодисков

Скоростна кутия 5-степенна

Задвижване верига

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

Междуосие 1492 мм 1489 мм

Височина на седалката 952 мм 951 мм

Клиренс 329 мм 322 мм

Тегло 111 кг 106.2 кг

Окачване 

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

48 мм обърната телескопична вилка, ход 310 
мм 

Задно
Pro-Link амортисьор,
ход 133.5 мм

Pro-link амортисьор, регулируем, ход 313 мм 

Гуми

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

Задна 100/90-19 Dunlop MX52 100/90-19

Спирачна система 

Предна
Дискова 260 мм, 
хидравлична 

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

Задна 
Дискова 240 мм, 
хидравлична 

Дискова 240 х 4 мм, хидравлична с еднобутален 
апарат On
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 CRF 250 X VULTUS
Двигател

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

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

Обем 249 см3 745 см3

Диаметър и ход 78 x 52.2 мм 77 мм 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 при 6250 об/мин

Макс. Въртящ момент 24.2 Нм/ 8 000 об/мин 68 Нм при 4750 об/мин

Горивна система Карбуратор PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 7.3 л 11.6 л

Разход на гориво 28.4 км с 1 л

Съединител маслен, многодисков многодисков, хидравличен

Скоростна кутия 5-степенна 6-степенна DCT, 

Задвижване верига верига

Размери (ДxШxВ)    2174 x 827 x 1261 мм 2380 мм x 933 мм x 1170 мм

Междуосие 1481 мм 1645 мм

Височина на седалката 958 мм 650 мм

Клиренс 346 мм 130 мм

Тегло 115 кг 245 кг

Окачване 

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

43 мм телескопична вилка,
ход 125 мм

Задно Pro-link амортисьор, регулируем, ход 313 мм Pro-Link, амортисьор, ход 100 мм

Гуми

Предна 90/90–21 M/C 54R 120/70 ZR18

Задна 120/90–18 M/C 65R 200/50 ZR17

Спирачна система двуканален ABS

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

хидравличен диск 320 мм, 
с 2-бутален апарат

Задна 
Дискова 240 х 4 мм, хидравлична с еднобутален 
апарат

хидравличен диск, 240 мм, 
с еднобутален апарат 

 CRF 250 X
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INTEGRA FORZA 300
Двигател

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

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

Обем 745 см3 279 см3

Диаметър и ход 77 x 80 мм 72 x 68.5 мм

Степен на сгъстяване 10.7 : 1 10.5: 1

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

19 кВт/26 к.с. 
при 7 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 68 Нм/ 4 750 об/мин 26 Нм/ 5 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 14.1 л 11.6 л

Разход на гориво 28.9 км с 1 л (3.5 л/100 км) 30.8 км с 1 л (3.25 л/100 км)

Съединител маслен многодисков

Скоростна кутия 6-степенна DCT V-Matic

Задвижване верига

Размери (ДxШxВ)    2195 x 810 x 1440 мм 2166 x 753 x 1189 мм

Междуосие 1525 мм 1546 мм

Височина на седалката 790 мм 716 мм

Клиренс 135 мм 140 мм

Тегло 237 кг 192 кг, *194 кг

Окачване 

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

Задно Pro-Link амортисьор,ход 120 мм Два амортисьора

Гуми

Предна 120/70-ZR17M/C (58W) 120/70-14

Задна 160/60-ZR17M/C (69W) 140/70-13

Спирачна система ABS Опция C-ABS

Предна
Дискова 320 мм, хидравлична с 2 бутален 
спирачен апарат 

Дискова 256 мм

Задна 
Дискова 240 мм, хидравлична с еднобутален 
спирачен апарат 

Дискова 240 мм Sc
oo

ter
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FORZA 125 SH 300
Двигател

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

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

Обем 124.9 см3 279.1 см3

Диаметър и ход 52.4 х 57.9 мм 72 x 68.5 мм

Степен на сгъстяване 11.5:1 10.5 : 1

Мощност 10.5 кВт/14 к.с. при 8 750 об/мин
20к Вт/27 к.с. 
при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 12 Нм/ 8 250 об/мин 26.5 Нм/ 6 000 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 11.5 л 9 л

Разход на гориво 43.5 км с 1 л (2,3л/100км) 30.6 км с 1 л (3.3 л/100 км)

Съединител сух, центробежен центробежен

Скоростна кутия CVT-вариатор V-Matic

Задвижване ремък ремък

Размери (ДxШxВ)    2134 x 748 x 1452 мм 2098 x 728 x 1195 мм

Междуосие 1490 мм 1422 мм

Височина на седалката 780 мм 785 мм

Клиренс 148 мм 136 мм

Тегло 161 кг, *162 кг 167 кг, * 170 кг

Окачване  

Предно Телескопична вилка 35 мм телескопична вилка, ход 102 мм 

Задно Два амортисьора
Два амортисьора, 
ход 95 мм 

Гуми

Предна 120/70-15 110/70 16 (52S)

Задна 140/70-14 130/70R 16 (61S)

Спирачна система Опция ABS Опция ABS

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

Задна Дискова 240 мм, хидравлична
Дискова 256 мм x 5 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апаратSc
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SH 150 PCX 125
Двигател

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

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

Обем 153 см3 125 см3

Диаметър и ход 58 x 57.9 мм 52.4 x 57.9 мм

Степен на сгъстяване 11:1 11:1

Мощност 
11кВт/15 к.с. 
при 8 250 об/мин

8.6 кВт/12к.с. при 8 500 об/мин

Макс. Въртящ момент 14 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 43,8 км с 1 л (2.3 л/100 км) 47.4 км с 1 л (2,1л/100км)

Съединител сух, центробежен

Скоростна кутия V-Matic CVT-вариатор

Задвижване 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, * 135 кг 130 кг

Окачване 

Предно 33 мм телескопична вилка, ход 89 мм Телескопична вилка

Задно
Два амортисьора, 
ход 83 мм 

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

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

Дискова 220 мм

Задна 
Дискова 240 x 5 мм с еднобутален спирачен 
апарат

Барабанна 130 мм Sc
oo

ter
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WAVE 110 LEAD 110
Двигател

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

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

Обем 109.1 см3 108 см3

Диаметър и ход 50 x 55.6 мм 50 x 55 мм

Степен на сгъстяване 9.0 : 1 11:1

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

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

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 3.7 л 6.5 л

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

Съединител маслен, многодисков, центробежен сух, многодисков 

Скоростна кутия 4-степенна -

Задвижване верига ремък

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

Междуосие 1227 мм 1275 мм

Височина на седалката 760 мм 740 мм

Клиренс 135 мм 105 мм

Тегло 99.1 кг 114 кг

Окачване 

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

Задно Амортисьор Амортисьор, ход 70 мм

Гуми

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

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

Спирачна система C-ABS

Предна Дискова 220 мм Дискова 190 мм

Задна Барабанна 110 мм Барабанна 130 мм 

Sc
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NSC110
Двигател

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

Обем 108 см3

Диаметър и ход 50 x 55 мм

Степен на сгъстяване 9,5:1

Мощност 6,2 кВт/8000 мин

Макс. Въртящ момент 8,7 Нм/6500 ми

Горивна система PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 5,5 л 

Разход на гориво 55 км с 1 л

Съединител сух

Скоростна кутия CVT

Задвижване ремък

Размери (ДxШxВ)    1845 x 670 x 1090 мм

Междуосие 1255 мм

Височина на седалката 755 мм

Клиренс 120 мм

Тегло 102 кг

Окачване 

Предно телескопична вилка

Задно амортисьор с пружина

Гуми

Предна 80/90-14

Задна 90/90-14

Спирачна система 

Предна дискова 220 мм

Задна барабанна 130 мм 

NSC110



VISION 50 NSC50
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 

Sc
oo

ter
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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

AT
V

TRX500FA/TRX500FPA TRX 420 TM



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

списък от нови съвременни технологии за безопасност, 
които бяха въведени в продуктовата линия на Honda в 
новата продуктова линия през 2015.

Технически характеристики (МТ)

1.3 i-VTEC

Двигател 4-цилиндров

Захранване Електроупр. Интегр.

Обем см3 1318

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

Макс. въртящ момент
(Nm при об/мин)

123/5000

Габаритни размери
(Д х Ш х В) /м/

3,995 х 1,694 х 1,541

Тегло (кг) 1138

Разход л/100 км (извънградско) 4.6 

Отделян CO2 г/км 111

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ
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Civic за 2015 г. се отличава с дизайнерски и технологични 
подобрения, които го правят още по-привлекателен в 
цяла Европа. Едновременно с това Honda пусна на пазара 
и нов Civic Sport.
Авто обилът е с подобрен екстериорен дизайн на пре-
дницата, който придава отличително ново излъчване на 
модела, акцентирано с нови фарове с интегрирани дневни 
светлини и нова аеродинамично оформена предна броня. 
Нови са задната броня и страничните престилки, черни-
ят заден спойлер и комбинираните задни LED светлини.
Моделите за 2015 г. са с усъвършенствано интериорно 
оборудване, с нова текстилна тапицерия на седалки-
те и нови шевове на подглавниците, нова вътрешна 
декоративна облицовка на вратите с хромирани дръжки и 
инструментален панел с черно покритие металик. Инте-
риорът е просторен и предлага гъвкави решения, с които 
е известен и които са водещи за този клас автомобили 
– багажно отделение с ненадминат обем от 477 л при 
изправени седалки. Изцяло нова е аудио-информационната 
система Honda Connect. Тя предлага удобно управление и 
комуникационни възможности по време на пътуване, а 
основните функции включват AM/FM, DAB и Internet Radio, 
Bluetooth интерфейс, навигация в интернет, сателитна 
навигация и камера за задно виждане при паркиране. Honda 
Connect е съвместима с Android 4.0.4, най-популярната 
операционна система за смартфони, и позволява да се 
използват популярните начини за управление – докосване 
и плъзгане с пръсти върху 7-инчовия сензорен екран.  
Дебют в Civic 2015 правят и редица нови технологии 
за окачването и активната безопасност, благодарение 
на които автомобилът ще създава много повече удо-
волствие по време на шофиране и ще е по-стабилен при 
всякакви условия, основно чрез подобрения в системите 
Agile Handling Assist и Vehicle Stability Assist. При необхо-
димост Agile Handling Assist прилага незабележимо за 

шофьора леко спирачно усилие върху отделните колела 
по време на завиване, за да повиши максимално бързата 
реакция и устойчивостта на автомобила. Усъвършенст-
ваната Vehicle Stability Assist, функционираща съвместно с 
Agile Handling Assist, повишава максимално сцеплението в 
завой и при ускоряване върху хлъзгав път, като модулира 
действието на спирачната система и подаването на 
газ с цел поддържане на избраната посока на движение. 
Системата Vehicle Stability Assist подобрява и усещането 
при натискане на спирачния педал. Системата City-Brake 
Active е част от стандартното оборудване и спомага за 
предотвратяване и намаляване на риска от инциденти 
при ниски скорости, сканира пътя пред автомобила 
с помощта на радарни устройства и автоматично 
задейства спирачките при възникване на непосредствена 
опасност от удар.
Технически характеристики (МТ)

Civic 1,4 
i-VTEC

Civic 1,6 
i-DTEC

Civic 1,8 
i-VTEC

Двигател 4-цилиндров, напречен

Обем, куб. см 1339 1597 1799

Макс. мощност, к.с. 
при об/мин

100/6000 120/4000 142/6500

Макс. въртящ момент, 
Нм при об/мин

127/4800 300/2000 174/4300

Габарити (ДхШхВ), мм 4250 х 1760 х 1760

Макс. скорост, км/ч 187 207 215

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

Разход на гориво, л/100 
(градско)

6,7  4,0 7,6

Разход на гориво, л/100 
(извънградско)

4,7 3,3 5,2

Разход на гориво, л/100 
(комбиниран)

5,4 3,6 6

Емисии СО
2
, г/км 129 94 145

25

Honda Civic Hatchback

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ



КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 

26

Моделът Honda Civic Tourer e с подобрен екстериорен ди-
зайн на предницата, акцентирана с нови фарове с интег-
рирани дневни светлини и нова аеродинамично оформена 
предна броня. Моделът за 2015 г. е с усъвършенствано 
интериорно оборудване, с нова тапицерия на седалките, 
декоративна облицовка на вратите с хромирани дръжки 
и инструментален панел с черно покритие металик.
Моделът Civic Tourer е с водещо в класа багажно отделе-
ние с ненадминат обем от 624 л при изправени седалки. 
Изцяло новата аудио-информационна система Honda 
Connect прави своята премиера и в този модел. Тя 
предлага удобно управление и комуникационни възмож-
ности по време на пътуване, а основните функции 
включват например AM/FM, DAB и Internet Radio, Bluetooth 
интерфейс, навигация в интернет, сателитна навигация 
и камера за задно виждане при паркиране. Honda Connect е 
съвместима с Android 4.0.4, най-популярната операцион-
на система за смартфони, и позволява да се използват 
популярните начини за управление – докосване и плъзгане 
с пръсти върху 7-инчовия сензорен екран.  
Дебют правят и редица нови технологии за окачва-
нето и активната безопасност, а също подобрения в 
системите Agile Handling Assist и Vehicle Stability Assist. 
Усъвършенстваната система Vehicle Stability Assist, 
функционираща съвместно с Agile Handling Assist, пови-
шава максимално сцеплението при движение в завой и 

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

Технически характеристики (МТ)

Civic 1,6
i-DTEC

Civic 1,8
i-VTEC

Двигател 4-цилиндров, напречен

Обем, куб. см 1597 1798

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

Макс. въртящ момент,
Нм при об/мин

300/2000 174/4300

Габарити (ДхШхВ), мм 4590 x 1770 x 1480

Макс. скорост, км/ч 195 210

Ускорение до 100 км/ч, сек 10,3 9,4

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

Разход на гориво, л/100
(извънградско)

3,6 5,5

Разход на гориво, л/100
(комбиниран)

3,8 6,4

Емисии СО
2
, г/км 99 149
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Type R е невероятен автомобил, доста по-различен 
от предшествениците си. Той е по-бърз, по-мощен, 
по-вълнуващ. Конструирана с цялото рейсинг ноу-хау 
на Honda, това е състезателна кола за пътя. Освен 
това Civic Type R е най-бързият автомобил с преден 
двигателен мост, най-добре ускоряващият се хечбек 
– от 0 до 100 км/ч за 5,7 сек. Състезателният дух 
на Type R личи във всичко - спойлера, решетката, 
въздуховодите на калниците, спортния силует, 
страховитата задна част с крилото, задната броня, 
дефлектора и „батареята“ от 4-те накрайника на 
ауспусите. Двигателят е бензинов с директно 
впръскване 2.0 л VTEC TURBO, мощност 310 к.с. при 
6500 об/мин и 400 Нм при 2500 об/мин. Колата разви-
ва максимална скорост 270 км/ч, скоростната кутия 
е 6-степенна, механична. Преобразуването на Type 
R идва от бутона +R, който се намира отляво на 
таблото и вселява състезателния дух в автомобила.

Honda Civic Type R
Технически характеристики 

Двигател 4-цилиндров, VTEC 
TURBO 

Обем, куб. см 1996

Макс. мощност, к.с. при об/мин 310/6500

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин 400/2500

Габарити (ДхШхВ), мм 4390 x 2065 x 1466

Макс. скорост, км/ч 270

Ускорение до 100 км/ч, сек 5,7

Разход на гориво, л/100 (градско) 9,4

Разход на гориво, л/100 (извънградско) 6,1

Разход на гориво, л/100 (комбиниран) 7,3

Емисии СО2, г/км 170

EURO 6

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ



HR-V е уникален кросоувър с нов по-динамичен стил, но с 
изключителни възможности по отношение на вътреш-
ните трансформации и удобство, съчетани с динамично 
пътно поведение и ефективно задвижване. Автомобилът е 
с водещи в класа си вътрешно пространство и гъвкавост, 
инфоразвлекателни технологии и системи за безопасност. 
HR-V ще предлага водещо в класа си пространство на 
багажника с обем  453 л при вдигнати задни седалки и 1026 
л при сгънати. Освен това HR-V има икономия на гориво 
и вредни емисии сред най-добрите в своя клас с двигате-
лите си – 1,6-литров i-DTEC дизелов 120 к.с. и 1,5-литров 
i-VTEC бензинов 130 к.с. от серията Earth Dreams Technology 
на Honda. 
Комбинирането на дизеловия i-DTEC с новата 6-степенна 
механична скоростна кутия прави компактния SUV на 
Honda изключително икономичен и чист, с разход на гори-
во от 4,0 л на 100 км, с емисии на CO2 от само 104 г/км и 
ускорение от 0 до 100 км/ч за 10,1 секунди. Бензиновият 
двигател i-VTEC е с комбиниран разход на гориво от 5,2 
л на 100 км и емисии на CO2 от 120 г/км със CVT авто-
матична трансмисия, а със стандартната 6-степенна 
механична скоростна кутия разходът е 5,6 л на 100 км и 

емисии на CO2 от 130 г/км. Ускорението от 0 до 100 км/ч 
е само за 10,3 сек и за 10,9 секунди със CVT. 

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ
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Honda HR-V

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 мо-
мент, 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
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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 мо-
мент, 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

Обновеният бестселър Honda CR-V 
за 2015 г. наистина впечатлява и 
веднага може да се видят и разлики-
те с предишния модел. Основните 
отличителни характеристики на 
CR-V за 2015 г. включват нов дизелов 
двигател и 9-степенна автоматична 
трансмисия, благодарение на които 
е постигнато безпрецедентно съот-
ношение на мощност към разход на 
гориво; технология за безопасност, 
която се прилага за първи път в 
света; нова комуникационна и инфор-
мационно-развлекателна система; 
както и усъвършенствано окачване 
с оптимизирани характеристики за 
шум и вибрации, а и за по-прецизно и 

същевременно динамично шофиране.
Още от появата му на пазара в Ев-
ропа през 1997 г. CR-V стана един от 
най-търсените компактни SUV-ове и 
един от най-продаваните авто-
мобили Honda, като тенденцията 
продължава и до ден днешен. Досега 
са реализирани над 750 000 броя от 
модела, като почти 50 000 от тях са 
продадени в рамките на 2014 г. 
CR-V е с новия, по-мощен 1,6-литров 
i-DTEC 4-цилиндров дизелов двигател 
с мощност 160 к.с. и въртящ мо-
мент от 350 Нм, който се предлага 
за CR-V със задвижване на четирите 
колела и е част от серията Earth 
Dreams Technology на Honda и се 

отличава с ниски емисии на CO2 - 129 
г/км. Той отговаря на изискванията 
на стандарта за емисии Euro 6 и се 
предлага като опция с ефективна 
9-степенна автоматична трансми-
сия. Агрегатът заменя досегашния 
2,2-литров i-DTEC. Постигнат е 
впечатляващо нисък комбиниран 
разход на гориво - 4,9 л/100 км. 
CR-V 2015 се предлага и с новоразра-
ботената 9-степенна автоматична 
трансмисия, която заменя предишна-
та 5-степенна. Благодарение на ефек-
тивната компактна конфигурация 
на новата трансмисия скоростната 
кутия е по-малка и по-лека с 35 кг, 
което дава възможност за по-добро 
разпределение на тежестта в 
автомобила. Общото тегло на новия 
двигател заедно с трансмисията е с 
65 кг по-малко от предишния.
Автомобилът определено е станал 
по-привлекателен с променените 
фарове, които са с нов дизайн и се 
сливат с новата предна решетка. 
Новата броня и долен протектор 
правят CR-V да изглежда по-широк и 
подсказват за подобрената устой-
чивост, а освен това снижават 
визуалния център на тежестта на 
автомобила. Интериорът също е 
станал по-стилен и функционален. 
Използвани са висококачествени 
материали.

Технически характеристики (МТ)

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

АWD FWD AWD

Двигател 4-цилиндров напречен

Обем, куб. см 1597 1597 1997

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

Макс. въртящ момент,
Нм при об/мин

350/2000 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
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С ПРОБЕГ И НА ЛИЗИНГ
КАК РАБОТИ ФОРМУЛАТА И ОТКЪДЕ ДА 
СЕ СДОБИЕМ С АВТОМОБИЛ С ДОКАЗАН 
ПРОИЗХОД И РЕАЛЕН ПРОБЕГ?

Този CR-V 1.6 i-DTEC 

от 2016 г. с оборуд-

ване Lifestyle и 9-степенна 

автоматична трансмисия 

е само на 10 050 км. Цената 

му е 64 000 лв., като нов без 

пробег би струвал  73 870  лв.   

Обзавеждането му включва 

стандартно почти всички 

екстри от списъка на Honda

Автомобилите втора ръка винаги са предизвиквали го-

лям интерес у българския купувач. Много често обаче ос-

таваме излъгани в търсене на изгодната сделка и попа-

даме на екземпляри с превъртян километраж, модели, уж 

„карани“ само през уикендите от заможни германски или 

италиански баби, и какви ли още не примамливи оферти. 

Когато се озовем лице в лице с истината обаче, тя чес-

то е потресаваща – налага се да заделим солидна сума за 

ремонти, като често стойността й надминава цената 

на автомобила и той се превръща в бездънна яма, която 

поглъща финанси почти всяка седмица. 

За да избегнете подобни ситуации, когато търсите кола 

с неголям пробег, е добре да се обърнете към оторизирани 

представители на автомобилни марки и официални дилъ-

ри, каквито сме ние от „Бултрако Моторс“ като част от 

„Астреко холдинг“. По този начин със сигурност ще по-

паднете на добре поддържан автомобил с реален пробег, 

обслужван регулярно от сертифицирани фирмени сервизи. 

Така ще се сдобиете със сравнително актуален модел, 
изминал между 20 и 118 000 км. 
Специално за купувачите на автомобили с пробег „Бул-
трако Моторс“ предлага и лизинг. Броят на вноските му 
се изчислява с простичка формула - сборът от възрас-
тта на автомобила и годините на лизинга не трябва да 
надвишава числото 10. За автомобили на възраст над 
година обаче не можете да разсрочите плащането за по-
вече от 48 месеца. Иначе казано – 8-годишен модел ще 
изплащате 24 месеца. Минималната встъпителна вноска 
е 30% от цената, а лихвата е 5,6%. Аналогично 7-годишен 
екземпляр лизингът ще е 36-месечен. 

Максималният срок на лизинга от този 

вид е 5 години, като условията разбира се 

могат да бъдат договорени на място в 

най-близкия офис на „Бултрако Моторс“. 



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, 
пестейки до 8% в сравнение с предходните
модели Euro 5 благодарение на усъвършенстваните тех-
нологии на силовия тракт. Ниските

разходи за поддръжка и ремонт, дължащи се на удълже-
ните интервали на обслужване и дълготрайните компо-
ненти, носят допълнителни икономии от до 12%. Чрез 
новото приложение, наречено DAILY BUSINESS UP, водачът 
е винаги свързан и разполага с „помощник-водач“ и „биз-
нес-асистент“ на борда.
Комфортният интериор се отличава с нов кожен волан, 
сини тапицерии на седалките и нови подглавници от тек-
стил и полиуретанова пяна. Обзавеждането е променено 
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.
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НОВИЯТ DAILY EURO 6 С 
РЕВОЛЮЦИОННИ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ 

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 ав-
томобила и двигателя чрез 
своя смартфон или таблет 
с помощта на приложение-
то DAILY BUSINESS UP

ПЕСТИ ДО 8% СПРЯМО ПРЕДИШНИТЕ МОДЕЛИ, А УДЪЛЖЕНИТЕ ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ И 
ДЪЛГОТРАЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ НОСЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИКОНОМИИ ДО 12%



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

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

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

Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 предавки

Окачване: предно – независимо с торсиони, хидравлични те-

лескопични амортисьори, задно – параболични листови пружи-

ни, хидравлични телескопични амортисьори и стабилизираща 

щанга 

Спирачна система: Спирачна система:  предни и задни дискови 

спирачки, ESP 9 (електронна програма за стабилност) – при за-

сичане на нестабилност на вана регулира спирачното усилие вър-

ху 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-блокира-

ща спирачна система); EBD (електронно разпределение на спирач-

ното усилие); ASR (регулатор против приплъзване при потегляне 

– действа на спирачките и тягата на двигателя, за да предотвра-

ти буксуването при потегляне); MSR (регулира оборотите на 

двигателя за контрол на спирателната сила на двигателя); HBA 

(спирачен асистент, прилагащ максимално усилие върху спирач-

ките 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 система, улес-

нявайки 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 адап-

тира контролната стратегия на ESP с-мата според него), HRB 

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

и компенсира 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 защита 

на цялата долна част на рамата и двигателен отсек на вана, 

регулиране на волана, ново табло и компоненти, дигитален 

дисплей с бордови компютър, електрически стъкла, отопля-

еми и електрически регулируеми огледала за обратно виждане 

с вградени регулируеми широкоъгълни секции, имобилайзер, 

вграден в ключа, звукова сигнализация за включена задна пре-

давка, бордова надстройка с алуминиеви капаца, ръководство 

за експлоатация на български

Основно оборудване: ел. подгряване на картерни- те газове, 

клинове 2 броя – за осигуряване срещу самопотегляне в наклон

Допълнително оборудване: фарове за мъгла, ал- тернатор 

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

MP3, дистанционно заключване, резервна гума, подвижна осно-

ва за резервно колело,

Специална цена на експоната /цвят –  син/:  

 26 484  евро без ДДС

Цената включва транспорт на лекотоварния автомобил до София.
Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко Тракс ЕООД

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 мо-
мент 350 Nm в диапазона от 1400 об./мин., Евро 5, предавателно 
число на заден диференциал 3.73
Скоростна кутия: механична, синхронизирана 6+1 предавки
Окачване: Ново предно – QUAD LEAF; задно – усилено, параболич-
ни листови ресори и телескопични амортисьори, стабилизираща 
щанга;
Спирачна система:  предни и задни дискови спирачки, ESP 9 (елек-
тронна програма за стабилност) – при засичане на нестабилност 
на вана регулира спирачното усилие върху всяко колело, както и тя-
гата 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 прип-
лъзване при потегляне – действа на спирачките и тягата на двига-
теля, за да предотврати буксуването при потегляне), MSR (регу-
лира оборотите на двигателя за контрол на спирателната сила на 
двига- теля), HBA (спирачен асистент, прилагащ максимално усилие 
върху спирачките при внезапно спиране), LAC (следи постоянно про-
мяната 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 преобръ-
щане при маневри с висока скорост или при непрекъснато намаля-
ване 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 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, регу-
лиране на волана, ново табло и компоненти, дигитален дисплей 
с бордови компютър, елек- трически стъкла, отопляеми и елек-
трически регулируеми огледала за обратно виждане с вградени 
регулируеми широкоъгълни секции, имо- билайзер с променлив код 
– вграден в ключа, звукова сигнализация за включена задна предав-
ка, „Ръководство за експлоатация на български“
Основно оборудване: ел. подгряване на картерните газове, кли-
нове 2 броя – за осигуряване срещу самопотегляне в наклон, мак-
симално натоварване на предна/задна ос 1900/2240кг, резервоар 
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
Специална цена на експоната /цвят – бял/:  

20 500  Евро без ДДС

Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко Тракс ЕООД

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 дискови 
спирачки, ESP 9 (електронна програма за стабилност) – при за-
сичане на нестабил- ност на вана регулира спирачното усилие 
върху всяко колело, както и тягата на двигателя с цел въз-
връщане на стабилността включваща: ESP (електронна ста-
билизираща програма) – коригира при нужда траекторията на 
автомобила в завоя преди момента на странично хлъзгане, ABS 
(анти-блокираща спирачна система, EBD (електронно разпреде-
ление на спирачното усилие), ASR (регулатор против приплъз-
ване при потегляне – действа на спирачките и тягата на дви-
гателя, за да предотврати буксуването при потегляне), MSR 
(регулира оборотите на двигателя за контрол на спирателната 
сила на двига- теля), HBA (спирачен асистент, прилагащ макси-
мално 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 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 недоста-
тъчното 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 (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, регу-
лиране на волана, ново табло и компоненти, дигитален дисплей 
с бордови компютър, елек- трически стъкла, отопляеми и елек-
трически регулируеми огледала за обратно виждане с вградени 
регулируеми широкоъгълни секции, имо- билайзер 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-
но- ве 2 броя – за осигуряване срещу самопотегляне в наклон, 
максимал- но натоварване на предна/задна ос 2100/2600кг, 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.
Специална цена на експоната /цвят – червен/:   
28 098 Евро без ДДС /

Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко Тракс ЕООД

КОЛЕСНА БАЗА
4100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг

ГАБАРИТИ И ТОВАРОНОСИМОСТ 

Колесна база 4100 мм

Дължина на автомобила 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

34



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 заключ ване, резервна колело под 
товарното пространство.
Специална цена на експоната /цвят – жълт/:  

25 930 Евро без ДДС

Офертата се отнася за налични Iveco Daily в Астреко Тракс ЕООД

КОЛЕСНА БАЗА
4100 мм

GVW GCW

3 500 кг 7 000 кг ТОВАРЕН ОБЕМ
16 м3

ВИСОЧИНА
1900 мм

Iveco Daily 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
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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, съобразени 
с конкретната транспортна дейност. Гамата включва 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



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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332 лв.
с ДДС

XS

S

M

S

XXL

XXL

XL

S

XXL

M

L

XXL

491 лв.
с ДДС

344 лв.
с ДДС

332 л
с ДДС

344 лв.
с ДДС

M

491 лв.
с ДДС

Шлемове
N85
Moto GP

N63 Gemini Replica

N63
Oriental Flowers

N63 Scratch
Metal Sort

N71 Classic
Blank Sort и Silver

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

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

Изработен от твърд, практи-
чески нечуплив Lexan поликар-
бонат (търговска марка на Sabic 
Innovative Plastics IP BV). Лесно 
модулиране на шлема от full-face до 
open-face чрез сваляне на предпазната част за брадата. Голе-
мият визьор осигурява по-добра видимост на пътя и защита 
от вятър при свалена „брада“. Подготовка за Classic N-COM 
комуникационна система. 1380 (±50) грама

Култовият модел на Nolan, за-
държал се на върха в класа-

циите за шлемове, дори и сред 
по-нови модели от по-висок клас. Предпочитан както от 

турър-ездачите, така и от по-спортните натури. Моделът има 
изключително добра надеждност благодарение на своята от-

лична защита, добро проветрение чрез система отвори, вклю-
чително на тила, и аеродинамична форма. При затваряне на 

въздуховодите се постига много добро обезшумяване на шле-
ма и така не се нарушава аеродинамичността. С подготовка за 

N-COM комуникационна система и pinlock. Hi-Brite предпазно 
твърдо покритие. 1490 (±50) грама

Стилен шлем с елегантен
дизайн. Hi-Brite защитно

твърдо покритие.
1400 (±50) грама

Серия N63
Шлемове, разработени за изправен стил на езда, типична за градските 
и туристическите мотоциклети. Забележителната вентилация и лекота-
та при смяна и заключване на визьора ги правят сред най-предпочи-
таните шлемове както за начинаещи, така и за опитни ездачи. Всички 
модели от серията са с подготовка за pinlock – патентована система за 
минимизиране изпотяването на визьора.

Размери:

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). 

310 лв.
с ДДС

319 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  

248 лв.
с ДДС

232 лв.
с ДДС

239 лв.
с ДДС

258 лв.
с ДДС

368 лв.
с ДДС

533 лв.
с ДДС

948 лв.
с ДДС

795 лв.
с ДДС

735 лв.
с ДДС

474 лв.
с ДДС

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

S

L

XL

XXL

XXL

XXL

S

XL

XXL

XL

S

XXL

L

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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533 лв.
с ДДС

474 лв.
с ДДС

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

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

Изработен от композитни 
материали и с подготовка за 

система pinlock за минимизира-
не изпотяването на визьора, този 

лек шлем приляга плътно и създава удобство както в 
града, така и на пистата. 1370 (±50) грама

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

Патентованата система pinlock е 
отличната защита във влажна сре-

да, като осигурява чудесна видимост 
и предотвратява изпотяването на визьора. 

Завидно лек шлем, изработен от композитни материали.
1240 (±50) грама

Спечелила редица награди на 
авторитетното списание InMoto 

03/2008 (10/10 точки в сравнителния 
тест между 16 шлема), моделът е идеален 

избор за индивидуалисти, с определена чувствителност 
към стилните едноцветни шлемове.С подготовка за pinlock 

система против изпотяване. 1370 (±50) грама

X-802
Lorenzo Moon

X-602
Devil & Angel

X-802
Bluster white

X-802 Start
Blank Sort

X-701 Start
Mat Sort

X-802 Lorenzo
Black Rock Star

941 лв.
с ДДС

705 лв.
с ДДС

399 лв.
с ДДС

596 лв.
с ДДС

711 лв.
с ДДС

552 лв.
с ДДС

355 лв.
с ДДС

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



332 лв.
с ДДС

XS

S

M

S

XXL

XXL

XL

S

XXL

M

L

XXL

491 лв.
с ДДС

344 лв.
с ДДС

332 л
с ДДС

344 лв.
с ДДС

M

491 лв.
с ДДС

Шлемове
N85
Moto GP

N63 Gemini Replica

N63
Oriental Flowers

N63 Scratch
Metal Sort

N71 Classic
Blank Sort и Silver

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

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

Изработен от твърд, практи-
чески нечуплив Lexan поликар-
бонат (търговска марка на Sabic 
Innovative Plastics IP BV). Лесно 
модулиране на шлема от full-face до 
open-face чрез сваляне на предпазната част за брадата. Голе-
мият визьор осигурява по-добра видимост на пътя и защита 
от вятър при свалена „брада“. Подготовка за Classic N-COM 
комуникационна система. 1380 (±50) грама

Култовият модел на Nolan, за-
държал се на върха в класа-

циите за шлемове, дори и сред 
по-нови модели от по-висок клас. Предпочитан както от 

турър-ездачите, така и от по-спортните натури. Моделът има 
изключително добра надеждност благодарение на своята от-

лична защита, добро проветрение чрез система отвори, вклю-
чително на тила, и аеродинамична форма. При затваряне на 

въздуховодите се постига много добро обезшумяване на шле-
ма и така не се нарушава аеродинамичността. С подготовка за 

N-COM комуникационна система и pinlock. Hi-Brite предпазно 
твърдо покритие. 1490 (±50) грама

Стилен шлем с елегантен
дизайн. Hi-Brite защитно

твърдо покритие.
1400 (±50) грама

Серия N63
Шлемове, разработени за изправен стил на езда, типична за градските 
и туристическите мотоциклети. Забележителната вентилация и лекота-
та при смяна и заключване на визьора ги правят сред най-предпочи-
таните шлемове както за начинаещи, така и за опитни ездачи. Всички 
модели от серията са с подготовка за pinlock – патентована система за 
минимизиране изпотяването на визьора.

Размери:

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). 

310 лв.
с ДДС

319 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  

248 лв.
с ДДС

232 лв.
с ДДС

239 лв.
с ДДС

258 лв.
с ДДС

368 лв.
с ДДС

533 лв.
с ДДС

948 лв.
с ДДС

795 лв.
с ДДС

735 лв.
с ДДС

474 лв.
с ДДС

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

S

L

XL

XXL

XXL

XXL

S

XL

XXL

XL

S

XXL

L

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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533 лв.
с ДДС

474 лв.
с ДДС

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

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

Изработен от композитни 
материали и с подготовка за 

система pinlock за минимизира-
не изпотяването на визьора, този 

лек шлем приляга плътно и създава удобство както в 
града, така и на пистата. 1370 (±50) грама

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

Патентованата система pinlock е 
отличната защита във влажна сре-

да, като осигурява чудесна видимост 
и предотвратява изпотяването на визьора. 

Завидно лек шлем, изработен от композитни материали.
1240 (±50) грама

Спечелила редица награди на 
авторитетното списание InMoto 

03/2008 (10/10 точки в сравнителния 
тест между 16 шлема), моделът е идеален 

избор за индивидуалисти, с определена чувствителност 
към стилните едноцветни шлемове.С подготовка за pinlock 

система против изпотяване. 1370 (±50) грама

X-802
Lorenzo Moon

X-602
Devil & Angel

X-802
Bluster white

X-802 Start
Blank Sort

X-701 Start
Mat Sort

X-802 Lorenzo
Black Rock Star

941 лв.
с ДДС

705 лв.
с ДДС

399 лв.
с ДДС

596 лв.
с ДДС

711 лв.
с ДДС

552 лв.
с ДДС

355 лв.
с ДДС



W32/L31

W30/L33

W30/L31

W32/L33

W34/L32

W40/L33

W48/L48

M

S

XS

L

XL

M

S

L

XL

S – 6 XL

Всички продукти с марка Oxford 
са произведени в Европейски съюз.

Oригинални 
мотоаксесоари

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

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

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

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

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

220 лв. 
с ДДС

52 лв. 
с ДДС

86 лв. 
с ДДС

с дълъг ръкав

с къс ръкав

44 лв.
с ДДС

54 лв.
с ДДС

Всички продукти с марка Oxford 
са произведени в Европейски съюз.

Oригинални 
мотоаксесоари

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

Зарядно устройство 
Oxford Maximiser 3800

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

мотоциклети, но и за автомобили, каравани и лодки.

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

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

Заключващо устройство 
Oxford Junior

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

Дълж
ин

а 
на

 р
ък

ох
ва

тката 120 мм

Дължина на рък
ох

ва
тк

ат
а 

13
0 

м
м

151 лв. 
с ДДС 23 лв.

с ДДС

106 лв.
с ДДС

108 лв.
с ДДС

5 лв.
с ДДС



W32/L31

W30/L33

W30/L31

W32/L33

W34/L32

W40/L33

W48/L48

M

S

XS

L

XL

M

S

L

XL

S – 6 XL

Всички продукти с марка Oxford 
са произведени в Европейски съюз.

Oригинални 
мотоаксесоари

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

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

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

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

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

220 лв. 
с ДДС

52 лв. 
с ДДС

86 лв. 
с ДДС

с дълъг ръкав

с къс ръкав

44 лв.
с ДДС

54 лв.
с ДДС

Всички продукти с марка Oxford 
са произведени в Европейски съюз.

Oригинални 
мотоаксесоари

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

Зарядно устройство 
Oxford Maximiser 3800

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

мотоциклети, но и за автомобили, каравани и лодки.

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

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

Заключващо устройство 
Oxford Junior

Здраво и компактно заключващо устройство за диск. Заключване 
с ключ, 3 ключа в комплекта. Изработено от цинк, алуминий и стомана.
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151 лв. 
с ДДС 23 лв.

с ДДС

106 лв.
с ДДС

108 лв.
с ДДС

5 лв.
с ДДС

Комуникационна система  
Nolan N-Com
Общувайте навсякъде и по всяко време, дори и на мотоциклет. 
Това е възможно благодарение на новата система за модул-
на комуникация от N-Com. Инсталирането е лесно и удобно. 
Ергономичното, перфектно пасващо на шлема, 
устройството се управлява лесно дори през мото-
циклетни ръкавици. В5 се свързва автоматично с 
мобилния ви телефон и сдвоени устройства и се 
изключва след 30 сек. без движение. Системата 
е чудесна компания и когато яздите сам - благо-
дарение на FM radio withRDS и възможността да 
настроите до 6 станции или Mp3 reader, мобилен 
телефон(до два броя) и GPS.



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

каска, напрежението трябва да бъде равномерно по 
главата.

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

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

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

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

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

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



103 лв.

257 лв.

275 лв.

ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ И
МОТОЕКИПИРОВКА HONDA
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