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Новият CRF1000L Africa Twin

Africa Twin се завръща! Новият CRF1000L е готов за екстремни приключе-
ния. С мощен двигател и леко шаси, динамичен и маневрен, перфектен и за 

офроуд, и за магистрала. Поръчайте Вашата Honda  CRF1000L Africa Twin при 
най-близкия дилър на Бултрако АД.
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Здравейте, приятели!

Булграко АД, официалeн вносител на Honda за България има празник! Имаме половин юбилей - 25 

години, четвърт век, две десетилетия и половина... Изберете каквото искате, но за тези го-

дини марката Honda трайно и значимо присъства на българския пазар, а нашите автомобили и 

мотоциклети са търсени, заради високата си технологичност и екологичност, заради изключи-

телното си качество. 

Четвърт век нашите превозни средства ви предоставят комфорт, удобство, сигурност, ико-

номичност... Четвърт век и ние в България преследваме мечтите си, както ни завеща основа-

телят на компанията Сойчиро Хонда. Началото бе с първия шоурум на „Бултрако” на улица „Ра-

ковски”, където бяха изложени току-що внесените от Япония лъскави автомобили Honda - Civic 

с 3 и 4 врати, лимузината Accord, елегантният и спортен Prelude и многофункционалния Shuttle.  

След това стъпка по стъпка „Бултрако“ се развиваше. Ние сме единственият дистрибутор на 

японски автомобили, който работи директно с централата си в Япония. Следвайки философи-

ята на компанията, постепенно реализирахме нашите мечти и се развивахме непрекъснато. 

Вече имаме собствени дилърства в София, Пловдив и Варна, наши представители има в Стара 

Загора. В столицата центровете на Honda са три – на бул. България 111, на бул. Ботевград-

ско шосе 326, а също и на Челопешко шосе 40.  С гордост можем да кажем, че в годините на 

най-тежката криза и в най-трудните времена за икономиката през 2010 г., изградихме новия 

търговско-сервизен център на „Бултрако” на Ботевградско шосе. Той бе оценен от представи-

телите на Honda Europe като едни от най-добрите на континента. 

 За Honda това също ще бъде година на юбилеите! Наричат я Златна година. При мотоцикле-

тите 25 г. прави нашият супербайк CBR 1000 RR Fireblade, който промени изцяло суперспортния 

клас при мотоциклети. Пак четвърт век се навършват от раждането на автомобила, който 

внесе състезателна жилка в сериините модели и роди червената емблема Type R.  Това са само 

част от новостите, които представяме през тази година. Както може би знаете, Honda не ком-

пания, която е само за превозни средства на две и четири колела, но и по вода със специлните 

ни продукти Marina, както и по въздух. От тази година, нашият HondaJet може да бъде поръчан 

и в Европа. 

В чест на нашия юбилей правим премиера на изцяло новото 10-о поколение на новия Civic. Освен 

това представихме няколко нови модела мотоциклети, а до края на годината ни чакат още ин-

тересни премиери. Така че можете да очаквате изненади през лятото и през есента. 

Специален е и новият брой на списание Dreams. С него отново ви въвеждаме в чудния и много-

образен свят на Honda.

Костадин Грозданов

Изпълнителен директор 

Булграко АД
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Текст Десислава Бацанова  Фотография Honda

H
onda е основана през 1948 г. като местна компания с гло-
бална визия за бъдещето. Днес тя е глобална, но с инди-
видуален подход към всеки регион… Как се стига толкова 
далеч?

Във времена, когато ню ейдж философията на благодарността и 
смелостта на мечтите е новата религия, дала рецепта за щастие 
на милионите си последователи, не всяка марка може да се похвали 
със собствена философия. През 2018 г. Honda влиза в своята шейсе-
та година, каква е нейната формула на успеха, издържала проверка-
та на годините? Движещата сила за растежа й са нейните основа-
тели – Соичиро Хонда и Такео Фуджисава. 

Знаете ли, че всеки, бил на обучение в централата Honda, премина-
ва през философския ни курс? Нашата философия не е просто думи, 
изпразнени от съдържание, тя наистина има стойност и е част от 
корпоративната култура на марката. Четете ли задълбочено био-
графиите на Стив Джобс, Доналд Тръмп и Ричард Брансън? Ние ще ви 
препоръчаме още една – „Г-н Хонда“, наистина има какво да научите 
от нея. Почти всичко, изречено от този винаги усмихнат японец, 
звучи като мъдър завет, който наистина ще ни направи по-щастли-
ви, по-добри и по-успешни.
Вътъкът на тази философия са два основни принципа – този, на ува-
жение към индивидуалността, и другият – на трите радости. Като 

4



DREAMS 2017 

истински духовен гуру Соичиро Хонда е смятал, че всеки е роден 
уникален и свободен, и всеки може да сбъдне мечтите си с помощта 
на творческата мисъл, но само в среда, в която към различията се 
подхожда с необходимия респект и равностойно партньорство. Ус-
ловно можем да разделим този идеал на три ключови идеи – инициа-
тивност, равенство и доверие. Инициативата е свързана с творче-
ското мислене, без предубеждения, но тя също означава да вземеш 
отговорност за резултата от действията и решенията си. 
Равенството е уважение към различността на всеки индивид, да се 
отнасяш честно към останалите, да създаваш еднакви възможнос-
ти за всички, без значение на расата, пола, възрастта, религията, 
националността, образованието и социалноикономическия статус. 
Доверието е общата увереност, получена, след като признаем ин-
дивидуалността на всеки, размяната на любезности, споделяне на 
познанието и искреността в спазването на отговорностите. 
„Винаги съм казвал на всеки от компанията ни да работи за собст-
веното си щастие. Да не работи просто за компанията, а за себе 
си. После съм обяснявал, че една фирма е само второстепенната 
част от живота, че човекът трябва да е важен сам за себе си на 
първо място. Когато всеки служител работи за личното щастите, 
тогава и компанията е в разцвет. Причината, поради която не пра-
вя разлика между мениджърския състав и обикновените работници, 

е защото не искам да класифицирам хората според дипломите им“, 
казва философът Соичиро. 

ТРИТЕ РАДОСТИ
Вторият основен принцип от философията на Honda е този на „три-
те радости“ – да се наслаждаваме на пазаруването, продажбите 
и съзидаването. Целта е да осигуряваме щастие, радост, наслада 
чрез бизнеса си не само за тези, които купуват нашите продукти, 
но и за себе си. Да усещаме увереност, че купуваме, продаваме и съз-
даваме стойностни продукти и услуги. Във всеки аспект от бизнеса 
си трябва да намирате начин да осигурите радост за партньорите 
в начинанията си, защото, като подхождате по този начин, ще дос-
тавите радост и на себе си. 
Клиентът е този, който се наслаждава на купуването. Той изпитва 
радост, когато открива, че продуктите и услугите, за които е пла-
тил, надвишават нуждите и очакванията му. Тогава ще се почувства 
горд собственик на нещо стойностно. Нито за миг Соичиро не за-
бравя, че тази радост всъщност е двупосочна, докато се чувстваш 
горд, когато доставиш радост на клиента си. 
Именно това е удоволствието от самия процес да продаваш. А кога-
то продаваш Honda, няма как да не изпиташ гордост и задоволство, 
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„ПОЗНАНИЕТО Е САМО ЧАСТ 
ОТ ПРОЦЕСА, НО НЕ НАЙ-
ВАЖНАТА. РАЗПОЛАГАМЕ 
С НЕГО САМО ЗАЩОТО 
БЕЗ НЕГО СЪЗИДАВАНЕТО 
Е ТРУДНО. НО САМО 
ПО СЕБЕ СИ ЗНАНИЕТО 
НЕ ДОПРИНАСЯ ЗА 
СЪЗДАВАНЕТО”
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„ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЩЕ ЗАДВИЖИ 
КОМПАНИЯТА КЪМ НОВАТА ЕРА. 
НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ 
МНЕНИЕТО СИ С ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ, ТЕ ЩЕ ГО 
ПРИЕМАТ, АКО ТО Е ПРАВИЛНО.“
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че си част от нещо голямо. 
Какво е щастието от съзидаването – хората, които изпитват тази 
радост, са ангажирани със създаването на продуктите Honda и са 
горди от стореното. 
Екологията също е неизменна част от ценностите на Honda, тъй като 
това в крайна сметка е отговорност към нуждите на обществото.  

ГЛОБАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА И  
ГОЛЯМОТО НИЕ
Веднъж Соичиро Хонда споделя: „Тъй като технологията не познава 
национални граници, винаги трябва да държим очите си широко от-
ворени за света.“ Това е истинското значение на гореспоменатата 
„глобална гледна точка“, според която Honda води компанията още 
от самото й основаване. Днес марката е позната в целия свят. Съ-
щевременно е важно глобализацията по никакъв начин да не засегне 
околната среда. 
Успехът на бизнеса зависи и от партньорите и съдружниците на 
компанията, затова всички те също са част от голямото „НИЕ“. 
Това „НИЕ“ именно прави една компания - споделянето на общата цел, 
на начина, по който можеш да разчиташ на другия, и вдъхновението, 
и доверието към другите. Това „НИЕ“ се отнася към всяко представи-
телство, всяко дилърство на Honda по света и в частност към „Бул-
трако“ като член на това голямо семейство на марката. „Продуктът 
ни сам по себе си е най-голямата реклама“, смята Соичиро Хонда.  

ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО
Тук философът Соичиро въвежда пет основни постулата – дейст-
вай винаги с амбиция и младежко дръзновение, уважавай споделени-
те теории, давай свежи идеи и оползотворявай ефективно времето 
си, стреми се непрестанно към хармония в трудовия процес, винаги 
оценявай изследователския подход и усилията. Всички сътрудници 
са окуражавани да привеждат тези практики в действие в духа на 
Honda – иначе казано – в духа на свободата, дръзновението и ис-
креното споделяне и общуване. Как бихме могли да използваме тази 
източна мъдрост и да я накараме да заработи за нас, вкарвайки я 
всекидневно в нашите дела?
При „действай винаги с амбиция и младежко дръзновение“ вместо 

„амбиция“ спокойно можете да че-
тете „мечти“. Мечтите са дви-
гателят, който ви мотивира да 
преодолявате препятствията и 
да посрещате достойно предиз-
викателствата. А Honda винаги 
е искала да бъде компания, която 
следва мечтите. И нейните слу-
жители са насърчавани да правят 
същото. 
Когато следваш мечтите си и се 
стремиш да ги сбъднеш, трябва 

да мислиш като млад човек. „Младежкото дръзновение“ в случая няма 
нищо общо с възрастта ви. Както г-н Хонда е казвал: „Най-важното 
качество на младостта в този смисъл е способността да приемем 
без страх реалността такава, каквато е, и винаги да запазим в себе 
си младежкото удивление от нея и тя да ни кара да вървим напред.“ 
Младостта е оригиналният поглед към нещата, желанието да се 
учим и да експериментираме, да приемаме предизвикателства, в кои-
то понякога се крие известна доза риск. Младежкото дръзновение е 
и друго – то е свързано със способността да действаме. Така можем 

 „НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В 
ЗАВОДА НИ Е ВРЕМЕТО. 
А ТО Е БЕЗПЛАТНО, ТАКА 
ЧЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЕ 
ВЪЗПОЛЗВА ОТ НЕГО.“
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да кажем, че един енергичен човек на действието притежава именно 
това качество. 
 „Колкото повече растях и остарявах, толкова по-големи ставаха 
мечтите ми. Животът според мен е безсмислен без мечти, така че 
ще продължа до смъртта си да давам най-доброто от себе си, за да 
постигам целите си. Човек винаги трябва да преследва мечтите си“ 
– ето оттам черпи сила Соичиро до дълбока старост.
Можем да облекчим значително работата си, като свършим неща-
та по най-добрия начин. Но не забравяйте, че винаги зад доброто 
ноухау има и теория, по която то е изградено. Веднъж намерили я, 
можете да започнете да я доразвивате и подобрявате на базата 
на собствения си опит и дори да развиете напълно нова на нейната 
основа. Според Соичиро Хонда вярната теория остава в историята 
и не познава ограниченията на пространството и времето. Но за да 
развиваме нови идеи, трябва да бъдем достатъчно гъвкави, градивни 
и иновативни. 
Времето е най-важният фактор, свързан директно с производител-
ността и продуктивността на бизнеса. Начинът, по който го опол-
зотворяваме, трябва да е свързан с теорията, основните идеи са 
простота, концентрация и скорост. Простота означава винаги да 
сме фокусирани върху това, което трябва да се свърши. Концентра-
цията е да насочим всичките си ресурси, а скоростта се изразява в 

бързото осъществяване на плановете.
Тук е мястото да споменем, че винаги е добре да бъдем готови на-
време. В противен случай, ако не спазваме графика, може да се окаже, 
че усилията на хората от останалите звена от бизнеса са били 
напразни. 
„Ако си закъснял с една милионна от секундата, дори и да си открил 
нещо велико, то вече спира да бъде откритие. Идеите и времето са 
неразривно свързани и не могат да бъдат отделени. Платното не 
може да бъде изтъкано само от основа или само от вътък“, винаги е 
поучавал философът Соичиро. 
Ако използвате собствените си идеи и познание в работата си, не-
минуемо ще изпитате истинска наслада и ще се гордеете с плодо-
вете на труда си. Ако сте на мениджърска или отговорна позиция, 
то имате възможност да насърчите всяко усилие за създаването 
на среда, в която колегите обичат работата си и се чувстват при-
ятно на работното си място. За да се случи това, е необходимо 
двустранно и открито общуване и сътрудничество между всички. 
Дискусиите, обратната връзка и обменът на информация винаги 
са били насърчавани в Honda. Споделянето на информация е задъл-

„НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ, 
АКО НЯМАТЕ ПАРИ. 
МОЖЕТЕ ДА ГИ ЗАМЕСТИТЕ 
С ВРЕМЕ И ИДЕИ.“

„ТРЯБВА ДА ВИДИТЕ КАК КЛИЕНТИТЕ 
ИЗПОЛЗВАТ НАШИТЕ ПРОДУКТИ. 
ВИНАГИ МИСЛЕТЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ.“
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жително, за да се почувства всеки равен и съпричастен, да осъз-
нае, че дори и най-малката частица от голямата машина има въз-
можността да допринесе за общото благо на компанията. А ето 
и един наистина безценен съвет от мъдрия г-н Хонда за всеки с 
отговорна роля: „Мениджърът трябва бързо да установи в как-
во е добър всеки от подчинените му и да се опита да доразвие 
уменията им и да поставя точните хора на точните позиции.“  

ХАРМОНИЧНИЯТ ТРУДОВ  
ПРОЦЕС
„Винаги вземайте под внимание как функционират нещата като 
част от цялото, а не как те работят сами по себе си“ – в тази 
мисъл на Соичиро се изразява принципът на хармоничния трудов про-
цес. Когато се потопим в нещо, което истински харесваме, тогава 
животът ни е по-щастлив. За да се случи това, не трябва да пазим в 
тайна способностите си или съответно слабите си страни, а да ги 
заявим открито. Така всеки камък ще си тежи на мястото и цялост-
ната хармонична композиция ще добие стойността на диамант. 
За да приложим тази линия на поведение в практиката, винаги се съ-
поставяйте с клиента, купуващ вашия продукт. Бъдете винаги готови 
да чуете оплаквания или предложения, опитвайте се процесът на ра-
бота да бъде по-последователен. Ако това се случва винаги, наистина 
ще сте способен да бъдете част от един хармоничен трудов процес. 
  
И последният завет е винаги да осъзнаваме стойността на напра-
вените изследвания и положените усилия
 
Винаги трябва да се стремите към подобрения. Никога не се за-
доволявайте с постигнатото в момента, но го ценете, и се оп-

итвайте да го подобрите, за да увеличите стойността. По-
ставете си цел и се стремете към нея без страх от неуспех. 
Често търсенето и усилията сякаш не носят плодове. Важно 
е да знаете, че един ден те ще имат успех, тъй като натру-
паните познания и опит винаги ви подготвят за бъдещето.  

ТРИТЕ ПРИНЦИПА НА  
РЕАЛНОСТТА
Има няколко важни правила, които е добре да спазвате, когато се 
потопите в изследователски процес или разрешавате проблеми. Във 
философията на Honda те са наречени „трите принципа на реалнос-
тта“. Първият е „отидете на място“, т.е. там, където е възникнал 
проблемът. Вторият е „запознайте се с конкретната ситуация“ – или 
– да съберем информация, като едновременно изследваме технически-
те и човешките фактори, довели до събитието. 
И последното правило е да бъдем реалисти. Означава да оценяваме 
нещата реалистично на базата на точното място и конкретната 
ситуация. 
Honda винаги е била компания, която търси предизвикателства и по-
ема рискове. Помнете, че по пътя ви могат да ви постигнат неус-
пехи, но ако продължавате да търсите възможности и да се стре-
мите към целите си, ще натрупате опит, който ще ви помогне да 
постигнете успех. Дори да сте фрустрирани и да имате усещане-
то, че се блъскате в стена, пак ще постигнете резултати. Тези 
терзания са неизменна част от всяко сътворение, смята Соичиро.  

КАК ДА ПРАКТИКУВАМЕ 
ФИЛОСОФИЯТА HONDA
Философията на Honda има стойност само когато всеки от компани-
ята и нейните представителства по света я превръща в практика. 
Част от мениджърите на „Бултрако“ са преминали специален курс на 
обучение в тайните на тази философия, и то не къде да е, а в Япония. 
А фирмената „библия“ – книгите „Господин Хонда“ на Ив Дерисбур и Top 
Talks на Соичиро Хонда, са почти на всяко бюро. Ние често се допит-
ваме до тяхната мъдрост. 
Основателят Соичиро е бил наричан „дядото“ от ветераните в Honda. 
Бил е като баща, разбиращ човешкото сърце и човешката болка. Вина-
ги е работил на предна линия. Винаги е имал големи мечти, на които е 
отдал всичко. Ето кой е бил Соичиро Хонда. 
И накрая – последният урок, който можем да ви дадем от философията 
на този обикновен човек, без интелектуални претенции, винаги зачи-
тащ свободата на другия – успехът може да се постигне единствено 
чрез провали и самоанализ. Когато човек се откаже от мечтите си, 
животът му става безсмислен. Следвайте мечтите си. 

„ЛОШОТО ЗАВЪРТАНЕ НА САМО ЕДИН 
ВИНТ, ГАЙКА ИЛИ ШПЛЕНТ, МОЖЕ ДА 
ДОВЕДЕ ДО ГОЛЯМ ИНЦИДЕНТ.“



ИСТОРИЯ

Текст  Десислава Бацанова   Фотография исторически архив на Honda
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И
сторията на Honda е изпълнена с интригуващи моменти 
и е истинско потвърждение на рекламното ни послание 
– „Силата на мечтите“. Да, те наистина се сбъдват, 
въпреки всички моменти на падения и възходи, въпреки 

всички трудности, през които преминава роденото в бедно семей-
ство на ковач, ремонтиращ велосипеди, момче, комуто се налага 
да започне да работи в автосервиз, незавършило училище, още 
на 16-годишна възраст. Малкият Соичиро е запленен от автомо-
билния спорт и се връща през 1928 г. в родния си град Хамамацу, 

където открива работилница за ремонти. Още тогава регистри-
ра първия от стотината си патенти – за идеята да смени дър-
вените спици с метални. Оттогава изобретенията му донасят 
слава на човек, способен да намери простички решения на всеки 
сложен проблем. През 1938 г. изобретява бутален пръстен и за-
почва да произвежда такива чрез основания от него през 1937 г. 
завод Tokai Seiki Heavy Industry, продаден през 1945 г. на Toyota за 
450 000 йени, тъй като фабриката е пострадала силно от война-
та и земетресенията. Как се стига до това трудно решение, по-

ТЕ НАИСТИНА СЕ СБЪДВАТ…
ПРЕЗ 2018 Г. МАРКАТА НА МЕЧТИТЕ СТАВА НА 70. ЕДНА ИСТИНСКА ПРИКАЗКА ЗА 
МАЛКО БЕДНО МОМЧЕ, КОЕТО ПОКОРЯВА СВЕТА 
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родено от бедствия и безизходица, но сбъднало най-смелите мечти 
на някогашното малко момче?

ЯПОНИЯ ПРЕЗ 40-ТЕ – ШЕПА 
ОРИЗ ВМЕСТО НАДНИЦА
 
Годината e 1946-а и тя е изключително тежка за Япония. Икономи-
ката на страната е в колапс. Империята е в руини. Ситуацията 
е аналогична и за населението. Г-жа Сачи Хонда знае, че семей-
ството й зависи от нея. Особено 5-годишният й син. Всеки ден тя 
обикаля да търси храна за детето си в родния си град Хамамацу 
и всеки ден тя се завръща крайно изтощена. Нейното превозно 
средство тогава е един стар и разнебитен велосипед.
Японците казват, че мечтите и реалността са неразривно свър-
зани. Но за г-н Хонда те не са бягство от реалността, а желание 
да я промени към по-добро завинаги. Той току-що е продал бизнеса 
си – фабрика за сегменти – и умува с какво да се захване и да 
продължи напред.
С малко изобретателност г-н Хонда превръща малката си идея в 
голяма. Той монтира непотребен двубутален 50-кубиков армейски 
генератор на семейния велосипед, добавя бутилката за вода на 

Сачи и така се получава моторизирано двуколесно, чудесен пода-
рък, който ще улесни всекидневието на съпругата. Нарича го “Bata 
Bata Bike” заради звука, който е издавал двигателят, докато тя 
карала моторизирания велосипед.
Така без сам да осъзнава, г-н Хонда създава първата Honda в ис-
торията, довел по-късно до появата на 2-тактовия 50-кубиков 
двигател Honda Type A. Времената са изключително тежки за 
следвоенна Япония. Но благодарение на обичта на един предан съ-
пруг, старо шише за топла вода и малко въображение, за едно се-
мейство те стават по-леки. А и се ражда нова компания – Honda 
Technical Research Institute, където се произвеждат и разработват 
двигатели с вътрешно горене и сегменти за машини.

Така стигаме до 24 септември 1948 г., преди близо 70 години, ко-
гато е положено началото на Honda Motor Co., Ltd. Капиталът е 
1 млн. йени. Заедно с президента Сойчиро Хонда, служителите са 
едва 34 на брой. Въпреки това усещането и ликуването от осно-
ваването на компанията е нещо наистина несравнимо. Всички са 
погълнати от работата си, нищо в дейноситте, които изпълня-
ват не се различава от предишния ден, когато организацията им 
е била наречена Honda Technical Research Institute.
Какъв е бил този ден за Япония? На 24 септември не излизат ни-
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какви вестници, защото е почивен за медиите. На следващия, на 
първа страница на Asahi Shimbun можем да прочетем следното 
водещо заглавие: „Мирът напредва бързо в Япония и Германия“. 
Датата е преди подписването на мирния договор и Япония е от 
губещата страна и е още под окупацията на Съюзническите сили. 
Голямо водещо заглавие твърди: „Увеличение на допълнителните 
дажби за труда от 31 октомври.  Нови категоризации на труда“. В 
статията се разказва, че работниците от някои по-тежки кате-
гории труд ще започнат да получават по-големи дажби ориз. На-
пример за миньорите ще има 4,5 (около 0,8 л), докато порционът 
за заетите в заводите за велосипеди е бил по това време само 
1,5 при стандартната дажба 2,5, което означавало, че на човек 
се падало за трите хранения за деня по-малко от половин литър. 
Дозата за една порция едва би напълнила  съвременната японска 
купичка за варене на ориз. Дори сладките картофи, които ползвали 
като добавка, са били ползвани за разменна монета за труда. С 
други думи – времената са тежки и гладни, всеки се е чудел откъ-
де да събира храна, нещо невъобразимо от днешна гледна точка. 
Втората страница на коментирания от нас вестник е резервина 
за основни новини. Едно от каретата е статия със заглавието 
„Японското производство се доближава до световните стандар-
ти“. Започва с думите „Цели три години след края на войната, 
всички са все още в криза, но вече започват да се появяват про-
дукти, които се доближават до световните стандарти, и това 
носи надежда, че макар бавно, Япония се възстановява“. Статията 
пояснява, че вакуумните тръби, камерите, копчетата и култиви-
раните перли вече отговарят на 80% на световните стандарти. 
„При всички положения недостигът на суровини е голяма пречка“. 
Наистина кризата е повсевместна. Сами по себе си вестниците 
по това време представляват двустранно отпечатан лист хар-
тия. Няма дори вечерни издания. 
Въпреки всичко, най-добрата новина през 1948 г. е, че плувецът 
Хироношин Фурухаши е поставил нов световен рекорд, втори от 

1947 г. насам, на 400 м свободен стил. Година по-рано в Лондон 
са се състояли първите Олимпийски игри след войната (по ре-
гламент, игрите се провеждат само в мирно време), но Япония 
и Германия, като победени страни нямат право на участие. По 
същото време в Япония се състои шампионат по плуване, и имен-
но тогава Фурунаши отбелязва първия си рекорд на 1500 метра 
свободен стил. Постижението му е важно за японците и въз-
връща вярата им в собствените им сили. В душите им се за-
ражда нова воля за живот и нови постижения. Сред тези, които 
се вдъхновяват от рекорда, е и самият Соичиро, който решава, 
че е крайно време да постигне нещо. И нещо повече –г-н Хон-
да живее в Хамамацу, където е роден самият Фуруши, така че и 
двамата са от района Ешу в запазадната перфектура Шидзуока.  

ДЪЛГА ПОЧИВКА, НАПОЕНА 
СЪС СПИРТ С ЕСЕНЦИИ И  
ДОБРИ ИДЕИ
Само около година от края на войната, след като Хонда е заявил 
пред семейството си, че си взема „човешка почивка“, както сам 
я нарича. Фабриката на Сойчиро, Tokai Seiki Heavy Industry, е пре-
върната в купчина развалини. Производството на самолети, кораби 
и МПС-та е спряно, и необходимостта от произвежданите в нея 
бутални пръстени е спаднала драстично. Но като че ли не тези фа-
кти са причината за оттеглянето му. Госпожа Сачи Хонда я свързва 
по-скоро с бъдещите планове на г-н Хонда. 

 „За известно време няма да се занимавам с нищо. Моля те, само да се 
грижиш за мен.“ споделя той със съпругата си. И той наистина не ра-
боти въобще. Този период съвпада с горе-споменатите мизерни дажби 
за храна, освен това семейство е и с три малки дечица. „Съседите 
разказваха, че когато мъжът ми отиде в градината, той дори на от-

ИСТОРИЯ

HONDA Dream Type D
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скубва и тревичка. Просто си седи на някой камък от сутрин до вечер. 
А имаше репутацията на магьосник по отношение на тежката рабо-
та.“, ще си спомни по-късно Сачи. Вечер той отскача с приятели до 
магазина за алкохол и пийват от една цистерна, която търговецът, 
негов приятел, им е продал тайно. Изобретателният Соичиро слагал 
в спирта препечен ечемик и иглички от криптомерия (японското дърво 
на боговете, което е от рода на кипарисите), за придобие напитката 
вкус на уиски. Всъщност правела го е самата Сачи, но той се опла-
квал, че ечемикът е препечен и непрекъснато искал да промени това 
или онова. Скоро тръгват слухове, че е направил машина за сол, или за 
сладолед, но самият той никога не споделя такова нещо с нея. През 

лятото на 1946 г. г-н Хонда вика по-младия си брад Бенджиро и няколко 
бишви служители на Tokai Seiki Heavy Industry. Мястото на срещата 
са руините на бившата фабрика на компанията Yamashita, където с 
помощта на изнамерени тук и там строителни материали оформят 
малка сграда. Хамамацу е бивш център на текстилната индустрия, 
така че намеренията му са да произведе шевната машина, която е 
изобритил, но тази идея пропада поради липсата на капитал. Мислел е 
да произвежда стъкло с флорални мотиви, бамукови уплътнения за по-
криви и др. В крайна сметка той се отказва от всички тези начинания, 
при това по нетипичен за него начин – по средата. Очевидно все още 
не е открил това, на което да се посвети с ума и сърцето си.

HONDA Juno K-type
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Ето че стигаме до момента с моторизирането на велосипеда на Сачи 
и основаването на „Института за технически изследвания на Хонда“ 
(Honda Technical Research Institute), а през 1947 г. започва производ-
ството на първия продукт на компанията – 2-тактовия 50-кубиков 
двигател A-type. Първият мотоциклет е кръстен Dream (мечта) и е 
оборудван с 98-кубиков двигател. Излиза на пазара през 1949 г.  По 
това време към Honda се присъединява Такео Фуджисава, считан за 
втори баща на компанията. Г-н Хонда се занимава с технологиите, 
а Фуджисава отговаря за корпоративното управление и продажбите.  
 

МОТОЦИКЛЕТИ DREAM 
През 1950 г. компанията открива филиал в Токио, където е купена 
шивашка фабрика и е преправена на завод за мотоциклети. Именно 
там започва производството на Dream Type D, заменен година по-
късно от Dream Type E, развиващ макс. скорост 70 км/ч. През 1952 г. 
централата на Honda е преместена в Токио.
Година по-късно врати отварят още два завода, организиран е проф-
съюз. През 1954 г. акциите на Honda Motor излизат на токийската 
борса, започват и продажбите на скутера Juno K-type, предлаган и в 
САЩ. Honda се впуска и в моторните спортове, отборът й участва 
в международното мотосъстезание Sao Paulo и Isle of Man TT във 
Великобритания. Именно на последното Соичиро Хонда се запознава 
с европейската автомобилна промишленост. През 1955 г. Honda вече 
няма конкуренция в родината си по производство на мотоциклети. 
Пуснати са и нови модели – Benly JB, Dream SA, Dream SB-type. Следва 

дълга поредица от победите на мотоциклетните писти, а през 1959 
г. Honda става най-големият производител на мотоциклети в света. 

60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ -  
YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON 
A HONDA!
60-те години са белязани със завладяването на европейските паза-
ри. Започват да се появяват представителства в Германия, Белгия, 
Франция, започва и рекламната кампания под надслов „You Meet the 
Nicest People on a Honda“ (Най-готините хора карат Honda). Стой-
ността й е 5 млн. долара, създаден е нов имидж – весело семейно 
превозно средство за хората от средния клас.  Така след като става 
непоклатима на мотоциклетния пазар, Honda за първи път атаку-
ва автомобилния през 1963 г. с неголемия спортен модел S500. За 
него Сойчиро Хонда за пореден път проявява прословутия си бунтар-
ски характер, като игнорира изявлението на японския министър на 
международната търговия, че на Япония не й е необходим още един 
автомобилен производител. През 1964 г. Honda записва първото си 
участие във Формула 1 и отборът й се пуска в клас 1500 куб. см на 
състезанието в Германия. Следва серия от нови и успешни модели 
като S600, N360, S800, открито е представителство в Лондон. 
През 1971 г. на ход е двигателят CVCC (Compound Vortex Controlled 
Combustion), първият от серията силови агрегати, отговарящ на 
екологичните регулации за 1975 г. Следващата година е наистина 
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историческа за Honda, защото именно тогава дебютира емблема-
тичният Civic. По това време марката вече си е извоювала репу-
тацията на производител на компактни нескъпи автомобили. След 
дългогодишно вещо управление Соичиро Хонда и Такео Фуджисава 
се оттеглят от компанията през 1973 г., но остават като надзор-
ни съветници и продължават лично да тестват всеки нов модел. 
Президент на компанията става Кийоши Кавашима. Технологията 
CVCC е толкова успешна, че Honda става доставчик на Isuzu Motors 
и Chrysler Corporation, за нея е подписан и лиценз с Ford Motor.  
Когато през 1974 г. в  Япония настъпва нефтена криза, реди-
ца автомобилни производители започват да свиват производ-
ството, но Соичиро Хонда постъпва наопаки, като го удвоява 
и сваля цените. И се оказва прав за разлика от Toyota и Nissan – 
компанията увеличава продажбите си със 76%. През 1976 г. за 
първи път на ход е още един успешен модел – седанът Accord, 
а две години по-късно – култовият Prelude.  През 1980 г. Honda 
влиза в тройката на най-големите японски производители.  

ХИТОВЕТЕ НА 80-ТЕ И 90-ТЕ
През 1983 г. Honda се завръща във Формула 1 след 15-годишно пре-
късване, а болидите й са пилотирани от знаменитите Ален Прост 
и Аертън Сена. Този период е последван от шестгодишна домина-
ция сред конструкторите и пилотите. През 1985 г. изгряват звез-
дите Life, Integra и Legend. 80-те завършват с едно знаменателно 
събитие - Соичиро Хонда става първият азиатец, влязъл в залата 

на автомобилната слава в САЩ.  90-те години започват с дебю-
та на легендата NSX, която хвърля ръкавица Ferrari. Същевременно 
Dream, колата на Honda със слънчеви батерии, се класира втора в 
състезанието World Solar Challenge. След смъртта на Соичиро Хонда 
през 1991 г. компанията продължава смело напред. Само пет годи-
ни след това тя анонсира появата на хуманоидния робот, а годи-
на след това излиза Honda EV PLUS – електромобил, отдаван под 
наем, разработват се хибридни модели със системата IMA, пусна-
ти са в производство двигателите ZLEV с нулево ниво на вредни 
емисии. През 1998 г. Honda отбелязва половинвековната си успеш-
на история с нова система на разпределение на горивото – Hyper 
VTEC, появяват се моделите S2000 и HR-V и за трети път Honda 
се завръща във Формула-1 с отбора BAR (British American Racing).  

МИЛЕНИУМ И РОБОТИКА
Новото хилядолетие марката отбелязва с представянето на хума-
ноидния робот Asimo, създаден за функционален домашен помощник. 
През 2001 г. дебютира моделът Fit (Jazz за Европа). Днес Honda е 
сред най-динамично развиващите се компании не само в бранша, а и 
в сферата на навигационните системи, строителството на еколо-
гично чисти заводи, извънбордови двигатели за плавателни съдове, 
градинска техника и самолети. Все още е производител номер едно 
на мотоциклети и двигатели от всякакъв тип. При това продължава 
да бъде една от независимите компании, която не се подчинява на 
тенденцията обединения в големи концерни.  
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Текст Стефан Илиев  Фотография  Архив на „Бултрако“, журналисти и приятели
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И както е казал основателят на компанията Honda, Сойчиро 
Хонда: „Следвай мечтите си!”. Водени от този призив, всички 
в компанията Бултрако, официален вносител на Honda за Бъл-

гария, носят частица от философията на Сойчиро Хонда в сърцата 
си и непрекъснатия стремеж да се развиват.
Беше в началото на 90-те години. Някъде в късната пролет вървя 
по „Раковска“ и преди светофара на „Гурко“ виждам кокетен шоурум. 
В него подредени лъскави, чисто нови автомобили Honda. Моделите 
са Civic с 3 и с 4 врати, лимузината Accord, елегантният спортен 
Prelude, функционалният Shuttle... Влизам вътре, разглеждам колите, 
особено елегантния Prelude, за който твърдя, че и до днес е един от 
любимите ми модели на Honda. Впечатлен съм, тъй като по онова 
време рядко у нас можеше да се види шоурум  като на запад, с нови и 
лъскави коли. Автомобилният бизнес в България тепърва започваше 
да се развива. Тогава за първи път чух името „Бултрако“, които са 
вносителите на автомобилите Honda за България.

МАГАЗИНЪТ НА „РАКОВСКА“
Търговското дружество „Бултрако“ е учредено на 8 април 1992 г., 
като целта е дистрибуция на автомобилите Honda в България. 
Същата година „Бултрако“ подписва договор с Honda Motor Co. Ltd 
за диструбуция на автомобли, а през 1995 г. и за мотоциклетите 
Honda. Между другото, пълното име на компанията на японски е 
доста интересно - Хонда Гикен Когио Кибушики Гайша (Акционерно 
дружество „Индустриално-технологичен институт Хонда”). Първи-
ят управител на Бултрако е Петър Папазов - японски възпитаник, 
бил е студент там, два пъти е карал стажа си в Honda в Сузука. 
Дори се познава се лично със Сойчиро Хонда. Сегашният изпълните-
лен директор на Бултрако - Костадин Грозданов идва в компанията 
през 1995 г., макар че в автомобилния бизнес е също отдавна. 

През 1992 и 1993 г. се продаваха доста коли. Вносните митата за 
нови автомобили бяха рязко намалени, а и хората бяха жадни за нещо 

25 ГОДИНИ БУЛТРАКО
МЕЧТАТЕЛИТЕ!

ИСТОРИЯТА НА КОМПАНИЯТА, НАДЖИВЯЛА ДВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ  
КРИЗИ И ИЗЛЯЗЛА ОТ ТЯХ ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКОГА

ТАКА БЪРЗО И НЕУСЕТНО МИНАВА ТОВА ВРЕМЕ! ДОКАТО СЕ ОБЪРНЕШ, И ВЕЧЕ СЕ 
ИЗНИЗАЛ ЧЕТВЪРТ ВЕК, ИЛИ 25 ГОДИНИ ИЛИ ДВЕ И ПОЛОВИНА ДЕСЕТИЛЕТИЯ... 
ВРЕМЕТО ЛЕТИ ОЩЕ ПО-БЪРЗО, КОГАТО Е СВЪРЗАНО С ЕДНА МАРКА, НО И СЪС 
СТОТИЦИ РЕАЛИЗИРАНИ МЕЧТИ. НА МЯСТОТО НА ВСЯКА СБЪДНАТА МЕЧТА СЕ 
РАЖДА ЕДНА, А ЧЕСТО И ПОВЕЧЕ... 
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по-различно от щъкащите по улиците съветски Лада, Москвич и 
Волга, както и от другите им соц събратя. „Бултрако“ бе една от 
първите фирми, официални вносители на дадена марка у нас. Honda 
не беше само марка автомобили. 

ЗНАКЪТ „H“ БЕШЕ ИНСТИТУЦИЯ 
В ЯПОНСКОТО АВТОМОБИЛНО И 
МОТОЦИКЛЕТОСТРОЕНЕ, КАКТО Е 
НАПРИМЕР FERRARI В ИТАЛИЯ ИЛИ JAG-
UAR ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 

Поне за мен беше така. А и бях попрочел вече нещо за компания-

та, за г-н Хонда. Знаех, че Honda е най-големият производител на 
мотоциклети и на двигатели с вътрешно горене на планетата и 
че компанията е сред лидерите по производство на автомобили, 
по високотехнологични иновации и в създаването на технологии за 
опазването на околната среда.
Явно и други хора вече са били добре осведомени за качествата на 
автомобилите Civic, Accord и Prelude. Защото в магазина „на кьоше“ 
на ул. „Раковска“ влизат клиенти и си тръгват договор или с нова 
кола. Пръв капарира Civic с цвят сив металик г-н Първанов. По-мал-
ко от час след него от шоурума излиза и първият напълно платен 
Civic, този път червен, а собственик му е Иво Стратиев. И до днес 
семейство Стратиеви са почитатели на Honda и имат такива ав-
томобили.
През 1992 г. „Бултрако“ е сред деветте фирми, учредители на Асоци-
ацията на автомобилните производители и техните оторизирани 
представители в България, 
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в която днес членуват четиридесет фирми от бранша, предтавлява-
щи над шестдесет марки. От учредителите днес обаче са останали 
само три фирми.  

ЕДИНСТВЕНОТО АВТОМОБИЛНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО С  
ДИРЕКТЕН ДОГОВОР С ЯПОНИЯ
Бизнесът стъпка по стъпка се развива, а българските вносители имат 
силната подкрепа от централата на Honda в Токио. „Бултрако“ е един-
ствената фирма, вносител на японски автомобили у нас, която работи 
с директен договор за дистрибуция с производителя в Япония. През 
1995 г. Бултрако започва да внася и мотоциклети. Първият продаден 
от фирмата мотор е кросов CRF 125. Мотоциклетът е купен от коле-
гата Петър Петров, който тогава е журналист в сп. „Авто Журнал“. 

Другият мотоциклет, внесен през 1995 г., е 750-кубиков със специално 
полицейско оборудване и по-късно е дарен на софийската полиция. И 
двете машини са в движение и до ден-днешен.
На 22 март 1996 г. е открит новият продажбено-сервизен център на 
Honda в кв. „Горубляне“. „Бултрако“ АД е една от първите компании, вно-
сителки на автомобили у нас, които правят свой собствен продаж-
бено-сервизен комплекс. Центърът получава одобрение и от Япония. 
Квалифицират го като един от трите най-добри в Европа. 

МАЛКО ПО-КЪСНО ПРЕЗ СЪЩАТА  
1996 Г. „БУЛТРАКО“ ПОЛУЧАВА ДИПЛОМ 
ОТ HONDA, ОЦЕНЯВАЩ ВИСОКО НАЧИНА 
НА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ. 
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Връчва го лично Хисаюши Шимизу – генерален мениджър на за 
сервизно обслужване на автомобили на Honda Motor Co. Ltd. за 
Европа, Близкия и Среден Изток и Африка. Много високопоста-
вени служители на компанията са идвали у нас в следващите 
етапи от историята на „Бултрако“.  

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ТОП 5  
ВЪПРЕКИ КРИЗАТА ПРЕЗ 1997 Г. 
Българското представителство на Honda преживаява и тежката 
криза у нас през 1996 и 1997 г. Левът се обезценява с дни, всеки 
гледа само да оцелее. Оцелява и “Бултрако”, въпреки че продажби-
те са свити почти до нула. Нещо повече! Тъкмо през тежката 1997 
г. ръководството на фирмата решава по примера на Сойчиро Хонда 
да се захване със спорт, като по този начин обедини и ентусиа-
зира всички служители. От “Бултрако” подготвят състезателен 
автомобил Honda Civic, който участва в пистови и планински със-
тезания у нас. Тази кола и до днес застава на старт, а зад волана 

е младият, но много бърз пилот Иван Влъчков. Но идва и нова криза 
– този път в Далечния изток. Курсът на йената започна да се 
качваи тя поскъпва спрямо лева с над 20 на сто. Доставната цена 
на колите се качва и те поскъпват със същия процент, в резултат 
на което фирмата на практика губи 7% от всеки реализиран авто-
мобил. Тогава и Honda е на „минус“ с около $ 200 милиона в Европа. 
“Бултрако” – също загуби доста, но отново оцеля и се изправи на 
крака. Нещо повече – фирмата е призната за един от 5-те дистри-
бутора на Honda с най-високи стандарти в Европа. 

В тези трудни времена Бултрако постепенно гради екип. Идват 
хора, които обичат марката и са дошли да работят заради нея, за-
ради Honda. Всички преминават обучение и повишават квалификаци-
ята си - едни в Япония, други в центъра за обучение в Чехия, трети 
в Гент (Белгия), а някои и в Honda Institute в Англия, където е центра-
лата на Honda Europe. През 2009 г. е създадена Honda Academy близо 
до Франкфурт, където се обучават специалисти от цяла Европа, 
включително и българи.

CR-V 2.0 i-VTEC 4WD Elegance. По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност.
Разход на гориво: извънградски цикъл 6,4 л/100 км, градски цикъл 9,3 л/100 км, комбиниран цикъл 
7,4 л/100 км. Емисии СО2 от 115 г/км. Снимката е илюстративна и може да съдържа оборудване, което
не е част от стандартното за модела. 

Бултрако АД
Oфициален вносител за България. За повече
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25 Г. БУЛТРАКО

КОМПАНИЯТА СЕ РАЗРАСТВА
Все повече нашенци научават за качествата и възможностите 
на автомобилите и мотоциклетите Honda, които вече се срещат 
често по пътища ни. Създадена бе и дилърска мрежа. Днес „Бултра-
ко Мотърс“ АД вече е с клонове - два в София на бул. „Ботевградско 
шосе“ 326 и на бул. „България“ 111. В Пловдив клонът е на бул. „Пазар-
джишко шосе“ 82, а във Варна, който съществува от есента на 2013 
г. е на бул. „Ян Хунияди“ 69. Дилърът в Стара Загора  - „Ай Ем Ай“ е 
независим, а търговско-сервизният център се намира на Богомило-
вско шосе 1-ви километър.  
Как се стигна до разрастването на бизнеса? Всичко това се роди 
след изграждането на споменатия комплекс в Горубляне, който бързо 
отеснява на мащабите на компанията. Така „Бултрако“ отново се 
премества - на бул. „Братя Бъкстон”, където са шоурумът, серви-
зът, складът с резервните части и офисите. Във Варна също има 
представителство на ул. „Дружба“ №24. През 2006 г. в столицата, 
на бул. „България“ №111, врати отваря още един дилър на марката - 
Динамик моторс. Отново на бул. „България“ №82Б, но в Пловдив, се 
разполага и тамошният сервизно-продажбен център на Honda. 

В централния офис на бул. „Братя Бъкстон“ обаче „Бултрако“ е под 
наем. Изпълнителният директор Костадин Грозданов и неговият екип 
искат нов дом на Honda в София. Започва изграждането на нов тър-
говско-сервизен център на бул. „Ботевградско шосе“ №326. Времена-
та са трудни, задава се следващата криза, икономиката се задъхва. 

Но тъкмо в този най-кризисен период - през 2010 г., търговско-сер-
визният център на Бултрако е построен, открит и започва да работи 
с пълна сила. Няколко месеца по-късно логото на Honda се появява и в 
Стара Загора. Новият търговско-сервизен център в София е оценен 
от хората на Honda Europe като едни от най-добрите на континен-
та. 
Така за пореден път компанията доказва, че е способна да оцелее при 
всякакви икономически условия, след като надмогва две финансови 
кризи и не само оцелява, а излиза от тях с увеличени сили. 

ПИОНЕРИ В МНОГО  
ОТНОШЕНИЯ 
Още от създаването си, „Бултрако“ е неизменен участник в авто-
мобилния салон в София. Има щанд още на първия. Естествено, 
продуктите на Honda присъстваха и на автоизложението в Пловдив, 
в рамките на Есенния технически панаир, на лятното мотор шоу 
във Варна. По случай 10-годишнината от създаването на Бултрако 
през 2007 г. у нас се състоя европейската премиера на новия Accord. 
На щанда на Бултрако винаги са присъствали най-новите модели 
на марката, та дори и болидът на Дженсън Бътън от Формула 1, 
който бе изложен, когато Honda F1 Team участваше в Гран При като 
самостоятелен отбор. 

Тъй като Honda е най-големият производител на мотоциклети в 
света, Бултрако не пропуска да показва най-новите машини на 
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две колела на специализираните мотоциклетни изложения първо в 
Пловдив, а след това в София. Освен това Бултрако организира и 
самостоятелни изложения на Honda през 2009, 2010, 2012 и 2014 г. 
През 2012 г. на специализираното изложение на Honda, организи-
рано от „Бултрако“ у нас пристигна хуманоидният робот ASIMO, 
изнесъл представления, видени от над 7500 души. Като следва 
философията на Honda, „Бултрако“ се грижи и за безопасноста на 
мотоциклетистите. Затова компанията е и официален предста-
вител на производителите на шлемове и каски Nolan и NZI, както и 
на британската марка за мото-аксесоари Oxford. „Бултрако“ пред-
лага и специализирана оригинална мотоекипировка за най-новите 
модели на Honda. 

Естествено, всички нови модели автомобили на марката се тест-
ват и от журналистите. Още нещо, за което Бултрако проправи 
път. Той стана първият вносител, който направи тест на пистата 
„Серес“ в Гърция, където представителите на медиите можаха да 
пробват на специално трасе 8-ото поколение на Honda Civic. Едва 
след това пистата в „Серес“ започна да се ползва и от други фирми.

ОТ ВЕЛОСИПЕДА ДО КАМИОНА
Днес „Бултрако“ АД е част от „Астреко Холдинг“, в чиито рамки 
се предлагат всички видове решения за мобилност – от вело-
сипедите Astreco, през мотоциклетите и автомобилите Honda, 
до микробусите, тежките камиони и влекачи IVECO.  Огромният 

търговскосервизен комплекс на „Челопешко шосе“ 40, където освен 
продажби и обслужване на автомобилите IVECO и Bosh Service за 
всички всички марки автомобили, е специализираното тенекиджий-
но и бояджийно отделение за Honda. 

ОТ САМОТО СИ СЪЗДАВАНЕ КАТО 
КОМПАНИЯ, „БУЛТРАКО“ АД ПОСТОЯННО 
СЕ СТРЕМИ ДА ПРЕДЛОЖИ НАЙ-ДОБРОТО 
НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ В БЪЛГАРИЯ.

 Това не е само при продажбите на нови автомобили и мотоцик-
лети, в сервизната дейност и резервните части. Вече от цен-
тровете на „Бултрако Моторс“ се продават основно сервизирани 
и обслужени автомобили и мотоциклети втора употреба. Те са 
предмно Honda, но има и от други марки. Наред с това се предла-
гат гъвкави лизингови схеми, не само за коли, но и за мотоциклети. 
В специални кампании се предлагат цени както за определени мо-
дели, така и за резервни части.
Както личи, от „Бултрако“ АД продължават уверено напред в раз-
витието си, като следват мечтите си. Нали всеки от компанията 
изповядва философията на Сойчиро Хонда!  



Текст  Десислава Бацанова   Фотография Honda
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МОДЕЛЪТ ОСТАВА ВЕРЕН НА ОРИГИНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 
CIVIC ОТПРЕДИ 40 ГОДИНИ – АВТОМОБИЛ ЗА ХОРАТА, АВТОМОБИЛ 
ЗА СВЕТА. В НЕГО СЕ СЪЧЕТАВАТ ОРИГИНАЛЕН ДИЗАЙН, СПОРТЕН 
СТИЛ И ПРАКТИЧНОСТ, НО ФОКУСЪТ Е ВЪРХУ ДИНАМИКАТА.

НОВИЯТ CIVIC

НАЙ-СЪВЪРШЕНАТА 
HONDA ЗА ВСИЧКИ 
ВРЕМЕНА

НОВИЯТ CIVIC
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Т
очно 44 години след излизането на първия Civic Honda направи 
огромна крачка напред с десетото му поколение. Моделът 
бе сред най-очакваните премиери на автомобилния салон в 
Париж през септември 2016 г., а европейските му продажби 

започнаха от тази пролет. Ние от „Бултрако“ също не изоставаме 
и затова се постарахме българският купувач да не остане по-назад 
от европейците и също да получи навреме съвършеното творение 
на Honda. 
Новият Civic е най-мащабно разработваният модел, който компани-
ята е правила някога. Така целият свят ще може да му се радва. 
Дори американците и японците ще получават своя Civic с пет врати 
директно от завода на Honda в Суиндън, Великобритания. Същото 
важи с пълна сила и за нас, българите. 
Разликите между хечбека и седана за първи път са доста минимални. 
Визуално версията с четири врати е с по-меки очертания и няма 
агресивното излъчване на варианта с пет врати. Панорамният по-
крив (когато е наличен) при седана се отваря с плъзване, докато при 
хечбека – нагоре. По дължина четиривратият модел води с до 135 мм 
според модификацията, оттам идват и допълнителните 52 литра в 
багажника. 
Първоначално хечбекът ще се предлага с революционните турбо 
бензинови двигатели 1.0 VTEC и 1.5 VTEC, като всеки от тях съот-
ветно може да се съчетава и с новите трансмисии – 6-степенна 
механична или автоматичната CVT със седем симулирани предавки. 
На този етап седанът излиза само с 1,5-литровия турбомотор. 
В добра спортна форма
Новият Civic е по-широк, по-дълъг и по-нисък от всеки от предше-
ствениците си. Освен това е и с подчертано по-агресивно „лице“, с 
по-изразени арки на калниците и по-отчетливо скулптурирани пред-
на и задна част. Моделът е проектиран така, че да бъде пъргав и 
динамичен. Олекотена конструкция, изключително здраво купе, по-
нисък център на тежестта и нова система на окачването – всич-
ко това е като обещание за изключително приятно изживяване зад 
волана. Резервоарът за гориво е преместен, благодарение на кое-
то подът е по-нисък, отколкото при актуалния модел. Центърът на 
тежестта е понижен с 10 мм, най-ниската точка на страничните 
хълбоци е изтеглена с 35 мм по-надолу, така че усещането за Civic да 
става още по-спортно. Десетото поколение е по-леко  спрямо пре-

дишното, за сметка на това то е с 52% по-устойчиво към усукване. 
В резултат на всички подобрения цялостната здравина на каросери-
ята е пораснала с 65% спрямо предишното поколение.

ДВА НОВИ ТУРБОДВИГАТЕЛЯ, 
ПОДОБРЕНА 6-СТЕПЕННА МЕХАНИЧНА 
ТРАНСМИСИЯ И НОВАТА CVT

Агресивният и спортен дизайн е допълнен от впечатляваща мощ и 
икономия. С десетия Civic дебютират два напълно нови бензинови 
турбодвигателя, специално разработени за икономично, но бързо 
шофиране. 
Можете да избирате между мощния и фин 1.5 VTEC TURBO с мощност 
182 к.с. и икономичния 1.0 VTEC TURBO със 129 к.с. И двата силови 
агрегата работят по технологията Earth Dreams, даваща съвършен 
баланс между показатели и икономичност. Новите двигатели могат 
да бъдат съчетани с 6-степенна механична предавателна кутия или 
новата автоматична CVT, която вече е със 7 симулирани предавки.
Куплиран с механичната предавателна кутия, 3-цилиндровият 1-ли-
тров мотор разполага с въртящ момент от 200 Нм при 2250 об/
мин, и съответно 180 Нм между 1700-4500 об/мин, когато е със CVT. 
Максималната му мощност е 129 к.с. (95 кВт), достъпна при 5500 об/
мин. Четирицилиндровият 1,5-литров агрегат надминава показате-
лите на актуалния 1,8-литров i-VTEC. Максималната му мощност е 
182 к.с. (134 кВт) при 5500 об/мин (6000 об/мин при CVT). Аналогично 
максималният въртящ момент при него е 240 Нм в диапазона 1900 – 
5000 об/мин при версията с механична трансмисия и 220 Нм при 1700- 
5500 об/мин, когато е със CVT. Реновираната шестстепенна меха-
нична скоростна кутия е специално разработена, за да се постигне 
максимална ефективност при предаването на въртящия момент до 
колелата на автомобила. 
Автоматичната CVT трансмисия освен че е със седем симули-
рани предавки, е с параметри, близки до тези на трансмисиите с 
двоен съединител – DCT. Благодарение на контролиращ софтуер, 
уникален за Европа, тя създава усещането на „многоскоростна” 
предавка. Симулира седем предавки през целия работен диапазон и 

Атлетичният външен вид започва от ниските и широки пропорции. Новият Civic е с 30 мм по-широк, 
със 136 мм по-дълъг и с 36 мм по-нисък от предишното поколение. Тези размери са в основата на 
характерния дизайн и спортния стил на модела, но и улесняват динамиката и увеличават вътреш-
ното пространство
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оптимизира смяната им, давайки на водача чувство, много близко 
до реалната смяна на скоростите. CVT предлага две допълнител-
ни програми. При преждевременно превключване на по-ниска пре-
давка при използване на спирачките (Early Downshift During Braking 
- EDDB) двигателят подпомага по-ранното спиране. Когато сис-
темата разпознае, че намаляваме скоростта, спускаме се по на-
надолнище или завиваме, спирачната система се активира. Fast 
Off от своя страна измерва колко бързо водачът вдига крака си от 
педала за газта и променя оборотите на двигателя, за да осигури 
спиране през него при бързо вдигане на крака от педала на газта.  

НАЙ-АЕРОДИНАМИЧНАТА  
КАРОСЕРИЯ
Екипът, работил над Civic, е постигнал най-аеродинамичната ка-
росерия в компактния клас, като ниският коефициент на челно съ-
противление е съчетан със стабилност при високи скорости. CdA 
– комбинацията от коефициента на челно въздушно съпротивление и 
предната зона (A), e подобрен с 3% спрямо предишната генерация на 
Civic до най-добрите в класа стойности според данните от вътреш-
нофирмените тестове на Honda. Ниско разположеният заден спойлер 
играе значителна роля в управлението на въздушния поток. Той е 
прецизно изчислен и проектиран така, че да завихря въздушния поток 
по такъв начин, че да се намали турбуленцията зад автомобила. 
Спортна динамика и върхов комфорт
Напълно новото окачване, по-ниският с 10 мм център на тежестта и 
увеличената здравина на каросерията превръщат 10-ото поколение 
на Civic в най-привлекателния и най-забавен за шофиране автомобил. 
Резервоарът за гориво е преместен и подът е по-ниско разположен, 
отколкото при предишния модел. Шофьорът вече се намира по-близо 
до пътя, като долната част на седалката му е с 35 мм по-ниско и 
това увеличава приятното спортно усещане. 
В сравнение с всички останали варианти в новата глобална гама на 
Civic, управлението на европейския хечбек е по-бързо, по-директно, 
по-спортно и по-прецизно благодарение на революционната система 
с двоен пиньон, въведена през 2015 г. при Civic Type R. Ново задно мно-
гораменно окачване с твърда подрама осигурява геометрична ста-
билност за върхов комфорт. Моделите от горните нива на оборудва-

не са обзаведени с иновативна система с адаптивни амортисьори, 
позволяваща два режима на управление – нормален и динамичен. 
Шумът на двигателя е сведен до минимум, а акустичното челно 
стъкло е с външен предпазен слой, допълнителен среден, изработен 
от звукоизолиращ поливинилбутирал (PVB), и 1,8-милиметров защи-
тен слой, което също допринася за звуковия комфорт в купето. 
Водещо в класа пространство
Новият Civic утвърждава репутацията на модела като лидер в клас 
С по отношение на вътрешното пространство и мястото за багаж, 
благодарение на увеличената с 102 мм колесна база. Подобрена е и 
видимостта, като А-колоната е стеснена с 9 мм. Така се получа-
ва водещ в класа 84,3-градусов ъгъл на зрителното поле. Предните 
облегалки са пораснали с 10 мм, а разстоянието между предните 
седалки е увеличено с 30 мм. Пътниците от втория ред се радват 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ 
СЕДАНА И ХЕЧБЕКА СА МИНИМАЛНИ, 
НО ВСЕ ПАК ГИ ИМА. ВИДИМО 
МОДИФИКАЦИЯТА С 4 ВРАТИ Е С ДОСТА 
ПО-ПЛАВНА И ПО-МАЛКО АГРЕСИВНА 
ЛИНИЯ, ОСОБЕНО В ЗАДНАТА ЧАСТ

1.5 litre VTEC TURBO 4-цилиндров бензинов 

  6MT CVT
Работен обем, куб. см 1498
Мощност 182 к.с.

(134 кВт)  
при  
5500 об/мин

182 к.с.
(134 кВт) при  
6000 об/мин

Въртящ момент 240 Нм при 1900 - 
5000 об/мин

220 Нм при 1700 - 
5500 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ CIVIC СЕДАН

Външни размери (мм)

Дължина 4630
Широчина 1800
Височина 1416
Клиренс от 519 без сгъване на седалките

Седанът е малко по-дълъг, по-нисък и незначително 
по-широк от хечбека. Определено може да привлече 
и почитателите на Accord

НОВИЯТ CIVIC



на 20 мм повече пространство за раменете и 95 мм повече разстоя-
ние за краката. Усещането за простор и светлина е увеличено и от 
наличието на панорамен покрив, достъпен при по-високите нива на 
оборудване. 
Обемът на багажника също е водещ в класа – 478 л. Задните седал-
ки са сгъваеми и делими в отношение 60:40, а скрит участък под 
пода на автомобила осигурява допълнително място за съхранение, 
като това не важи за версиите Sport. Иновативната, плъзгаща се 
настрани щора на багажника осигурява функционалност и възмож-
ност за подреждане на различни по размер предмети, както и лесен 
достъп до тях. Тя може да бъде свалена лесно и бързо с дърпане 
на странично монтираната касета. Допълнително удобство създа-
ва възможността да прехвърлим касетата от едната на другата 
страна (отляво или отдясно) в зависимост от това с коя ръка ще 
работим. Когато искате да качите дълги предмети, щората може 
лесно да бъде свалена от клипсовете и да бъде прибрана в касета-
та. Това премахва необходимостта да се демонтира и прибира в 
автомобила или гаража.

КОНЗОЛА ТИП  
„ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР“  
И HONDA CONNECT  
ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ
Изцяло обновеният вътрешен дизайн предлага повече комфорт и 
удобство. Материята на тапицерията на седалките е от най-висо-
ко качество, което заедно с таблото придава луксозен вид на инте-
риора. Долната част на конзолата на нивото на скоростния лост 
е разделена на две нива и там са разположени изходите за захран-
ващите устройства и персоналната електронна техника, с лесен 
и удобен достъп от първото ниво. Второто ниво над централната 
конзола е дискретно прикрито от любопитни погледи и дава достъп 
до HDMI и USB входове, както и 12V захранваща букса. 
В горната част на конзолата е разположен 7-инчовият цветен 
сензорен дисплей на инфотейнмънт системата за свързаност 
Honda Connect от второ поколение, стандартна за всички нива 
на оборудване без S и Comfort. Освен управление и контрол на ин-
формацията и контрол на климата в автомобила, от екрана полу-
чавате информация и от задната камера. Съвместим е както с 
Apple, така и с Android Auto. Може да бъде поръчан и с навигация 
Garmin. Опциите за аудиоконфигурацията в автомобила вари-
рат от 160-ватова с четири говорителя, 180-ватова с осем до 
465-ватова с 11. На този етап приложенията Apple CarPlay и 
Android Auto, които могат да бъдат изтеглени на смартфона ви, 
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1.5 litre VTEC TURBO
4-цилиндров бензинов 

1.0-litre VTEC TURBO
3-цилиндров бензинов

  6MT CVT 6MT CVT
Вид По 4 клапана на 

цилиндър
По 4 клапана на 
цилиндър

Мощност 182 к.с.
(134 кВт)  
при  
5500 об/
мин

182 к.с.
(134 кВт) 
при  
6000 об/
мин

129 к.с.  
(95 кВт)  
при  
5500 об/мин

Въртящ момент 240 Нм 
при 1900 
- 5000 
об/мин

220 Нм при 
1700 - 5500 
об/мин

200 Нм  
при 2250 
об/мин

180 Нм 
при 1700 
- 4500 
об/мин

Разход на гориво, л/100 км

Градски цикъл
МТ 7.4 6.1
CVT 7.9 5.5
Извънградски цикъл
МТ 4.9 4.1
CVT 5.0 4.2
Комбиниран цикъл
МТ 5.8 4.8
CVT 6.1 4.7
СО2 емисии, комбинирано г/100 км
МТ 133 110
CVT 139 106
Ускоряване, сеk
МТ 8.2 10.4
CVT 8.2 10.2

Макс. скорост, км/ч

МТ 220 203
CVT 200 200

Трансмисия

Механична 6-степенна 6-степенна
CVT Вариатор със 7  

симулирани скорости 
Вариатор със 7  
симулирани скорости 

Окачване и амортисьори

Предно MacPherson Strut 
Адаптивна система на амортисьорите   
(за някои нива)

Задно Multi-link 
Адаптивна система на амортисьорите   
(за някои нива)

Външни размери (мм)

Дължина 4518
Широчина 1799

Височина 1434
Колесна база 2697
Клиренс 129

Обеми (литри)

Багажник 478 (с вдигнати седалки) до 1267 л  
(със сгънати седалки)

Резервоар гориво 46

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ CIVIC ХЕЧБЕК

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ CIVIC СЕДАН
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не се поддържат напълно на всички пазари, сред които и нашия.  

HONDA SENSIN СТАНДАРТНО 
НАЙ-БЕЗОПАСЕН В КЛАСА СИ
Новият Civic е създаден, за да е лидер в безопасността. Изключител-
но здравата платформа е със следващото поколение на структура-
та ACE™ (Advanced Compatibility Engineering), която разпределя още 
по-равномерно енергията при удар. Включва и технология за проти-
водействие на удара (crash stroke), при която предната решетка 
е оформена така, че да изтика двигателя надолу и назад при 
сблъсък. Това ефективно добавя още 80 мм противоударна зона. 
Шест са въздушните възглавници, заедно със страничните ин-
телигентни, както и i-SRS (интелигентната система на Honda 
за контрол на донатягането на коланите и налягането, а също и 
разгръщането на въздушните възглавници според ситуацията). 
Пасивната безопасност на десетото поколение на Civic е до-

пълнена от пълния арсенал от системи за активна, обединени 
от Honda SENSING, включена за първи път в стандартното обо-
рудване за всички нива. Тя комбинира информацията от радара, 
камерата и високотехнологичните сензори, за да предупрежда-
ва и да помага на шофьора при потенциално опасно сценарии.  

ЦВЕТОВЕТЕ И ОБОРУДВАНЕТО 
СПОРЕД РАЗЛИЧНИТЕ НИВА
Седем са възможните цветове за каросерията – плътно черве-
но Rallye Red, сребърен металик Lunar Silver, сребрист металик 
Polished Metal или син Brilliant Blue, бял White Orchid, Crystal Black 
и Sonic Grey от гамата на черното и сивото. 
Хечбекът с 1,0-литровия VTEC TURBO е наличен в четири въз-
можни нива на оборудване - S, Comfort, Elegance и Executive. Още 
базовото S включва автоматични светлини, адаптивен автопи-
лот и технологията за безопасност Honda SENSING, докато сис-
темата за свързаност Honda Connect 2 е налична от Elegance. 
Хечбекът с 1.5 VTEC TURBO се предлага в три нива на оборуд-
ване: Sport, Sport Plus и Prestige. За да подобрят още повече ця-
лостния външен облик на своя нов Civic хечбек, клиентите могат 
да избират измежду два допълнителни стилови пакета: Black Line и 
Orange Line. 
Седанът се предлага с добре познатите ни нива, които изреждаме с 
тенденция към най-високото - Comfort, Еlegance и Executive.
Като опции са налични и три функционални пакета – един, свързан 
с амбиентното осветление, друг – за по-удобна организация на ве-
щите и предпазване на багажника, и трети, фокусиран върху това 
да опазим своя Civic от мръсотия и драскотини. Купувачите могат 
да избират 17- или 18-инчови лети джанти със специални цветови 
акценти, с които да допълнят пакетите Black Line и Orange Line.
След всичко изписано дотук, остава да ви пожелаем приятно изживя-
ване зад волана на вашия нов Civic.  

НОВИЯТ CIVIC

Един изключително изискан интериор означава, че в купето е по-тихо, обстановката е още по-релаксираща и в интериора няма отвличащи 
вниманието на шофьора детайли, така че човекът зад волана да се фокусира върху самото вълнуващо изживяване да управляваш Civic

Според нивото на обзавеждане тесните предни светлини дори 
могат да бъдат и с високотехнологични LED фарове или с халогени. 
Всички без изключение обаче са оборудвани с дневни LED светлини



31

HONDA SENSING ВКЛЮЧВА  
СЛЕДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Спирачна система за предотвра-
тяване на удар  
(Collision Mitigation Braking System): 
спира автомобила, ако системата 
установи, че ударът с предностоя-
щия автомобил е неизбежен. Първо 
сигнализира звуково, а след това, ако 
е необходимо, следва автоматично 
прилагане на спирачно усилие. 

Сигнализация за челен удар  
(Forward Collision Warning): 
сканира пътя отпред и предупреж-
дава шофьора за евентуален удар. 
Сигнализира звуково и визуално, за 
да предупреди шофьора за опасност 
от потенциален удар. 
Сигнализация за напускане на 
пътното платно: ще установи дали 
автомобилът се отклонява от ак-
туалното платно, без да е подаден 
мигач, и ще сигнализира шофьора да 
коригира поведението си. 

Предотвратяване на напус-
кане на пътното платно (Road 

Departure Mitigation): използва 
данните от вградената в предното 
стъкло камера, за да установи дали 
автомобилът напуска платното. С 
помощта на електрическия усилва-
тел на волана прилага леки корекции 
на траекторията на движението, 
за да върне автомобила в правилна 
позиция, като в определени ситуа-
ции системата прилага и спирачно 
усилие. Ако шофьорът поеме кон-
трол над ситуацията, системата 
се изключва автоматично. 

Разпознаване на пътни знаци 
(TSR): открива и автоматично 
разпознава пътните знаци, като ги 
показва на информационния дисплей. 

Асистент за спазване на път-
ното платно  
(Lane Keeping Assist System): спома-
га автомобилът да се позиционира 
в средата на платното, по което 
се движи, като мултифункционал-
ната камера „разчита“ пътната 
маркировка и системата коригира 
движението на автомобила.

Адаптивен автопилот (Adaptive 
Cruise Control): благодарение на 
него шофьорът има възможност да 
зададе на електрониката желаната 
скорост и дистанция от движещия 
се отпред автомобил.

Интелигентен асистент за ско-
рост: комбинира автоматичния 
ограничител на скоростта, зададе-
на от шофьора, с информацията от 
TSR, с автоматичното й регулиране 
спрямо предписанията на пътните 
знаци. 

Интелигентен адаптивен 
автопилот (i-ACC): с помощта на 
камера и радар буквално предугажда 
и автоматично реагира на проме-
ните в движението на останалите 
автомобили на многолентова магис-
трала. Помага на новия Civic авто-
матично да регулира скоростта си 
още преди останалите участници 
в движението да са променили вне-
запно своята. 

Широкоъгълна камера за обра-
тно виждане осигурява отлична 
видимост, когато се движим назад 
– обикновения 130-градусов обзор, 
180-градусов, както и ракурс от 
горе на долу. 

Други стандартни системи за безопасност включват мониторинг за налягането в гу-
мите, както и стабилизиращ асистент с тракшън контрол, който подобрява възмож-
ностите за контрол по време на ускорение, спиране, завиване. 

Специален радар установя-
ва наличието на автомобил в 
зоната на мъртвата видимост за 
шофьора на Civic и сигнализира чрез 
светлинни предупредителни знаци в 
двете странични огледала. При дви-
жение назад страничните сензори 
на вашия Civic засичат перпендику-
лярно приближаващите се автомо-
били и системата подава сигнал. 
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ИСТОРИЯТА НА CIVIC
КОЛАТА НА НАРОДА 
В автомобилната история на Honda моделът Civic заема особено и преди всичко много важно място. Всъщност това е авто-

мобилът на нашата марка с най-много продажби, чието съществуване претърпява еволюции и революции, но остава винаги 
привлекателен и търсен. В началото идеята е била това да бъде „народен автомобил“, но с течение на годините от първото 

поколение до днес малкият хечбек все порастваше с няколко сантиметра, екстериорът му ставаше все по-аеродинамичен, инте-
риорът му – все по-комфортен, двигателят – по-технологичен и мощен. Колата е здрава, надеждна, сигурна, практична и лесна за 
управление. Нищо чудно, че при този „характер“ Civic става любим автомобил за милиони клиенти по света. През миналата година 
Honda произведе своя 100-милионен автомобил. И той бе… Civic.

1972 Г. 
РАЖДАНЕТО НА ПЪРВОТО ПОКОЛЕНИЕ 

Юли 1972 г. С блясък се появява нов автомобил. Премиера направи първото поколение Honda Civic. По проекта се работеше две 
години, а инженерите по пътя на проба-грешка създадоха „народен автомобил“ – първо с 2 врати, а през септември с 3. Civic 
веднага намира своята аудитория и се ползва с огромна популярност сред младежите, защото е достъпен, малък, свеж и иконо-
мичен. Харчи само 5,8 л на градски цикъл. Три години – от 1972 до 1974, автомобилът печели приза „Кола на годината в Япония“ 
и става хит на пазара. Civic започва и щурм към глобализацията, защото излиза на пазара в САЩ още през 1972 г., а в Канада 
през 1973 г. До 1978 г., цели 28 месеца поред, първото поколение Honda Civic е най-популярната кола в света. Първият Civic е с 
1,2-литров 4-цилиндров двигател с 50 к.с. Колата тежи само 650 кг и е с два вида трансмисии: 4-степенна механична и авто-
матична Hondamatic. Базовата цена на колата е само $2200. 
През 1973 г. на пазара излиза Civic с 1,5 л агрегат с мощност 53 к.с. Двигателят CVCC (Controlled Vortex Combustion Chamber) и 
вариаторната автоматична трансмисия, заедно с 5-степенната механична, става сензация в САЩ. Компанията пуска и спорт-
на версия Civic RS. В международния конкурс Car of the Year Civic заема 3-о място, което е невероятно постижение на японската 
автомобилна промишленост до момента, а през 1977 г. в САЩ Civic печели приза Car of the Year. Колата е с 2 коня по-мощен 
двигател. През 1978 г. версията CVCC е обновена, а моторът става 60 к.с.
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1979 Г. 
ГОЛЯМАТА ВТОРА КРАЧКА  
За 7 години Civic няма никакви сериозни промени, 
но има невероятен успех на пазара. Honda подгот-
вят следващата втора генерация, която е голяма 
крачка напред като ергономия, комфорт и произво-
дителност. През 1980 г. компанията представя нов 
мотор CVCC-II с обем 1,3 литра и мощност 55 к.с., 
с модернизирана система на камера на запалване-
то. Има и още един, по-мощен мотор от 67 коня и 
обем 1,5 литра. Трансмисиите са 3 – механични 4- и 
5-степенни, и новата двустепенна роботизирана 
трансмисия Hondamatic, която е сменена с 3-сте-
пенна.
Две години след премиерата на хечбека компа-
нията ни преобразява и показва Civic в обемния 
Country station и класическия седан. Друга сензация 
на пазара е любимото на Honda предно задвиж-
ване, а също и новият стил на купето notchback.  
Новият Civic печели наградата за  
вносна кола на годината в САЩ за 1980 г. 

Третото поколение Civic се ражда от концепцията: „Максимум прос-
транство за хората, минимум за техниката.“ На тази база са колите с 
3, 4 и 5 врати, а през 1984 г. Honda прави нова интерпретация — Civic 
Si, която е с двигател DOHC, а „във вените й тече кръвта“ на болид от 
Формула 1. Колата променя не само формата, но и съдържанието – ко-
лесната база е увеличена с 23 см, направен е 4-врат Civic, близък до 
Accord. Има нов 1,5-литров 12-клапанов (по 3 на цилиндър) дви- га -
тел с мощност 76 к.с., но остават и другите два - 1,2 и 1,3 
л. Колата печели нови награди в САЩ и Япония. 
За Европа се предлага официално комби - Wonder 
Civic, от тази генерация. Представен е и топмоде-
лът Civic 1,5i GT с мощност 74 кВт или 100 к.с. 
Освен хечбек с 3 врати и седан с 4 врати има 
и ван с 4 врати Shuttle и CR-X купе. CR-X 
в САЩ се предлагала единствено като 
двуместен автомобил, а в останалите 
пазари е със задна седалка. През 1987  г. 
системата за задвижване на 4-те колела на 
Shuttle е сменена с нова Real Time four-wheel 
drive (RT4WD), която автоматично задвижва 
задните колела при нужда.

1983 Г. 
МАКСИМУМ ЗА ЧОВЕКА, МИНИМУМ ЗА ТЕХНИКАТА В 3-ОТО ПОКОЛЕНИЕ 
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1987 Г.
ЧЕТВЪРТИЯТ - HYPER CIVIC

За създаването на 4-ото поколение пред инженерите на 
Honda остро стои въпросът за разработка на високоефек-
тивен двигател, който съществено би повишил техниче-
ското ниво на модела. И те създават 16-клапанния мотор, 
който наричат Hyper. В новото поколение той се предлага в 
5 варианта – от 1,3 до 1,6 л с мощности от 62 до 92 к.с. Про-
меня се и окачването с двойни А-рамена (Double Wishbone), 
което подобрява значително поведението на колата, а има и 
задвижване на 4-те колела. Комби версията е Civic Shuttle, а 
в Америка - Civic Wagon. Колата се предлага и с перманентно 
задвижване на всички колела, но само с 5-степенна механич-
на скоростна кутия. От 1989 RT4WD системата може 
да се съчетава с ABS. 
През 1989 г. Honda представи наточения ва-
риант Civic SiR, който има високоефективен 
двигател DOHC VTEC с технология на регули-
руеми фази на газоразпределение. Колата 
получава наградата „Златен волан“ 
на германското издание Auto 
Bild.

1991 Г. 
ПЕТОТО ПОКОЛЕНИЕ С  
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
АЕРОДИНАМИКА  
 
Новата пета генерация на Civic има 
невероятна, аеродинамична и футуристична 
форма. Салонът е обемен и просторен, като 
отговаря на всички изисквания на клиентите. 
Габаритите са увеличени, а знаменитият 
двигател VTEC е доработен и става 70 к.с. 
в базово изпълнение, а има версии с 92 и 125 
к.с. Моторът е с изключителна икономичност 
и издръжливост. Харчи само 4,8 л в градски 
цикъл заради ниския център на тежестта и 
правилно подбраните колела. В базовия модел 
има въздушна възглавница и ABS. През 1993 г. 
на пазара излиза двувратото купе notchback 
с мощност от 125 к.с. През 1994 г. се появява 
още един още по-мощен двигател – 1,6 л 
DOHC със 160 коня. Колата получава две 
награди „Кола на годината“ в Япония – за 1991 

ИСТОРИЯ CIVIC
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1995 Г. 
ШЕСТИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ШЕДЬОВЪР 

Появата на 6-ото поколение ознаменува прехода от „народна кола“ 
към високотехнологичен шедьовър с вкус и изисканост. Глобали-
зацията и екологизацията, властващи на световните пазари, 
принуждават Honda да замисли и създаде нови технологии, които 
компанията внедрява при създаването на 6-ата генерация Civic. 
Тя е по-скоро еволюционна, отколкото революционна. Двигате-
лят и окачването са практически без промени. Но Honda за първи 
път предлага в Европа версията Type R с 1,6-литров двигател 
от Acura.
Позната още като Miracle Civic, 6-ата генерация предлага най-
много разновидности – с 3 врати, 4 врати, 5 врати, купе и комби 
(Aerodeck). 5-вратият модел си прилича много с Rover 200 и Rover 
400, защото по това време Honda и Rover разработват заедно 
автомобилите. Купето се произвежда в САЩ, моделите с 3 и 4 
врати – в Япония, а с 5 врати и комбито се правят в новия завод 
в Суиндън, Великобритания. През 1997 г. се появява фейслифт 
на модела с 5 врати и комбито, а през 1999 г. фейслифтът е за 
моделите с 3 и 4 врати. През 1997 г. в Япония се появява първият 
Type R с мощност от 136 kW (185 к.с.) и кубатура 1,6 л.
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2001 Г. 
СЕДМОТО ПОКОЛЕНИЕ С ХИБРИД 
Седмата генерация на Civic дебютира през 2001 г. с обновен дизайн, ново окачване тип MacPherson и лек 1,6-литров двигател с мощност 
117 к.с. През 2002 г. се появява версията Civic Si с двигател 160 к.с. и 5-степенна скоростна кутия, подобна на тези в рали колите. Година 
по-късно на пазара излиза първата хибридна версия на модела Civic IMA (Integrated Motor Assist), с 1,3-литров 4-цилиндров мотор с мощност 
65 к.с., и електрически, с който мощността става 13 к.с. Разходът на гориво в града намалява до 4,3 литра на 100 км. Тази хибридна сис-
тема на Honda печели през 2004 г. наградата Engine of the Year от 1,0 до 1,4 л. През 2004 г. има рестилиране на модела с промени по 500 
части от колата. Видимите промени са в бронята, предните фарове, стоповете, радиаторната решетка, линията на покрива, 15-инчови 
колела и система за безключово запалване. Мигачите в калниците са заменени от LED такива и внедрени в страничните огледала. Авто-
мобилът става кола на годината в Япония за 2001 и 2002 г. При седмата генерация хечбек за пръв път се вгражда дизелов мотор от Isuzu 
в хечбек моделите. 

ИСТОРИЯ CIVIC
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2011 Г.
ДЕВЕТИЯТ „ВОЙН“ 

Деветата генерация Civic идва с усъвършенстван дизайн и стил от предишната генерация. Отново е в три варианта – седан, хечбек и купе, 
само за САЩ. Окачването не е променено, но предното McPherson е усъвършенствано. Гамата на двигателите е същата - от 1,4 до 2,4 л при 
бензиновите и два дизела - 1,6 и 2,2 л. Естествено, има и хибрид - 1,5 литра 110 к.с. и електромотор. Към скоростната кутия вече е добавена 
и CVT (вариаторна) за европейския пазар. През 2012 г. седанът Civic получи промени в дизайна, а през пролетта на 2015 г. се появи поредният 
„горещ“ хечбек Type R с 2,0 л двигател 310 к.с., с турбо и директно впръскване. Наричат това чудовище „състезателна кола за пътя“.   

2005 Г.
МЕЖДУЗВЕЗДНИ 
ВОЙНИ“ С 8-ИЯТ CIVIC
Осмото поколение Civic се появява с абсо-
лютно нова дизайнерска концепция за седа-
на и хечбека. И в екстериора, и в интерио-
ра хечбекът прилича на космически кораб 
от „Междузвездни войни“. Колата, особено 
в предната си част, е с уникална оптика, а 
двуетажният приборен панел е наистина 
като в космически кораб. Седанът остава 
по-традиционен. На различни места се пус-
кат различни версии – в САЩ не се предлага 
хечбек, а в Европа – купе. Двигателите са от 
1,3 до 2,4 л с мощност от 83 до 225 к.с. От-
ново има хибридна версия. Трансмисиите са 
5- и 6-степенни механични и 5-степенен ав-
томат. През 2009 г. има фейслифт с нова ра-
диаторна решетка, задна броня и 1,4-литров 
мотор VTEC като базов агрегат. 
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НОВИЯТ HONDA CIVIC TYPE R 

ТРЕСКА НА  
СКОРОСТТА
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Новият Type R доразвива спортната динамика не само на 
предшественика си, но и на новото поколение на хечбека 
Civic. Продажбите и производството му ще започнат поет-

апно това лято. Подобно на десетата генерация на Civic и той ще 
бъде глобален модел и ще излиза за всички пазари, включително за 
Япония и за САЩ, от завода на Honda в Суиндън, Великобритания. 
Това ще е първият Type R, официално продаван в САЩ.
Със сигурност е ясно едно. Скоростните емоции ще са пълни. 
Седне ли човек в тази кола, пак го хваща споменатата „Треска на 
скоростта“. Защото колата е такава – мощна, сигурна, бърза, 
удобна, забележима, впечатляваща. Новият Type R доразвива 
спортната динамика на последното поколение на 2,0-литровия 
VTEC TURBO, съчетан с плавна и прецизна 6-степенна механична 
трансмисия. Тази кола идва от пистата на пътя, за да пресъздаде 
и материализира спортната страст на всеки, който се докосне 
до волана, който седне в удобните анатомични състезателни 
седалки, който чуе неповторимия гърлен звук на двигателя. 
Да, агрегатът е нов, оптимизиран и усъвършенстван 2,0-литров 

ИМАШЕ ТАКЪВ ФИЛМ. ЗА ФОРМУЛА 1 И ЗА МОТОРНИТЕ 
СПОРТОВЕ. ТАЗИ ТРЕСКА МЕ ОБХВАЩА ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО 
НЯКЪДЕ ИЛИ НЯКОГА ВИДЯ МОДЕЛА С ЧЕРВЕНАТА ЕМБЛЕМА 
CIVIC TYPE R. ОЩЕ СА ПРЕСНИ СПОМЕНИТЕ МИ, КОГАТО 
СЕ КАЧИХ И ПОЛЕТЯХ ПО ШОСЕТО МИНАЛОТО ЛЯТО С 
ПОСЛЕДНОТО ПОКОЛЕНИЕ. ГРЕШКА! ВЕЧЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНОТО. 
ЗАЩОТО ТАЗИ ПРОЛЕТ НАЙ-ДЪЛГООЧАКВАНАТА ПРЕМИЕРА 
НА ЩАНДА НА HONDA НА АВТОМОБИЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ В 
ЖЕНЕВА БЕШЕ ГОРЕЩИЯТ НОВ ХЕЧБЕК CIVIC TYPE R. 
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HONDA CIVIC TYPE R

Седанът е малко по-дълъг, по-нисък и незначително 
по-широк от хечбека. Определено може да привлече 
и почитателите на Accord

 CIVIC TYPE R 2017  СЕ ИЗСТРЕЛВА КАТО  
КУРШУМ ОТ 0 ДО 100 КМ/Ч ЗА 5,7 СЕК.
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VTEC TURBO. Мощността му е увеличена с 10 к.с. спрямо предиш-
ното поколение до 320 к.с., а въртящият момент e 400 Нм. Така 
дали си на пътя, или на пистата, с тази кола не може да не бъдеш 
бърз.  Ускорението и управлението са подобрени благодарение 
на оптимизираните настройки за управление на двигателя. 
Подобрената 6-степенна предавателна кутия работи гладко 
и прецизно, като създава допълнителна връзка между Type R с 
неговия водач. 
Безкомпромисният спортист е с по-стегнато шаси и прерабо-
тено окачване. Очаква се управлението му да е още по-спортно 
и директно. Новият Type R е по-лек и с по-твърда структура на 
каросерия от 10-ото поколение на хечбека. Спрямо предшестве-
ника си е с 38% подобрена устойчивост срещу усукване. Пред-
ното окачване Macpherson е ревизирано и е с нова геометрия 
спрямо това на стандартния хечбек. Така се получава директно 
усещане на волана и спортно управление. В задната част новото 
независимо мултилинк (многораменно) окачване е стандартно за 
колата, но е подобрено с елементи с висока твърдост.
Водачите ще се радват на три режима на управление – Comfort, 
Sport и +R – за изживявания на пистата. И трите режима са 
подобрени с нови настройки спрямо предходната Type R. Всеки 
избор на режим променя адаптивните амортисьори, усилието на 
кормилното управление, чувството за смяна на предавките със 
скоростния лост и реакцията на автомобила при подаване на газ.  
Изцяло новият Type R има рафинирана аеродинамика за стабил-
ност при висока скорост. Колата е с променен аеродинамичен 
пакет спрямо предишния модел, включително с по-плавно прели-
ване на предния спойлер с шасито и с по-леко задно крило, а също 
и вихрови генератори на нивото на предната линия на покрива. 
Мускулестото, агресивно тяло има най-добрия в класа баланс 
между обтекаемост и прилепяне, което допринася за по-голяма 
стабилност при висока скорост.  

 TYPE R ИМА ПРЕЦИЗНО 
УПРАВЛЕНИЕ И ОКАЧВАНЕ, 
КОЕТО ПОЧТИ ЕЛИМИНИРА 

„КОНФЛИКТА“ МЕЖДУ 
ПРЕДНОТО ЗАДВИЖВАНЕ И 

БРУТАЛНАТА МОЩНОСТ
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НЯКОИ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА 
ЗНАЕМ ЗА HONDA CIVIC TYPE R 2017 Г.
 

ТОЗИ АВТОМОБИЛ Е ДИВ
Това е най-смелият, най-злият, най-екстремният Civic Type R, произвеждан няко-
га. Той е носител на Наградата на читателите на What Car за 2017 г.а). 

ТОВА Е ДОБРЕ, НО НЕ ВСЕКИ ВОДАЧ Е  
АВТОМОБИЛЕН СЪСТЕЗАТЕЛ
Не се притеснявайте. Това е в основата на състезателната кола за пътя. 
Според Хидеки Какинума – водещ асистент за проекта Type R: „Този нов авто-
мобил е разработен не само за да бъде само спортен хечбек. За нас „подобрена 
производителност“ означава също водачът да може да има пълно доверие в 
колата, независимо дали шофира по обществените пътища или на пистата.“ С 
други думи, с Type R ще ви бъде комфортно и на Нюрбургринг, и когато отивате 
на пазар до супермаркета или до мола.  

КАК ХИДЕКИ-САН И НЕГОВИЯТ ЕКИП СА ПОСТИГНАЛИ ТОВА?
На фантастичната база на новия Civic за 2017 г. В действителност работата 
по базовия модел и Civic Type R е вървяла ръка за ръка, заедно.  Хидеки-сан казва: 
„Много се повлияхме от новия дизайн на платформата, на която е проекти-
ран Civic, да има версия Type R в бъдеще. И това имаше влияние върху базата 
на Civic: ниски и широки пропорции, по-нисък център на тежестта, по-твърда 
структура на каросерията и по-специалното задно окачване мултилинк, което 
наистина работи на друго ниво. Всичко това се дължи на нашата основна мисъл, 
която е да се разработи автомобил в съответствие с европейските изисква-
ния, но да стане конкурентоспособен по целия свят. И всичко това води до мно-
го по-висока производителност – както в Type R, така и в другия Civic. Това е не 
само най-мощният Civic Type R, правен някога, но това е и най-мощният хечбек с 
предно задвижване, който в момента се произвежда. И то във Великобритания! 
 

КАК СЕ УПРАВЛЯВА ТАКАВА КОЛА?

Избирате режим на работа +R и сте готови да се състезавате, да атакувате 
завоите с висока скорост. След това имате режим Sport за пътя, ако това е необ-
ходимо и ви трябва висока скорост и ускорение. Но звярът може да бъде толкова 
питомен, колкото искате, с един напълно нов режим Comfort, който е истинско от-
клонение от предходната Type R. Просто натиснете бутона и Type R ще бъде най-
добрата кола като поведение, която е идеална, ако искате с децата си да тръгнете 
на дълъг път с колата, за да отидат например на гости при баба и дядо.   

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ГОЛЯМО ЗАДНО КРИЛО И ГОЛЕМИ ВЪЗДУ-
ХОЗАБОРНИЦИ?
Аеродинамиката играе огромна роля в подобряване на производителността и 
поведението на Type R. Формата и дебелината на крилото водят до по-голяма 
разлика между скоростта на въздуха над и под него, което от своя страна 
създава притискателна сила. Това е от съществено значение за поведението 
на пътя. Големите „злобни“ въздухозаборници на предния капак от своя страна 
са от решаващо значение за охлаждането на двигателя и за аеродинамиката. 
 

ЗАЩО HONDA НЕ ИЗБРА ПО-ГОЛЯМ ДВИГАТЕЛ, НАПРИМЕР V6, И 
ЗАДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕЛА?
Хидеки-сан отговаря: „Грубата сила на всяка цена не е това, което отличава 
Type R. Като инженер аз винаги съм наясно, че всичко си има цена. По-големите 
двигатели и задвижване на всички колела заемат много вътрешно простран-
ство. При добавянето на повече тегло се търси компромис с пъргавината и 
ускорението на колата. Принципът, по който работим в Honda – минимум за 
машината, максимум за човека, изисква балансиране на механиката. Ние смята-
ме, че предното задвижване, в комбинация с относително компактен 2,0-литров, 
четирицилиндров двигател, достига този баланс по един интелигентен и 
ефикасен начин.”
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TYPE R 
МАГИЯТА НА 
ЧЕРВЕНАТА 
ЕМБЛЕМА
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Тези коли също имат юбилей – 25 години. За този четвърт век Type R е символ на 
бързина, скорост, силни усещания, адреналин...  
Червената емблема на Type R се появява на различни автомобили, но най-популярен 

от тях е Civic. Тази емблема е в комбинация с бяла боя на купето, като знак на почит към 
първата кола на Honda, победила в състезание от Формула 1. Болидът е бял и е имал черве-
на емблема на Honda. Първоначално моделите Type R на Honda са замислени за състезания, 
за пистата, като акцентът е минимизиране на теглото и увеличаване на потенциала 
със специални настройки на двигателя, окачването. След това тези състезателни коли 
излизат и на пазара поради големия клиентски интерес. Нещо повече – стават хит сред 
любителите на високите скорости. 

Honda NSX е първият модел Type R, носещ „шампионското бяло“ с червената емблема.  Той 
се появява през 1992 г. и е само за Япония. Двигателят е 3,0 л, атмосферен V6 с 276 к.с. 
при 7300 об/мин. Колата е със 120 кг по-лека от серийната. Успехът е голям. През 1995 г. 
се появява още един Type R, пак за Япония, наречен Integra. Той е с двигател 1,8 л и мощност 
197 к.с. при 8000 об/мин.
Всъщност първият Civic Type R тази година също окръгля възраст - става на 20 години. 
Той е създаден през 1997 г. и също е само „японски“ – продава се в родината си. Колата е 
с 4-цилиндров двигател с обем 1,6 л и мощност „само“ 183 к.с. при 8200 об/мин. Колата е с 
червени седалки Recaro, състезателен волан Momo, специални Type R постелки и титаниев 
скоростен лост на 5-степенната предавателна кутия... Първият Civic Type R използва ша-
сито на тогавашната шеста генерация (EK9) на хечбека, но с допълнителни заварки, за да 
стане по-устойчиво на усукване. Колата развива 235 км/ч и ускорява от 0 до 100 за 6,8 сек.

ПРЕЗ 1998 Г. HONDA INTEGRA TYPE R ИЗЛИЗА ОТ 
СТРАНАТА НА ИЗГРЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ И ТРЪГВА КЪМ 
ЕВРОПА И АМЕРИКА. 

СЪСТЕЗАТЕЛНА КОЛА ЗА ПЪТЯ! ТОВА Е В „ГЕНИТЕ“ НА HON-
DA. ИНЖЕНЕРИ И КОНСТРУКТОРИ СА НАПРАВИЛИ СТОТИЦИ 
ВАРИАНТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ МОТОРИ И КОЛИ, НО ИМА 
ЕДНА ОСОБЕНОСТ, КОЯТО КАРА ВСЕКИ ФЕН НА HONDA ДА 
НАСТРЪХВА, А ВИДИ ЛИ ЧЕРВЕНАТА ЕМБЛЕМА С ГОЛЯМО  
БЯЛО ИЛИ СРЕБРИСТО „Н“, ДА ГО ПОЧИТА КАТО ИКОНА.  
СТАВА ДУМА ЗА МАГИЯТА НА TYPE R. 



Седанът е малко по-дълъг, по-нисък и незначително 
по-широк от хечбека. Определено може да привлече 
и почитателите на Accord

Двигателят е 4-цилиндров със 187 к.с. при 8000 об/мин. Колата тежи 
само 1100 кг, ускорява от 0 до 100 км/ч само за 6,5 сек и може да 
развие 240 км/ч. Година по-късно – през 1999 г., се появява и първата 
Honda Accord Type R. Маниаците на червената емблема я определят 
като „най-малко вълнуващия“ Type R. Но колата е не по-малко ма-
ниакална, с твърдо шаси, приплъзващ диференциал и други R-специ-
фикации в интериора. Двигателят е 2,2-литров с 210 к.с. Втората 
генерация Honda Integra Type R се появява през 2001 г. и е само за 

Япония. С четирицилиндров 2,0 л двигател и 218 к.с. при 8000 об/мин. 
Същата 2001 година обаче се ражда и вторият Civic Type R. Тази 
кола за първи път се появява на европейския пазар и естествено 
е с ляв волан. Колата е 2,0 л двигател с 200 к.с. Интересното е, 
че моторът на втората генерация има еднакъв диаметър и ход на 
буталото. Японците отново са привилегировани, тъй като за тях 
има и по-мощна версия от 215 к.с. Колата обаче се прави в завода в 
Суиндън, Великобритания, и се връща обратно в Япония.    

HONDA  TYPE R
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 2002 ГОДИНА Е ПРОЩАЛНАТА ЗА HONDA 
NSX TYPE R. КОЛАТА Е ПАК САМО ЗА 
ЯПОНИЯ И Е ПОСЛЕДНИЯТ ДРУГ МОДЕЛ 
С ЧЕРВЕНАТА ЕМБЛЕМА. ДВИГАТЕЛЯТ Е 
3,2-ЛИТРОВ V6 С 280 К.С. 

 
Автомобилът отново е „отслабнал“ и е 1270 кг. Затова пък като 
предшественика си е спартански, по-тънки стъкла, без усилва-
тел на волана, но със седалки Recaro.
Третата генерация на Civic Тype R сякаш дойде от Космоса с уни-
калните си футуристични форми. Гостът от бъдещето напълно 
е отразил сентенцията „Силата на мечтите“. Това става през 
2007 г., 10 години след премиерата на първия Civic Тype R. Колата 

отново се произвежда в Суиндън. Двигателят е 2,0 л с 201 к.с. 
при 7800 об/мин. Дизайнът на космически кораб шашва почита-
телите. Някои не харесват това, че задното окачване вместо с 
двойни носачи е с торсионна греда. През 2010 г. колата е спряна 
от производство. 
Така се стига до новата четвърта генерация Civic Type R, която 
бе представена като прототип през 2014 г., но официалната пре-
миера беше в Женева през 2015 г. „Горещият“ FK2, определен като 
„състезателна кола за пътя“, стана най-мощният и бърз хечбек 
с 310 к.с. и 400 Нм въртящ момент, изстискани от турбомотор 
с обем 2,0 литра. За първи път в историята си Type R получава 
свръхпълнене. Актуалното поколение на модела се изстрелва като 
куршум от 0 до 100 км/ч за 5,7 сек. Хечбекът е с предно задвижване, 
адаптивно окачване и превключвател за режимите на шофиране. 
На режим R+ колата става като състезателна. Type R има пре-
цизно управление и окачване, което почти елиминира „конфликта“ 
между предното задвижване и бруталната мощност.   
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НОВ РЕКОРД
HONDA CIVIC TYPE R ПРАВИ 7:43,8 МИН НА НЮРБУРГРИНГ

Новата Honda Civic Type R направи още един изключителен ре-
корд за автомобил със задвижване на предните колела на пис-
тата Нюрбургринг. При развитието на автомобила, на 3 април 

2017 г., „горещият хечбек“ завъртя една обиколка за 7:43,8 мин.  
След дебюта на модела на автомобилното изложение в Женева през 
2017 г. изцяло новата Honda Civic Type R постигна и най-доброто 
време за обиколка от автомобил със задвижване на предния мост 
на пистата Нюрбургринг, в тежката и дълга версия Нордшлайфе. 
Колата, която е в процес на развитие, направи на легендарната пис-
та една обиколка за 7 минути 43 секунди и 8 десети. Времето на 
обиколката е постигнато в последната фаза на изпитване на моде-
ла, на суха писта с оптимална околна температура, при най-добро 
представяне на гумите и задвижващия механизъм. Новото постиже-

ние представлява подобрение от близо седем секунди в сравнение с 
предшественика на модела. Новият Civic Type R е част от изцяло но-
вото поколение Civic – най-продаваният модел в историята на Honda. 
Колата е конструирана така, че да доставя най-емоционалното шо-
фиране в сегмента на „горещите хечбек автомобили“ както на пътя, 
така и на пистата. 
Няколко фактора са в комбинация, за да може новият Civic Type R да 
постигне рекорда. Това е оптимизираният и доработен двигател 2,0 
литра VTEC TURBO, който има мощност 320 к.с. и 400 Нм въртящ 
момент. С новата 6-степенна механична скоростна кутия с подо-
брени предавателни числа се постига уникално ускорение на колата, 
а това, в комбинация с новия аеродинамичен пакет, дава голяма ста-
билност при висока скорост. 

НОВ РЕКОРД
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ОСНОВНИЯ ФАКТОР  ЗА ДА МОЖЕ  
TYPE R ДА ПОСТИГНЕ РЕКОРДА  Е 
ОПТИМИЗИРАНИЯТ И ДОРАБОТЕН 
ДВИГАТЕЛ 2,0 ЛИТРА VTEC TURBO, 
КОЙТО ИМА МОЩНОСТ 320 К.С. И  
400 НМ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ.

Цялата конструкция на изцяло новия Civic Type R е по-здра-
ва, но е с 16 кг по-лека от предходния модел, с подобрена 
издръжливост на усукване от 38%, което осигурява значи-
телни предимства за реакция с кормилото при управление и 
стабилността при завиване. Новото многоточково задно окач-
ване повишава стабилността при спиране. Освен това поз-
волява и по-късно спиране в завоите, като помага за постига-
не на по-високи скорости на кривите по време на обиколка. 
Рюичи Киджима е водещ инженер по шасито за Honda Civic Type 
R. Той обяснява къде изцяло новият модел показва най-значи-
телните подобрения на Нюрбургринг, в сравнение с колата от 
предишното поколение: „Скоростта в завоите, постигната в 
новия тип R, е по-висока, тъй като колата има по-широка сле-
да и гуми, по-дълго междуосие, ново многоточково задно окачва-
не и оптимизирана аеродинамика, която подобрява стабилност-
та. Например пилотите обикновено влизат в завоя Мецгесфелд 
с около 150 км/ч. Дори в този завой нашата скорост е с около 
10 км/ч по-висока благодарение на отличната стабилност на 
новия Type R. Така че с подобрената ефективност при завива-
не можем да увеличим скоростта по време на обиколката, като 
помагаме на новия Type R да постигне много по-добро време.“ 

Колата, която е постигнала рекордното време за обиколката, е 
технически със същата производствена спецификация, каквато 
ще бъде серийната. От съображения за сигурност е монтиран рол-
кейдж, но той не осигурява допълнителна здравина на рамката на 
каросерията, а само предпазва човека зад волана и пътника до него 
при евентуално излитане и преобръщане на колата. Допълнително-
то тегло на клетката (ролкейджа) беше компенсирано от времен-
ното изваждане на инфоразвлекателната система и задните се-
далки. Автомобилът използваше обикновени спортни гуми за пътя.  
Производството на новия Civic Type R за европейски клиенти ще 
започне през лятото на 2017 г. в британския завод на Honda (HUM) 
в Суиндън, където е глобалната производствена база за 10-ото 
поколение Civic хечбек. Type R ще се изнася в цяла Европа и на 
други пазари по света, включително Япония и САЩ. Интересното 
е, че новият автомобил ще бъде първият Type R, който ще се про-
дава официално в Северна Америка.   

ОСНОВНИЯ ФАКТОР  ЗА ДА МОЖЕ  
TYPE R ДА ПОСТИГНЕ РЕКОРДА  Е 
ОПТИМИЗИРАНИЯТ И ДОРАБОТЕН 
ДВИГАТЕЛ 2,0 ЛИТРА VTEC TURBO, 
КОЙТО ИМА МОЩНОСТ 320 К.С. И  
400 НМ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ.
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HONDA NSX

КОЛА ЗА 
МИЛИОНИ

УНИКАЛНИЯТ СПОРТЕН АВТОМОБИЛ HONDA NSX ПЕЧЕЛИ ВСЕ ПОВЕЧЕ ПОЧИТАТЕЛИ. 
УВЕЛИЧАВАТ СЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АВТОМОБИЛА. ПЪРВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ NSX 
БЕ ЗА ПОСЛАНИКА НА МАРКАТА HONDA  КЛОД САЖ. КЛЮЧОВЕТЕ ЗА АВТОМОБИЛА МУ 
ВРЪЧИ ТАКУ КАЗАХАРА, ПРЕЗИДЕНТ НА ФРЕНСКИЯ КЛОН НА HONDA MOTOR EUROPE 
В МОНАКО. КЛОД САЖ Е ОСНОВАТЕЛ И БИВШ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА HONDA 
ШВЕЙЦАРИЯ, КАКТО И ЧЛЕН НА СПОРТНИЯ КЛУБ HONDA NSX & SPORTSCAR. 
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Бившият пилот има огромен принос за историческото развитие на модела, защото 
участва в разработването на NSX още с HP-X (Honda Pininfarina eXperimental) през 
1984 г. Прототипът e плод на сътрудничеството между Honda и италианското ди-

зайнерско ателие Pininfarina. Двигателят му е Honda V6, взет директно от Формула 2. Още 
преди появата на първия сериен NSX (New Sports eXperimental) Саж става развоен пилот за 
HP-X в Торино, Италия, и в Точиги, Япония. През 1993 г. управляваният от Саж прототип 
NSX става основата на разработването на състезателна версия за Льо Ман, а самият 
той караше колата в 24 часа на Льо Ман година по-късно. Така NSX се появи и на пазара 
в Европа. Европейските поръчки на супермодела започнаха през април, а доставките ще 
бъдат при собствениците им от есента. 

А знаете ли колко бе платено за първия сериен модел от новия автомобил? „Само“ $1,2 
милиона. Колата с номер 001 VIN бе продадена на търг под името Acura NSX за 10 пъти по-
висока цена от обикновената. Парите ги даде Рик Хендрик – собственик на тима от НАС-
КАР Hendrick Motorsports. Всеки долар от тази цена ще бъде подарен за детските благот-
ворителни организации – фондацията Paediatric Brain Tumour от Северна Каролина и Camp 
Southern Ground в Джорджия. Цената за VIN #001 е най-голямата, платена за серийна кола 
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Първият Honda NSX (New Sportscar eXperimental) е въплъщение на чистата ско-
рост, духът на движението, претворен от инженерите на японския концерн в 
материална форма. Наричат я колата на Аертон Сена, защото легендарният 

пилот е участвал в разработката на модела. Затова NSX е блян от сънищата, който 
обаче е реален и истински. Проектът за NSX продължава шест и половина години. На 
базата на различни изследвания новата спортна кола на Honda трябва да е едновре-
менно бърза, лека и мощна. Определени са максимална скорост от 270 км/ч и тегло 
от 1370 кг, като е избран 3-литров V6 двигател. 
Колата трябва да е лека за управление както от автомобилни състезатели, така и 
от обикновените шофьори, за да доставя удоволствие на всички, без да ги поставя 
пред сериозни препятствия. В поставената пред конструкторите задача са посо-
чени следните характеристики: отлична аеродинамика, елегантен и вълнуващ стил, 
ергономична кабина с перфектна видимост. Работата по оформяне тялото на NSX 
стартира през 1985 г. в дизайнерското студио на Honda в Уако, в покрайнините на 
Токио. При нея се взимат предвид всевъзможни фактори: външният вид трябва не 
просто да привлича вниманието, а и да е функционален, необходимо е всички елементи 
да се сливат в едно неразривно цяло. 
Тестовете в аеротунел са по 11 часа на ден цели два месеца, докато са постигна-

HONDA NSX

в 45-годишната история на търговете. Рик 
Хендрик е известен колекционер на авто-
мобили и ще добави много специален NSX 
в своя музей в Шарлът, Северна Каролина. 
Инак при дилърите в САЩ колата струва 
157 800 долара, включително доставката, и 
вече се продава. 
Звездата на McLaren Honda Фернандо Алон-
со също бе впечатлен от автомобила. Той 
седна зад волана на спортния хибрид за 
ексклузивно събитие на пистата Ещорил 
в Португалия и дори повози няколко журна-
листи. Събитието на Ещорил се свързва и 
с легендарния пилот Аертон Сена, който 
на тази писта печели първата си победа. 
Самият Сена е участвал в разработване-
то на първия NSX през 80-те години. „Това, 
което наистина ме изненада по време на 
шофирането, бяха спирачките, усещането 
е доста близко до карането във Формула 
1. Всъщност да управляваш NSX е по-ле-
ко и по-сладко, отколкото болид, защото 
не се вглеждаш във всяка малка част от 
инча, както правиш в състезанията. Това 
е като разликата между изобразителното 
изкуство и техническото чертане”, казва 
Алонсо. 
Какво всъщност е революционното в но-
вото поколение на култовия модел. Това е 
3,5-литровият V6 битурбо двигател и три 
електродвигателя, куплирани с 9-степенна 
предавателна кутия DCT, произведена в за-
вода на Honda в Мърисвил, Охайо. Общата 
мощност на системата е 581 к.с. Автомо-
билът има специфична спортна архитек-
тура на тялото. Колата е разработена по 
концепцията за „човека в центъра на супе-
равтомобила“. NSX поставя водача на пър-
во място във всеки аспект на своя дизайн. 
Новото поколение показва най-съвременния 
хибриден захранващ блок за суперавтомо-
бил, съчетан с тяло и шаси, които да дават 
предимство на водача.
Новият NSX има най-авангардното зад-
вижване в сегмента на суперавтомобили-
те. На първо място от многото иновации 
е Sport Hybrid Super Handling All-Wheel-Drive 
(Sport Hybrid SH-AWD), първата по рода си 
технология сред суперавтомобилите. Ком-
бинацията от нови технологии, вградени 
в агрегата Sport Hybrid SH-AWD на NSX, му 
осигуряват невероятно поведение на пътя. 
Сърцето на новия Sport Hybrid SH-AWD е 
средно разположеният двигател V6 – 3,5 л с 
два турбокомпресора, куплиран към изцяло 
новата 9-степенна автоматична трансми-
сия с двоен съединител (9DCT) и Direct Drive 
електромотор към задните колела. Това съ-
ществено се подсилва от монтираните на 
предния мост два допълнителни електро-
мотора - Twin Motor Unit (TMU), които пре-
доставят независимо задвижване на всяко 
едно от тях.   

ПРЕДШЕСТВЕНИКЪТ 
NSX И ЧИСТАТА 
СКОРОСТ 
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ти търсените аеродинамични коефициенти. Намерена е оптимал-
ната форма на бъдещата суперкола. Дори дръжките на вратите 
не нарушават плавната линия – дизайнерите ги преместват над 
панела и ги вграждат в колонките зад стъклата. В интериора е 
приложено същото внимание към детайла и търсене на максима-
лен комфорт. В Honda всичко е удобно, а дългата база позволява 
разположение на педалите и седалките така, че да има възмож-
но най-високо ниво на комфорт за дълги пътувания. Двигателят е 
монтиран напречно и наклонен назад с 5 градуса, за да се осигури 
максимално вътрешно пространство. 70-литровият резервоар е 
разположен в средната част, където промяната при зареждане и 
изразходване на горивото няма почти никакъв ефект върху разпре-
делението на цялото тегло в съотношение 42/58 между предна и 
задна ос. Human design - такова е определението на Honda за кон-
цепцията на кабината.  Инженерите решават безброй проблеми, 
при които практичността се сблъсква с решенията за спортни 
модели. Окачването напомня по-скоро на скулптура, отколкото на 
части от автомобил. Носачите от алуминий са издръжливи колко-
то и стоманените, но са с около 30% по-леки. В целия автомобил 
това се равнява на 23,2 кг спестено тегло само от тези елемен-
ти. Общото намаляване на теглото с конвенционалните версии, 
при които е използвана стомана, е 200 кг.  
Изпипването на всяка подробност отнема месеци тестове на ре-
дица писти, сред които Зеления ад - Нюрбургринг в Германия, и Су-
зука в Япония. Прототипите са карани от японския пилот Сатору 
Накаджима и големия шампион във Формула 1 Аертон Сена, който 
взима дейно участие в работата по автомобила. 

СЕНА АНАЛИЗИРА ПОВЕДЕНИЕТО И 
ЕФЕКТА НА ГУМИТЕ, МЕХАНИЦИТЕ 
ПРАВЯТ ПОРЕДИЦА ПРОМЕНИ, ДОКАТО 
ТОЙ ТЕСТВА РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ И 
КОМБИНАЦИИ. ПОЧТИ ВСИЧКИ НЕГОВИ 
ПРЕПОРЪКИ СА ПРИЛОЖЕНИ
  
 
- независимо дали става дума за известна нестабилност някъде, 
за подобряване смяната на предавките или известен шум, идващ 
някъде отзад. Крайният резултат е повече от блестящ. NSX е 
чудесна комбинация от комфорт и спортен характер. Honda са из-
пълнили задачата и са сътворили една легенда.   
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СЕДАНЪТ, КОЙТО 
ОТДЕЛЯ… ВОДА

HONDA CLARITY FUEL CELL

Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

Honda Clarity Fuel Cell – най-съвременният автомобил с горивни 
клетки, вече пристигна и в Европа. Това е първият в света 
автомобил с горивни клетки, който е седан и е способен да 

събере петима пътници. Иновативните му решения позволяват ця-
лото задвижване да се събере под капака като при конвенционални-
те автомобили. Но този има най-дългия максимален пробег от близо 
650 км в условията на New European Driving Cycle (NEDC) със своя 
водороден двигател.
Спомняте ли си FCX Clarity? Това бе първият автомобил, задвижван 

от водород на Honda. Сега обаче напето по света, а и в Европа ше-
ства новият Clarity Fuel Cell. Пристигането му на Стария континент 
е ключова част от „електрическата визия“ на Honda, която бе обя-
вена на автомобилното изложение в Женева през март тази година. 
Целта е електрическите двигатели да бъдат в две трети от авто-
мобилите, продавани в Европа до 2025 г. Clarity Fuel Cell  дава тласък 
на продължаващите усилия на Honda да стимулира използването на 
горивни клетки и създаването на инфраструктура за зареждане с 
водород на континента. Honda ще пусне специални бройки нови ав-
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томобили Clarity Fuel Cell  в европейски демонстрационни проекти до 
2022 г., а също ще представя напредналото си развитие в областта 
на горивните клетки, както и впечатляващото реално представяне 
на тези автомобили. Производството на Clarity Fuel Cell  е в специа-
лизираните заводи на Honda в Точиги, Япония, като там постепенно 
ще се увеличат обемите на производство с нарастване на търсене-
то. В Европа засега Clarity Fuel Cell  се тества в ограничени бройки 
във Великобритания и Дания чрез проекта HyFIVE. Но ще се търсят 
и други пазари.  
Clarity Fuel Cell е вдъхновен от ръководните принципи за дизайн 
на Honda – максимум за човека, минимум за машината. Чрез ми-
нимизиране на пространството, използвано от задвижващата 
система, от Honda са постигнали вътрешно пространство, кое-
то е сравнимо с конвенционалните седани с обикновено гориво. 
Honda изцяло премахна дизайнерските компромиси, които често 
се срещат при алтернативно задвижваните автомобили. С новия 
Clarity Fuel Cell Honda направи кола с горивни клетки, пригодена за 
всекидневно шофиране и пътуване на дълги разстояния, както 
другите конвенционални седани. За тази цел пакетът от горив-
ни клетки, разположен в централния тунел на модела от предиш-
ното поколение, беше значително намален. Това означава, че той 
може да бъде поставен под капака, като по този начин се пости-

га по-ефективно оформление и се отваря по-голямо простран-
ство в купето. Така автомобилът осигурява комфортни места за 
петима пътници и е на първо място в света по този показател. 

СЪВРЕМЕННИЯТ ПАКЕТ НА 
ГОРИВНИТЕ КЛЕТКИ 
е по-малък, в сравнение с този на предшественика FCX Clarity, но има 
по-висока мощност.  Clarity Fuel Cell е със 103 кВт, срещу 100 кВт в 
FCX. Иновативното намаляване на броя на отделните клетки в сте-
ка на 358 позволи всичко да бъде монтирано отпред - двигателят, 
скоростната кутия и модулът за управление на мощността. Горив-
ните клетки са с 1 мм, или 20%, по-тънки от тези в предшественика 
си FCX Clarity. По-малките клетки са с по-плоски и по-тесни канали 
за поток за водорода, кислорода и охлаждащата течност, както и 
по-тънка Membrane Electrode Assembly (MEA). По-тесните пътища 
на газовия поток в сепараторите означава, че количеството на из-
лишната кондензатна вода в кислородния канал е по-ниско, което 
подобрява въздушния поток към мембраната. Повишеният въздушен 
поток, както и използването на по-ефективни MEA плочи, увеличиха 
производителността на електрическата енергия на клетка с 50% 
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CLARITY FUEL CELL Е ВДЪХНОВЕН 
ОТ РЪКОВОДНИТЕ ПРИНЦИПИ 
ЗА ДИЗАЙН НА HONDA – 
МАКСИМУМ ЗА ЧОВЕКА,  
МИНИМУМ ЗА МАШИНАТА
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МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ 
Е 130 КВТ (174 К.С.) 
И ПЛЪТНОСТТА НА 
ЕНЕРГИЯТА СЕ УВЕЛИЧАВА 
С 60% ДО 3,1 КВТ/Л
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в сравнение с предишното поколение на Honda. Увеличаването на 
плътността на мощността на клетките означава, че по-малко от 
тях са необходими за достигане на желаната мощност. В стека на 
новия Clarity Fuel Cell има 30% по-малко отделни клетки, в сравнение 
със стека в FCX Clarity. В изцяло новата горивна клетка подобреното 
управление на влажността позволява те и целият стек да бъдат 
ориентирани хоризонтално, а като цяло съвременният стек на го-
ривните клетки на Clarity Fuel Cell е с 33% по-малък от предшестве-
ника си, но генерира по-висока мощност.
Това подобрение е много впечатляващо, тъй като е постигна-
то увеличение на максимална мощност до 130 кВт (174 к.с.) и 
плътността на енергията се увеличава с 60% до 3,1 кВт/л, като 
така се осигурява идеално гладко ускорение от нула до максимал-
ната скорост. Максималната скорост на въртене на задвижва-
щия мотор от 13 000 об/мин е най-високата в автомобилите на 
Honda с горивни клетки досега. Максималният въртящ момент 
е със 17% по-висок от този на предшественика, с пик 300 Нм. 
Всичко се събира под капака в предния отсек – моторът, скорост-
ната кутия и модулът за управление на мощността (PCU). За да се 
добие реална представа, цялата задвижваща система на седана с 
горивни клетки е сравнима по размер с последния 3,5-литров V6 бен-
зинов двигател и трансмисия на Honda. Под капака бе освободено по-
вече пространство, където се комбинира Power Drive Unit (PDU) и ус-
тройството за управление на напрежението на батерията - Voltage 
Control Unit (VCU). Целият модул на задвижващия двигател е завъртян 
на 90 градуса и промяната е от вертикална към хоризонтална ори-
ентация. Така чрез комбиниране на функциите и преориентиране на 
моторния модул, Honda успя да свие височината на монтажа с 34%. 

ДВУСТЕПЕННИЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
КОМПРЕСОР 
за подаване на въздух е разположен в основата на задвижващия ме-
ханизъм в моторния отсек и се използва за първи път в серийна кола. 
По-тесните пътища на газовия поток във всяка горивна клетка по-
вишават плътността на стека и изискват въздухът да бъде дос-
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тавян при много по-високо налягане. Затова Honda са проектирали 
новия електрически компресор, който увеличава налягането на въз-
душния поток със 70%. Новият електрически въздушен компресор е 
значително по-тих от въздушната помпа на предишното поколение, 
с което се намалиха шумоизолиращите материали в новия автомо-
бил с 60%. Така се спестява още тегло. Освен това компресорът 
също е по-малък с 40% от въздушната помпа, което помага още на 
Honda да намали общия размер на задвижващия механизъм. При Clarity 
Fuel Cell от Honda разработиха интегрирано устройство за захран-
ване, което използва два газови инжектора. Новата система позво-
лява по-точно управление на налягането и дебита от резервоарите 
и заема около 40% по-малко пространство в задвижващия механизъм.
Предното оформление на кабината е оптимизирано, за да се по-
стигне ниска позиция на шофиране и лека покривна линия, харак-
терна за седана. Високоефективната литиево-йонна батерия е под 
седалките на шофьора и пътника до него. Тя е по-лека и по-малка, 
а също и с 50% по-ефективна от тази на FCX Clarity. Батерията е 
в специално разработено свободно пространство в подовата на-
стилка, което увеличава максимално мястото за краката на път-
ниците отпред и отзад. Литиево-йонната батерия може да съхра-
нява електроенергията, генерирана от горивните клетки, както 
и тази, която се генерира при спиране. Тя осигурява допълнителна 
мощност на задвижващия мотор в ситуации, в които тази от го-
ривните клетки би била недостатъчна – например стартиране и 

бързо ускоряване.

В РЕЗЕРВОАРА ЗА  
ВИСОКО НАЛЯГАНЕ 
на Clarity Fuel Cell може да се съхранява водород при 70 МРа. Увелича-
ването на обема на водорода, който може да се съхранява, е с 39%, 
което увеличава и пробега на превозното средство. Това са прибли-
зително 5 кг, въз основа на вътрешните тестове на Honda. Така 
съчетанието на ефективна задвижваща система и намаляването на 
консумацията на енергия на Clarity Fuel Cell дава възможност да се 
измине споменатият пробег с един пълен с гориво резервоар. Сами-
ят резервоар се презарежда бързо – за 3 минути при 70 МРа и темпе-
ратура 20°С. Така че няма разлика за времето за зареждане на Clarity 
с тези автомобили, които са с бензинови или дизелови двигатели. 
Двата резервоара имат общ капацитет от 141 л. Основният е от 117 
л под багажното отделение и 24-литров резервоар под задните седал-
ки за пътниците. Това дава възможност за ненадминат максимален 
диапазон на движение, приблизително 650 км. Новото разработено ус-
тройство за контрол на напрежението на горивната клетка (FCVCU) 
дава входно напрежение от 500 волта към главния задвижващ мотор, 
което осигурява 30% подобрение на мощността на двигателя, а съще-
временно намалява броя на клетките в стека. Резервоарите са разпо-
ложени колкото се може по-далеч напред и колкото е възможно по-ниско, 

HONDA CLARITY FUEL CELL
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което спомага за постигането на капацитет на багажника от 334 л.   
Технологията на Honda за предотвратяване на изтичането на водо-
рода и дисперсионната технология осигуряват изключителни нива 
на безопасност. Сензорите в автомобила непрекъснато наблюдават 
задвижващия механизъм за потенциални несъответствия в достав-
ката на водороден газ. Ако се установи теч, системата може да се 
изключи, за да се предотврати изтичането на повече газ, а прециз-
ните тръбопроводи позволяват безопасно изсмукване и разпръскване 
на изтеклия водород. Системата също така позволява водородът да 
бъде безопасно освободен от превозното средство в случай на пожар. 
В предната част на автомобила е разработена защитна конструк-
ция за стека на горивните клетки, която значително увеличава твър-
достта на корпуса. Монтирането на стека на горивните клетки 
под капака прави съпротивлението при сблъсък на пакетите горив-
ни клетки четири пъти по-голямо, отколкото при предишния модел.  

ГЛАВНИЯТ ЗАДВИЖВАЩ МОТОР 
е по-тих и по-изтънчен от предишния двигател на Clarity, въ-
преки че има по-висока мощност и по-голяма скорост на вър-
тене. Допълнителните структурни ребра на корпуса на 
двигателя подобряват твърдостта и намаляват вибрациите. Коле-
банията на въртящия момент в двигателния механизъм са намале-
ни. В резултат на това звукът на двигателя, който се предава в 

интериора, когато автомобилът се ускорява, е значително по-нисък.  
На водача се предлагат два режима на шофиране. „Нормално“ е ре-
жим по подразбиране, предлагащ спокойна настройка за шофиране 
при всички условия, с бърз отговор на ускорителя и линейна сила на 
задвижване. Режимът „Спорт“ улеснява едно по-вълнуващо шофиране, 
което дава по-бърз отговор за по-бързо ускорение. Освен това има 
подобрена реакция на регенериране на двигателя при освобождаване 
на педала на газта, при по-висока сила на натиск във фазата на 
отрицателно ускорение.
Дизайнерският екип на Honda се фокусира върху две ключови теми 
за изцяло новия Clarity Fuel Cell - „стабилност“ и „грациозност“. 
Honda включи нови стилови елементи, които са характерни за но-
вото лице на семейството на Honda. Те се виждат и на новия Civic 
- например ултра тънките LED фарове и уникални дневни светлини. 
Но Clarity Fuel Cell е образец за напредничав аеродинамичен дизайн 
с функции, които спомагат за отвеждане на въздушния поток около 
автомобила. Иновациите допълват леката и висококачествена 
рама на каросерията, която се характеризира с първокласно при-
ложение на качествената стомана тип „ламбда“, която се поддава 
на отлично формиране. Стоманата с изключително висока якост на 
опън, алуминият и композитните материали се използват в 55% от 
рамата и каросерията, което е значително по-високо от познати-
те 29%, които се влагат при другите седани на Honda. В резултат 
на това универсалното тяло на автомобила тежи около 15% по-мал-

ПРИ CLARITY FUEL CELL 
ОТ HONDA РАЗРАБОТИХА 
ИНТЕГРИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА 
ЗАХРАНВАНЕ, КОЕТО ИЗПОЛЗВА 
ДВА ГАЗОВИ ИНЖЕКТОРА. 
НОВАТА СИСТЕМА
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ко от еквивалентната бензинова кола. Това спомага за повишаване 
на неговата ефективност в сравнение с конкурентите. 

ВЪЗДУШНИЯТ ПОТОК  
СЕ УПРАВЛЯВА 
внимателно през автомобила, като се използва тръбопро-
водът зад отворените зони отпред. Колата има специфич-
ни канали за насочване на въздуха там, където е необходимо, 
независимо дали е за охлаждане, или за целите на аеродинами-
ката. Освен това подът гарантира, че въздушния поток под 
автомобила не се нарушава от ненужни вихри. За по-добрата 
аеродинамика спомагат и уникалните „хибридно“ лети 18-ин-
чови джанти. Колелата са снабдени с нови гуми с ниско съпро-
тивление при търкаляне - 235/45 R18 Bridgestone ECOPIA EP160. 

„Напредничавият модерен салон“ на Honda в Clarity Fuel Cell отра-
зява хармонията на съвременните технологии и осигурява пре-
възходно ниво на комфорт. Постигната е отлична шумоизолация 
за спокойно шофиране и пътуване с използването на високоефек-
тивни изолационни материали - вътрешни и външни изолатори 
на таблото; изолационни капаци под задвижващия мотор и от 
долната страна на капака; прозорци на предното стъкло и вра-
тите, изработени от специфично шумоизолиращо стъкло, и др.   
Екологични и рециклирани материали се използват за приблизи-
телно 80% от вътрешните повърхности. Така Clarity Fuel Cell ста-
ва флагман в опазването на околната среда. Автомобилът използва 
системата за цялостно управление на качеството на въздуха на 
Honda. Тя почиства, дезодорира и премахва алергените от въздуха, 
преди да стигне до кабината. Сензорът за качество на въздуха ра-
боти с високоефективен дезодориращ филтър без алергени. 

НОВИЯТ 8-ИНЧОВ ЦЕНТРАЛЕН 
МОНИТОР Е С ПО-ГОЛЯМ 
ДИСПЛЕЙ, ЗА ДА ПОДОБРИ 
ВИДИМОСТТА ОТ НАКЛОНЕНИ 
ПОЗИЦИИ.

HONDA CLARITY FUEL CELL
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Tехнически характеристики

Задвижване Clarity Fuel Cell, компактно водо-
родно задвижване 

Тип Polymer Electrolyte Fuel Cell 
(PEFC) с AC синхронизиран 
мотор 

Мощност 130 кВт (174 к.с.) @ 4501-9028 
об/мин (макс. 13 000 об/мин)

Въртящ момент 300 Нм @ 0-3500 об/мин 

Брой на клетките 358 

Изход на горивната 
клетка

103 кВт

Батерия Литиево-йонна 

Трансмисия Едноскоростно фиксирано съот-
ношение с Shift-by-Wire 

Окачване отпред MacPherson 

Окачване отзад Мултилинк (многоточково)

Спирачки отпред Хидравлични, вентилирани 
дискови 

Спирачки отзад Хидравлични, дискови 

Управление  Електрически задвижвана рей-
ка и пиньон (EPS)

Диаметър на завой  11,7 м

Размери в мм 

Дължина 4915

Широчина с огледалата 2135

Височина 1480 

Междуосие 2750

Обем на багажника 334 л 

Обем на резервоарите 141 л, малък 24 л, голям 117 л,  
5 кг водород

Налягане 70 MPa

Представяне и разход 

Максимална скорост 165 км/ч 

Ускорение 0-100 км/ч 9,0 сек 

Максимален пробег близо 650 км 

СТАНДАРТНОТО ОБОРУДВАНЕ 
включва усъвършенствана информация за автомобила на водача. Новият 
8-инчов централен монитор е с по-голям дисплей, за да подобри видимост-
та от наклонени позиции. Свързването с монитора е възможно чрез кабел 
или чрез интегриране на Apple CarPlay или Android Auto смартфон. Връзка-
та между централния монитор и дисплея на апарата пред водача означа-
ва, че на измервателния уред зад волана могат да се изведат определени 
операционни функции, за да се осигури по-лесна видимост с един поглед. 
Мощният монитор за горивни клетки показва състоянието на задвижва-
нето и съхранението на горивни клетки, като в реално време се използва 
светеща графика със синя топка, която се променя според разхода на 
енергия. Като допълва тази информация за водача, телематичната сис-
тема Internavi при поискване показва информация за състоянието в реал-
но време за най-близките водородни станции на навигационния дисплей. 

Разширените стандартни функции също включват безжична система за 
входно устройство и Premium Audio System на Honda. Последният осигуря-
ва висококачествено професионално звуково изживяване, като използва 12 
говорителя, 540 вата превъзходен усилвател.
Подобрена е защитата на водача и пътниците. Автомобилът използва 
новата генерация на корпуса на Advanced Honda (ACE ™) от ново поколе-
ние. ACE ™ използва мрежа от свързани структурни елементи с широко 
използване на стомана с висока якост, която разпределя и разпръсква 
енергията на сблъсъка по-равномерно в предната част на автомобила. 
Тялото осигурява превъзходна основна структура, която постига от-
лични характеристики на дисперсията при сблъсък. Мрежа от предни 
рамкови структури абсорбира и отклонява ефективно сблъскващите 
сили от челен удар, намалява силите, прехвърлени в кабината, както и 
по-равномерно разпределяне на силите, прехвърлени към други участва-
щи превозни средства.   



ПАЗАРИ

Текст Десислава Бацанова  Фотография Официални пресслужби

Марката ни се утвърди като най-бързо разрастващата 
се сред останалите автомобилни брандове в Европа за 
цялата 2016 г. И това не е само според собствената ни 

статистика, а съгласно данните на Европейската асоциация на 
автомобилните производители (ACEA). Общо 159 126 автомобила 
Honda бяха продадени в Европа и в зоната на Европейската асо-
циация за свободна търговия до края на декември 2016 г., като 
отчетеният спрямо миналата година ръст възлезе на 20,8%. 
Силното представяне на марката ни през миналата година се 
дължи на засилено търсене на всички модели от гамата, като 
все по-голям става интересът към HR-V, Jazz и Civic. С общо 34 
921 продадени бройки HR-V се налага като модел със солиден при-

нос за нашите успехи. При Jazz отбелязаният спрямо предходна-
та 2015 г. ръст бе 26%, с общи регистрации от 39 613 на всички 
европейски пазари. Новият Civic Type R допринесе за още по-голя-
ма реализация в гамата на Civic, където продажбите през 2016 г. 
възлизат на 47 300 единици, или 4,9% повече спрямо предишната 
година.
Honda е отбелязала ръст и на петте основни европейски паза-
ра през 2016 г. (Великобритания, Германия, Франция, Италия и 
Испания). Най-голям той бе в Италия, равносилен на цели 98%. 
Така страната стана третият по величина европейски пазар за 
марката ни. Забележителен бе ръстът и във Финландия (+47,7%), 
както и в Португалия (+38,6%) и Унгария (+58,1%).
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ЕВРОПЕЙЦИТЕ КУПУВАТ 
ВСЕ ПО-ЧЕСТО HONDA 
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ТРАДИЦИОННО CR-V ПРИВЛИЧА 
КУПУВАЧИТЕ С ГОЛЯМОТО СИ 
ПРОСТРАНСТВО, ИКОНОМИЧНИТЕ 
СИ ДВИГАТЕЛИ, ВИСОКОТО НИВО 
НА БЕЗОПАСНОСТ И С БОГАТОТО СИ 
ОБОРУДВАНЕ



ПАЗАРИ
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БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОДУКТОВИТЕ 
НОВОСТИ, ВЪВЕДЕНИ ПРЕДИ КРАЯ НА 
2015 Г., HONDA УВЕЛИЧИ ПРОДАЖБИТЕ 
СИ ПРЕЗ 2016 Г., ПРИ ТОВА ДРАСТИЧНО, 
НА ПОВЕЧЕТО НИ ПАЗАРИ. 

Цялата гама от продукти се радваше на усилено търсене, особено деве-
тото поколение на Civic, предвид факта, че това бе последната година на 
това му издание, а с идването на суперспортната и икономична десета 
генерация популярността му безспорно ще стане още по-голяма.
Успешните продажби на Honda Motor Europe през 2016 г. бяха съ-
пътствани от редица новости през годината. Прототипът Civic 
Hatchback бе представен на автомобилния салон в Женева през март, 
а производството на версията му за американския пазар започна през 
август в британския завод на Honda в Суиндън (HUM), който е гло-
бален производствен център за новия модел, предлаган в повече от 
70 страни по света, включително Европа, Северна Америка и Канада.
Представянето на Civic Type R Prototype на Mondial de L’Automobile в 
Париж в края на септември и идването на аналогичния сериен вариант 
в началото на 2017 г. бяха обявени за най-ревностно очакваните пре-
миери на 2017 г. от читателите на британското издание What Car?. 
Друго списание обяви CR-V за „Употребяван автомобил на годината“. 

В КРАЙНА СМЕТКА КАЧЕСТВОТО НА 
ЕДНА КОЛА СИ ПРОЛИЧАВА В ТОВА 
КОЛКО ВРЕМЕ СЕ ЗАДЪРЖА ТЯ НА 
ПАЗАРА ВТОРА РЪКА И КОЛКО ВИСОКА 
Е ЦЕНАТА Й, КОГАТО Я ПРЕПРОДАВАМЕ. 

С ИДВАНЕТО НА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ 
НА CIVIC С ПО-СПОРТЕН ДИЗАЙН И 
ПОКАЗАТЕЛИ, НО ПО-ИКОНОМИЧНИ 
ТУРБО БЕНЗИНОВИ СИЛОВИ АГРЕГАТИ, 
ОЧАКВАМЕ ДА ЗАВЛАДЕЕМ ОЩЕ ПО-
ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПАЗАРА
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ТЕНДЕНЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
България също не е подмината от общата европейска тенденция 
на увеличено търсене на автомобилите Honda, като само през 
първото тримесечие на 2017 г. отчетохме 58 продажби на нови 
коли от марката. От години CR-V е и най-търсеният от клиенти-
те на „Бултрако Моторс“ модел. Затова не е чудно, че 21 бройки 
от тези продажби се падат именно на него. Разликата в избора 
между бензинов или дизелов двигател също не е голяма, като в 
случая за първото тримесечие на 2017 г. дванадесет бройки от 
продажбите на CR-V са в полза на дизела. 
На не по-малък интерес от страна на купувачите са се радвали 
различните версии на деветото поколение на Civic. 

ОЩЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 
ТАЗИ ГОДИНА УВЕЛИЧИХМЕ ПАЗАРНИЯ 
СИ ДЯЛ В БЪЛГАРИЯ 

до 0,75%, като бе отчетено повишение с 0,09 пункта спрямо 
стойността му през 2016 г. 

С идването на новата генерация на Civic с по-спортен дизайн и 
показатели, но по-икономични турбо бензинови силови агрегати, 
очакваме да завладеем още по-голяма част от пазара. Наличието 
на високотехнологичната инфотейнмънт система Honda Connect 
от по-ниските нива на оборудване и пълният набор от високо-
технологичните асистенти за безопасност, обединени от Honda 
Sensing, ще го направят желан партньор и на младите автомо-
билисти. 



CR-V HYBRID

Текст Десислава Бацанова  Фотография Honda

На автосалона в Шанхай Honda отвори нова страница в исто-
рията на най-продавания си и обичан модел, като представи 
хибридна версия на следващото издание на  . Премиерата на 

екологичната версия се състоя по време на автомобилния салон в 
Шанхай и това никак не е случайно, тъй като китайците първи ще се 
радват на този вариант, при това още от втората половина на 2017 
г. Поетапно моделът ще се появи и на други пазари. 
Оборудван с двумоторната хибридна система Honda Sport Hybrid i-
MMD (Intelligent Multi-Mode Drive), CR-V Hybrid съчетава отличната 
динамика с изключителната екологичност. Още повече че автомо-

билът е обзаведен и с пълния набор от системи за безопасност и 
асистенти от небезизвестната технология Honda SENSING.  
Хибридът функционира в три режима – напълно електрически, сме-
сен, при който конвенционалният двигател с вътрешно горене изпъл-
нява функцията на генератор, и хибриден, съчетаващ електричест-
вото и бензина. Хибридният вариант на Honda CR-V Hybrid разчита 
на познатия ни от аналогичната версия на Accord силов агрегат 
Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD). Двулитровият бензинов двигател, 
работещ по цикъла на Аткинсън, развива максимална мощност от 
145 к.с. и въртящ момент от 175 Нм. Двата електромотора с по-
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И CR-V СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА
ДВЕ ТРЕТИ ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА HONDA В СВЕТОВЕН МАЩАБ ЩЕ СЕ ПАДАТ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ
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стоянен магнит ще са с мощност 184 к.с. и 315 Нм въртящ момент. 
Единият е отпред и помага на двигателя, а другият – на диференциа-
ла на колата. Общата мощност на хибридната установка е 212 к.с.  
Задвижването е през вариатор, а токът за електромотора идва от 
комплект литиево-йонни акумулатори.  Автомобилът ще се предлага 
със задвижване на предните или на четирите колела.  
CR-V Hybrid ще има и пълен набор от функции, включително паке-
та Honda Sensing за напреднали технологии за безопасност и 
подпомагане на шофьора. Това ще включва системи като Adaptive 
Cruise Control (ACC), Collission Mitigation Braking System (CMBS), Road 
Departure Mitigation (RDM) с предупреждение за напускане на пътната 
лента Lane Departure Warning (LDW) и система за подпомагане под-
държането на лентата. 

НАРЕД С ХИБРИДНИЯ SUV HONDA  
ЩЕ УСКОРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕДИЦА 
НОВИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ. ОЩЕ 
ПРЕЗ 2018 Г. СПЕЦИАЛНО НА  
КИТАЙСКИЯ ПАЗАР ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НОВ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ. 

„С цел до 2030 г. две трети от автомобилните ни продажби в све-
товен мащаб да се падат на електрически модели, ще ускорим раз-
работването на електрическите технологии. В Китай настъпват 
динамични промени и ще продължим да предлагаме нови форми на 
мобилни продукти в страната, като използваме до краен предел 
както глобалния, така и местния си капацитет за по-бързото въ-
веждане на нови електрически и все по-интелигентни технологии“, 
смята Такахиро Хачиго, главен изпълнителен директор на Honda 
Motor Co., Ltd. 
Honda CR-V се прави от 1995 г. и в първото поколение бе само с бен-
зинови атмосферни мотори с обем 2,0 литра. Първият турбоагре-
гат се появи в края на 2004 г. – турбо дизел 2,2 i-CTDi с мощност 
140 к.с. Бензиновите турбомотори бяха на разположение в послед-
ното му поколение, дебютирало през есента на миналата година. 
Последната доработка на CR-V бе за американския пазар. Автомо-
билът придоби още по-агресивни форми с новите предни фарове и 
още по-раздутите калници. Колесната му база е увеличена, като 
цяло каросерията е станала по-атлетична, а двата ауспуха от-
зад му придават още по-агресивно излъчване. Американският CR-V 
за 2017 г. е с нови двигатели и шаси. По-високите нива на оборудва-
не включват по-мощен и високоефективен 1,5-литров 4-цилиндров 
силов агрегат DOHC с директно впръскване и турбокомпресор с 
макс. мощност 190 к.с. Американците ще се радват и на версия с 
2,4-литров DOHC, i-VTEC, като и двата ще се предлагат и със CVT 
трансмисия с Honda G-Shift контрол.
Засега на европейските пазари ще продължим да предлагаме акту-
алната фейслифт версия. Представянето на петото поколение за 
Европа тепърва предстои, но датата на неговата поява още не е 
уточнена.
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ВИСОКИ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ОТ СВЕТА НА 
МЕЧТИТЕ

БЪДЕЩЕ

Текст Десислава Бацанова  Фотография Honda

Новаторският дух винаги е бил в традициите на Honda. Той 
се простира доста отвъд автомобилите и техните агре-
гати, отвъд високите скорости по земя, въздух и вода. За-

това преди броени месеци за никого не беше изненада появата 
на автомобила с чувства и на самобалансиращия се мотоциклет, 
който компанията представи на изложението за потребителска 
електроника CES в Лос Анджелис. Или че през септември 2016 г. 
почти ракетата Honda S-Dream постигна нов световен рекорд в 
своя клас по време на тестове на соленото езеро Бонвил, САЩ. 
Стриймлайнерът, както наричат този тип машини (превозно 
средство с изключително аеродинамична форма, наподобяващо 
ракета), разви 419 км/ч. За S-Dream е използвана силно модифи-
цирана версия на двигателя от уникалния модел S660, който е 
трицилиндров и с максимална мощност от малко над 60 конски 
сили. При състезателната кола мощността е била тройно по-
висока. Но да проследим какви са другите новости около Honda.
Включваме се в каузата на Google за безпилотни автомобили
Още преди време Honda обяви намерението си да започне произ-
водството на автомобил със самоуправление около 2020 г., като 
целта е постигането на общество без пътнотранспортни про-
изшествия. Ето че първата крачка е направена. През декември 
Honda R&D Co. Ltd., развойното подразделение на Honda Motor Co. 
Ltd., обяви, че започва преговори с Waymo, независима компания, 
част от основаната от Google Alphabet Inc. Сътрудничеството 
ще е в областта на технологиите за безпилотни автомобили 
и то ще позволи на двете компании да научат повече за вграж-
дането на самоуправляващи се сензори, софтуер и компютри в 

автомобилите. В рамките на преговорите първоначално Honda 
би могла да осигури за Waymo коли, подготвени за вграждане на 
самоуправляващите технологии. На по-късен етап тези автомо-
били ще се присъединят към флотилията на Waymo, тествана в 
момента в различни градове на територията на САЩ.

ХАКАТОН ЗА HONDA UNI-CUB 
Напоследък хакатоните са на мода. Думата е съчетание от 
hack и marathon – събитие, по време на което отделни екипи 
от програмисти, дизайнери и проджект мениджъри обединяват 
усилия, за да разрешат общо задание и, естествено, печели 
най-добрият. Обичайната продължителност е 24 часа и двойно 
на това. Honda предизвиква компютърните гении да участват 
в разработването на нов софтуер за уникалното средство за 
придвижване UNI-CUB, който би разширил обсега му на дейст-
вие. Водачът контролира скоростта и посоката на движение на 
компактното превозно средство чрез преместване центъра на 
тежестта на тялото. Причудливото устройство ползва техно-
логии от областта на роботиката, вложени в любимия ни хума-
ноид ASIMO. То е идеално за бързо придвижване от точка А до 
точка Б в огромни кампуси и сгради, където рискът да се изгу-
биш, често е огромен. По време на 24-часовия хакатон програми-
стите използваха специална версия на UNI-CUB, модифицирана с 
Robot Operating System на Honda, съвместима с API (програмния 
интерфейс за приложения). Те създадоха софтуер, с който UNI-
CUB да бъде управляван от разстояние чрез смартфон или други 
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устройства. Така се стигна до приложението Uni-Guide. С него 
студентите в кампусите могат да поръчват UNI-CUB, който да 
пристигне и да ги вземе от конкретна точка и да ги отведе 
бързичко до необходимата отдалечена точка в сградата. После 
умникът UNI-CUB бързо се отправя да се включи в зарядното си, 
докато очаква следващия клиент. 

 
HONDA RIDING ASSIST ВИ  
СЛЕДВА И ВИ ПАЗИ ОТ ПАДАНЕ

Отново в Лас Вегас дебютира самобалансиращият се мотоцик-
лет Honda Riding Assist. При него вероятността от падане при 
престой е сведена до минимум. Мотоциклетът не функционира 
с жироскоп, а си служи със системата, използвана при горес-
поменатия Honda UNI-CUB. Благодарение на Honda Riding Assist 
всекидневната употреба на мотоциклети дори и за пътувания 
на дълги разстояния ще стане още по-забавна. Освен всичко ос-
танало мотоциклет, обзаведен с този асистент, може сам да 
следва собственика си с ниска скорост, когато трябва да бъде 
преместен някъде. По време на изложението във Вегас изобре-
тението ни съвсем заслужено спечели наградата за иновация в 
автомобилния бранш. 
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HONDA NEUV ЩЕ ПРАВИ БИЗНЕС 
ЗА СОБСТВЕНИКА СИ
Концепцията Honda NeuV е изцяло електрически автоматизиран 
автомобил с уникално предложение „емоционален двигател“, обо-
рудван с изкуствен интелект (AI) и автоматизиран личен асис-
тент. Високотехнологичният автомобил бе представен първо на 
изложението за потребителска електроника в Лас Вегас (CES) 
през януари, а европейската му премиера се състоя през март на 
автомобилния салон в Женева. 
В проекта нашите инженери са използвали ноухауто си в облас-
тта на изкуствения интелект, роботиката и големия трансфер 
на данни. Така нареченият Emotion Engine е набор от технологии 
от областта на роботиката, които дават възможност на маши-
ните да симулират собствени чувства, за да общуват помежду 
си и с шофьора. Идеята е този модел да служи на предприемчиви 
автомобилисти, решили да се възползват от все по-популярни-
те възможности за споделено пътуване, и да отдават NeuV под 
наем, когато не го ползват. Самоуправлението не е чуждо на тази 
кола – тя ще е способна сама да взема клиенти и да ги извозва до 
желаната дестинация. Напълно електрическа, тя е способна да 
зарежда с допълнителна електрическа енергия битовата мрежа 
след интензивно използване, като по този начин носи допълнител-
ни финансови позитиви на притежателя си. 
Освен всичко останало NeuV играе ролята и на личен асистент 
на собственика си. Благодарение на технологиите за изкуствен 
интелект, вложени в колата, тя натрупва база данни относно 

навиците на господаря си, научава се да „чете“ емоциите му и 
предлага стратегически решения и препоръки, изчислени по ал-
горитъм според събраната информация. Както виждате, съвсем 
скоро автомобилът, а не кучето ще бъде първи приятел на човека. 
 

CLARITY FUEL CELL – НАЙ-
НАПРЕДНИЧАВИЯТ МОДЕЛ С 
ГОРИВНИ КЛЕТКИ В ЕВРОПА
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Всеизвестен факт е, че Honda е пионер по отношение на водо-
родните автомобили с горивни клетки, като пусна още през 2007 
г. феноменалния за времето си FC-X. През годините любимата 
ви марка не спря да усъвършенства модела и така се стигна до 
съвременния Clarity Fuel Cell, който за първи път ще бъде пред-
лаган и в Европа. С водещия си в класа максимален пробег от 
620 км той е най-напредничавият в света автомобил с горивни 
клетки. Clarity Fuel Cell е първият, под чийто капак е монтирана 
само система с горивни клетки. Honda намали размера на бло-
ка за тях с 33%, докато мощността е увеличена с 60% спрямо 
предишния модел. Благодарение на това екологичният ни модел 

предлага повече вътрешно пространство и място за петима.  

ЩЕ ЗАРЕЖДАМЕ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 
АВТОМОБИЛИ В ДВИЖЕНИЕ
Във времена, в които електрическите автомобили набират все 
по-голяма популярност, е предизвикателство да изобретиш ме-
тод за бързото им зареждане. Вместо да ги оставяме включени 
цяла нощ, нашите инженери работят над технология, която прави 
това, докато автомобилът се движи с висока скорост. Въпреки че 
на този етап нямаме в гамата си модел, който разчита само на 
електрическата енергия, като компания, фокусирана в бъдещето, 
Honda представи новото изобретение по време на световен кон-
грес на технологиите. 
Най-общо казано, то позволява заряд с мощност от 180 кВт (DC 
600 V, 300 A), като условието, за да се случи това, е автомобилът 
да се движи със скорост 155 км/ч. 
Заявка за силното ни присъствие в сферата на електромобилите 
е и подписаното с Hitachi Automotive Systems Ltd. споразумение за 
основаването на джойнт-венчър за разработването, производ-
ството и продажбите на двигатели за електрически автомобили.
Така че ни очакват все по-интересни времена. А и когато има съ-
трудничество между два технологични лидера, клиентът винаги 
печели в икономическо отношение. 



HONDAJET 
НАЙ-БЪРЗИЯТ И ЛЕК  САМОЛЕТ ЧУПИ 
РЕКОРД СЛЕД РЕКОРД

HONDAJET 

Текст С Деси Бацанова   Фотография Honda

Официално HondaJet е най-бързият, най-високо издигащият се 
и най-тихият и икономичен бизнес самолет в класа си. Той 
неведнъж е гостувал на страниците на The Power of Dreams, 

но инженерите и дизайнерите не спират да го подобряват. Той вече 
покорява нови върхове, и след като от миналата година излезе на 
европейския пазар, от тази започна да набира все по-голяма попу-
лярност и в Близкия Изток.
HondaJet продължава да учудва света с качествата си и стана най-
бързият бизнес самолет в класа си, като постави два скоростни 

рекорда по най-използваните авиомаршрути в бизнес авиацията в 
САЩ. Полет с дължина над 1000 морски мили (1852 км) бе изпълнен 
за по-малко от три часа.
Скоростният рекорд на HondaJet, най-бързия бизнес самолет в кла-
са си, е официално признат след два курса от Тетерборо, Ню Джър-
си, до Форт Лодърдейл, Флорида, и Бостън, Масачузетс, до Палм 
Бийч, Флорида. Националната асоциация по аеронавтика на САЩ 
връчи официалното потвърждение на рекордите на представите-
ли на Honda Aircraft Company по време на специализиран конгрес за 
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бизнес авиация, част от тематично изложение в Орландо, Флорида.
За да направи рекорда за полет от Ню Джърси до Флорида, бизнес 
джетът излетя от летището на Тетерборо в 14,15 ч. американско 
източностандартно време на 9 април 2016 г. и кацна на главното 
летище във Форт Лодърдейл в 17,06 ч. Въпреки насрещните ветро-
ве със скорост от 60 възела (около 110 км/ч), полетът отне 2 часа 
и 51 минути на крейсерска височина от 43 000 фута (13 106,4 м). 
HondaJet подобри съществуващия рекорд за дестинацията Тетер-
боро – Форт Лодърдейл. Самолетът постигна максимална скорост 

от 414 възела (около 767 км/ч). Разстоянието от Бостън до Палм 
Бийч бе покрито на 19 юли, като излитането се състоя в 7 ч. и 18 
мин., а кацането – в 10 ч. и 16 мин. При скорост на насрещния вятър 
от 30 възела (55,56 км/ч), времетраенето на полета бе 2 ч и 58 
мин. По този маршрут HondaJet  постигна максимална скорост от 
422 възела (782 км/ч). Той е първият самолет в класа си, отбелязал 
официален рекорд по тази дестинация.
Мичимаса Фуджино, президент и главен изпълнителен директор на 
авиационното подразделение на Honda, коментира: 
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HONDAJET 

“ИЗБРАХМЕ НЯКОЛКО БИЗНЕС ЛЕТИЩА 
И ПОПУЛЯРНИ МАРШРУТИ, ЗА ДА 
ПОКАЖЕМ, ЧЕ HONDAJET  ЩЕ ОТВЕДЕ 
ПАСАЖЕРИТЕ НА НЕОБХОДИМОТО 
МЯСТО ПО-БЪРЗО ОТ ВСЕКИ ДРУГ ЛЕК 
САМОЛЕТ.“

 
 Поставянето на тези рекорди е следствие от редица пробни изпи-
тания и сертифицирания на самолета. Honda Aircraft Company, коя-
то е собственост на американското поделение на Honda Motor Co., 
Северна Каролина, вече бе получила продуктовия сертификат от 
Американската федерална авиационна администрация (FAA), за кой-
то бе одобрена в края на миналата година. Компанията произвежда 
новия HA-420 HondaJet, съвременния лек самолет от бизнес клас в 
своя централа в Грийнсбъро, Северна Каролина. Производственият 
сертификат гарантира на Honda Aircraft правото да произвежда, да 
прави изпитателни полети и да издава сертификати за летателна 
годност при доставки до клиенти на HondaJet. 
HondaJet вече се появи и в Европа. Това стана още през миналата 
година. Мичимаса Фуджино  „връчи ключовете“, казано на автомо-
билен език, а всъщност представи самолета на тържествена це-
ремония по време на AERO 2016 г., което се проведе във Фридрихс-
хафен, Германия, миналата година. 
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Мичимаса Фуджино каза:

 „ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПЪРВИЯ 
HONDAJET В ЕВРОПА Е ЗНАЧИМ МОМЕНТ 
В НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ НА ПАЗАРА 
НА ЛЕКИТЕ ДЖЕТОВЕ. ПЪРВИТЕ НИ 
КЛИЕНТИ, КОИТО СА НАПРАВИЛИ 
СВОЯ ИЗБОР ДА ЛЕТЯТ С HONDAJET, СА 
ЩАСТЛИВИ ДА ВИДЯТ HONDA В НЕБЕТО. 

Ние сме щастливи да видим радостта на лицата им, когато те 
приеха доставката на самолета си.“

През декември миналата година най-бързият лек бизнес-самолет 
се отби и до Дубай, на международното летище „Ал Тактум“, като 
това стана първата публична поява на лекия самолет в Близкия 
Изток. Там HondaJet се оказа, за да се включи поредната конфе-
ренция по бизнес авиация.  С огромното разстояние, което той 
може да покрие с един преход, удобната си кабина, спортните 

стил и управление, той наистина с лекота ще свърже целия Араб-
ски полуостров.   
По време на конференцията бяха изложени по един червен и сребрист 
HondaJet. В лекия самолет са приложени многобройни патенти - дви-
гателят е монтиран над крилото, чиято многослойна структура 
(такава е и тази на носа на самолета) насочва възвушния поток  по 
начин, по който да бъдат постигнати максимално ниско въздушно 
съпротивление и отлична шумоизолация.  Фюзелажът е изработен 
от композитни материали, всичко това превръща HondaJet  в най-
бързия, най-просторния и най-икономичния бизнес-джет в класа му. 
Другият положителен ефект на това нововъведение е най-големият 
товарен отсек за багаж и пълноценно задно разположено санитарно 
помещение. Самолетът е сертифициран да бъде управляван само от 
един пилот. За да не бъдем голословни, просто ще подкрепим цялата 
тази история с малко сухи цифри. С максимална крейсерска скорост 
от 422 възела (782 км/ч) и с височината си на издигане 43 000 фута  
(13 106,4 м) летящата Honda категорично е най-икономичният лек 
самолет в класа си. С едно зареждане изминава 1223 морски мили 
(2265 км). 
През април тази година HondaJet за първи път бе представен в 
Хонконг и Тайпе, непосредствено след участието му в шанхайски 
конференция и изложение на тема „Азиатска бизнес авиация“.  
В момента самолетът е предлаган на на пазарите в Северна 
Америка, Южна Америка и Европа чрез дилърската мрежа на 
HondaJet. 



HONDA CBR1000RR
Текст Стефан Илиев   Фотография Honda

76

ТОТАЛЕН 
КОНТРОЛ

ЮБИЛЕЙ 

25
ГОДИНИ

HONDA CBR1000RR  
FIREBLADE SP



DREAMS 2017 

В 
края на миналата година, на изложенията в Kьолн и в Ми-
лано, Honda не без гордост, в чест на юбилея, представи 
три нови версии от своя супербайк. Триото на Fireblade 
отбелязва 25-годишния юбилей на знаменития мотор, пре-

написал правилата на сегмента на Super Sport. Единият е юби-
лейният и дългоочакван CBR1000RR Fireblade, който идва с модер-
низираната версия  SP, а също и със състезателната CBR1000RR 
Fireblade SP2. Това са господарите на скоростта, обединени под мо-
тото Next Stage Total Control (Следващият етап на пълен контрол).   

МОЩНОСТ КЪМ ТЕГЛО – НА ПО-
ДОБРО НИВО
CBR1000RR Fireblade поставя фокус върху мантрата Total Control. 
Байкът е с 90% ревизирани основни компоненти, теглото е намалено 
с 16 кг - до 195 кг, което е водещо за класа. Съотношението мощ-
ност към тегло е подобрено с 14%, като е достигнато най-доброто 
ниво, което е имал някога Fireblade, благодарение на повишаване на 
мощността с 8 кВт до 141 кВт (189 к.с.) при 13 000 об/мин. Освен 
това мотоциклетът има уникален електронен пакет от помощни-
ци на ездача, който не е познат досега. Така новият CBR1000RR 
Fireblade щурмува „следващия етап на пълен контрол“ с революция в 
управлението. Байкът е оборудван с полуактивното окачване Öhlins 
Electronic Control, както и с други електронни системи на Honda, като 
Selectable Torque Control, Selectable Engine Brake, нов ABS, Quickshifter, 
Downshift Assist, избираеми режими за езда (Riding Mode Select System) 
и Power Selector. Технологиите, разработени на базата на RC213V-S 
от MotoGP дават възможност за за повишаване опита на ездача. 
Така три фактора са от ключово значение за същността на новия 
Fireblade - по-малкото тегло, по-голямата мощност и електроника, 
която съдейства на водача, без да намалява удоволствието от упра-
влението на мотоциклета. 
Новата система за електронен контрол осигурява постоянна, изби-
раема и фино настройвана подкрепа на водача. Централно място в 
системата са 5-степенни инерционни измервателни блокове (IMU), 
който отчитат точно това, което прави машината във всеки мо-
мент. Тя работи с Honda Selectable Torque Control (HSTC) и точно 
управлява сцеплението на задното колело чрез FI-ECU и Throttle By 
Wire (TBW). Новият ABS също се управлява от IMU, предлага Rear Lift 
Control (RLC) и твърдо, безопасно спиране в завоите. Всяка разлика, 
измерена между предните и задните скорости на колелата, подо-
брява контрола на задното при езда в зависимост от настройките. 
Освен това моторът работи с Ohlins Objective Based Tuning Interface. 
Така се контролират и коригират компресията и силата на полуак-
тивното електронно контролирано окачване (Öhlins Electronic Control 
(S-ЕО) на предната вилка и на задния амортисьор. За ездача това 
означава достъп до изцяло ново ниво на работа с управлението, с 

реакцията на окачването и работата им с точния контрол във вся-
ка ситуация. Тя действа както на пътя, така и на пистата. Honda 
Selectable Torque Control (HSTC) прави управлението и задвижването 
на задното колело прецизно, чрез IMU, FI-ECU и Throttle By Wire (TBW). 
Освен това има и функцията Wheelie Control, или контрол при вдигане 
на задно колело. 
От дисплея вие може да избирате от трите стандартни режима  
- Street, Circuit и Mechanic. Те предоставят цялата информация, не-
обходима за ездача, в съответствие с вида каране. Информацията 
може да се регулира фино и по време на езда, с помощта на лява-
та ръка, от превключващото устройство и TFT дисплея с течни 
кристали, точно както на RC213V-S – пътната версия на машината 
RC213V MotoGP на Honda. 
Докато системите за електронен контрол са новото начало за 
Fireblade, комбинацията от другите два фактора са от философията 
на оригиналната машина от 1992 г. – оптимален баланс на мощност 
и тегло. Двигателят на SP работи при по-високи обороти, с много 
по-висока степен на сгъстяване, като е ревизирано времето за за-
палване в камерата и използва TBW (първи за 4-цилиндровия редо-
ви двигател на Honda) и Acceleration Position Sensor (APS), които са 
вдъхновени от технологията, разработена за RC213V-S. Въртящият 
момент и мощността се подобряват в долната и в горната граница, 
като могат да бъдат избрани 3 режима на работа на двигателя. В 
стандартното оборудване е Quickshifter, докато Downshift Assist е 
нов и се задейства от съединителя. Благодарение използването на 
магнезий и олекотяване на отделните части двигателят е станал 
с 2 кг по-лек. Новата титаниева изпускателна система спестява 
допълнително тегло, центърът на тежестта е по-нисък, след като 
резервоарът е направен от титан. 
Двойната алуминиева рама е фино регулирана и шарнирът е по-
твърд. Новата задна подрама е по-лека, а колелата са преработе-
ни. Спирачните апарати отпред са Brembo моноблокови 4-бутални 
и използват високопроизводителни накладки. Тялото на Fireblade SP 
подчертава агресивен и функционален минимализъм, а машината 
е по-тънка и по-компактна, с единична седалка като стандартно 
оборудване. Всички осветителни тела са LED и цветовата схема 
Tricolour на червена основа връща към историята на Honda Racing. 
Fireblade SP2
Визуално в карбоновия модел има вложки от златни ивици, препле-
тени с цветовата схема Tricolour. Така се отбелязва разлика на 
Fireblade SP2 с „обикновената“ машина. Има и златисти джанти 
Marchesini, които намаляват инерцията на предно и задно колело 
с 18/9%. Истинските разлики във Fireblade SP2 обаче са неверо-
ятният състезателен потенциал, вътре в двигателя, и частите, 
които могат да се добавят от двата състезателни комплекти.  
Докато отворът от 76 мм е еднакъв с този на SP, то цилиндро-
вата глава на Fireblade SP2 е с 1 мм по-голяма и е с диаметър 31,5 
мм на всмукателните клапани и с 1,5 мм по-голям диаметър – 25,5 

77

ПРЕДИ ЧЕТВЪРТ ВЕК, ПРЕЗ 1992 Г., НА МОТОЦИКЛЕТНИЯ ПАЗАР HONDA 
ПОКАЗВА СВОЯ СУПЕРБАЙК CBR900RR. ОТТОГАВА ДОСЕГА – ЦЕЛИ 25 Г. – 
ТОЗИ СПОРТИСТ, СЪЗДАДЕН ДА БЪДЕ БЪРЗ, НАИСТИНА МНОГО БЪРЗ И 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН, ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ЕВОЛЮЦИОННИ МЕТАМОРФОЗИ, 
НО ВИНАГИ Е НАСОЧЕН КЪМ ЕДНО – ДА ДАДЕ НА ЕЗДАЧА СИ РАДОСТТА ОТ 
ТОТАЛНИЯ КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА.
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мм, на изпускателните клапани, а ъгълът е 10 °/12 ° между всмука-
телни и изпускателни клапани. Компресията е същата – 13,0:1, но 
използва клапанни форми и горивни камери с оптимизирана ефек-
тивност. Удължените запалителни свещи и водната риза, плътно 
увита около горивните камери, подобряват охлаждането. Тази тех-
нология е взета директно от машината на Honda RC213V за MotoGP.  
Буталата използват ексклузивен дизайн на короната, който е по-
стигнат с топлинна обработка, която укрепва зоната около челото. 
Те използват с 2,5 мм по-къс и 8 г по-лек бутален болт на всеки 
цилиндър. Повдигачът на клапана е нараснал с 2 мм до 28 мм, дока-
то общата височина и дебелина са намалени, за да се пести тегло. 
Всички електронни устройства за контрол на Fireblade SP2 са същи-
те като тези на SP, но със специални настройки за SP2. 

ПОКОЛЕНИЯТА НА CBR
1992 Г. – ПЪРВАТА ГЕНЕРАЦИЯ

Honda иска да създаде мотоциклет с голяма мощност, който да по-
беди RVF750 в престижното състезание по издръжливост „8 часа на 
Сузука“. Конструкторите са в напреднал стадий на разработката 
на нов модел, който получава името CBR900RR и дебютира през 1992 
г. За да е равен по ускорение и мощност с водещите спортни мо-
тоциклети на конкурентите, Honda увеличиха обема на своя редови 
4-цилиндров двигател 750 куб. см на 893 куб. см. Заедно с отличната 
мощност на двигателя, сухото тегло е намалено на 185 кг, колесна-
та база е 1405 мм, а тялото е почти идентично с модела на прото-
типа, на който е базирана разработката на мотора. Така се полу-
чава напълно оригинален суперспортен мотор, който се контролира 
толкова лесно, сякаш чете мислите на пилота. С разработването 
на най-лекия и компактен мотоциклет в своя клас, Honda постави 
началото на ерата на суперспортните мотоциклети. 

1994 Г. – ВТОРАТА ГЕНЕРАЦИЯ 

Две години след появата на CBR900RR машината бе преработена, 
засилена бе ефективността на двигателя и бе монтирана напълно 
регулируема предна вилка с по-добра способност за адаптация на 
пътя. Бе направена машина с лек дизайн, защото всеки детайл от мото-
циклета бе променен. За да стане новият модел по-лек от оригиналния, 
всяка част на мотора е променена, горната част вместо от стомана 
вече е от алуминий, а капакът на главата вместо алуминиев е от маг-
незий. Дизайнът на мотора също се промени драстично. Независимите 
двойни светлини се смениха с мултирефлекторни фарове, известни като 
„тигрови очи“.

1996 Г. – ТРЕТАТА ГЕНЕРАЦИЯ

Двойната рама не се различава на външен вид от моделите 1992-1995 г., 
но става още по-лека и е с оптимизирана твърдост. Нови са формата 
на резервоара за гориво и позицията на езда, като в резултат се подо-
брява управлението. Външният стил издава подобрена аеродинамика. В 
двигателя отворът е увеличен с 1 мм, диаметърът и ходът на буталото 
стават 71 мм х 58 мм, а обемът е по-голям - от 893 до 918 куб. см. Мощ-
ността се повишава с 4 к.с. и става 128 коня, а газта е с нов сензор. Бла-
годарение на новата изпускателна тръба от неръждаема стомана, нова-
та форма на резервоара и премахването на горивната помпа, CBR900RR 
за 1996 г. вече тежи 183 кг, с 1 по-малко от първото поколение. 

1998 Г. – ЧЕТВЪРТАТА ГЕНЕРАЦИЯ

От самото начало мотоциклетите в серията CBR са проектирани, за да 
бъдат колкото се може по-леки. За 1998 г. 80%  от частите в CBR900RR 
са с нов дизайн. Екипът олекотява дори всеки един болт. Така сухото 
тегло става 180 кг и се подобряват динамичните характеристики. Шар-
нирът е с повишена твърдост, но е много лек, с нова скосена форма; гла-
вата е с ревизирани размери. Новият дизайн дава стабилност при високи 
скорости. Ездачите оценяват допълнителната мощност от 2 к.с., които 
моделът предлага, благодарение на новите настройки на двигателя. Мо-
торът вече е 130 к.с. 
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2000 Г. – ПЕТАТА ГЕНЕРАЦИЯ

До моделна година 2000 двигателят на CBR900RR не се е променил 
значително, но моделът има напълно нов дизайн. Това е първият мо-
тор от CBR серията, който приема системата за впръскване на го-
риво PGM-FI (Програмирано впръскване на горивото). Обемът на аг-
регата е увеличен до 929 куб. см, а максималната мощност нарасна 
значително до 148 к.с. И тялото, и рамата са с напълно нов дизайн. 
Независимата U-образна плоча на шарнира се завърта до полурама. 
Без да се повишава твърдостта, този механизъм дава на задната 
част оптимална гъвкавост при завиване. Резултатът е комбинация 
от изключителна стабилност в завой и лека работа, достойна за су-
перспортен мотор. В съответствие с тенденцията на олекотяване, 
изпускателната тръба и част от ауспуха са изработени от титан, 
което намалява сухото тегло до 170 кг, като моторът е с 15 кг по-
лек от първото поколение.

2002 Г. – ШЕСТАТА ГЕНЕРАЦИЯ

Последният мотор с името CBR900RR. Той е с по-висок обем от 954 
куб. см и по-висока максимална мощност от 150,9 к.с. Диаметърът 
на буталото е нараснал от 74 мм до 75 мм, но теглото и на бута-
лото, и на буталния болт е по-малко, за да се намалят вибрациите. 
Преработването на коляновия вал и картера помага за намаляване 
на общата маса на двигателя и триенето, което води до значител-
но по-добри резултати. С олекотения си дизайн моделът от 2002 г. 
достига сухо тегло от само 168 кг, с 2 кг по-лек от модела за 2000 
г. Моделът от 2002 г. стана най-лекият суперспортен мотор, пред-
лагащ пълен контрол. 

2004 Г. – СЕДМАТА ГЕНЕРАЦИЯ

Моделът вече носи името CBR1000RR и получава Pro-Link задно окач-
ване, а изпускателната система е променена от центъра нагоре. 
Има и други модерни технологии от света на състезателните ма-
шини. Мотоциклетът е проектиран за участие в световния шампи-
онат Супербайк и други състезания. Лекият и компактен 998-куби-
ков двигател има няколко нови функции. Системата за впръскване 
Programmed Dual Sequential Fuel Injection (PGM-DSFI) е с два независи-
ми инжектора на цилиндър, като вторият се активира, когато ръч-
ката на газта е една четвърт отворена при 3000 об/мин или по-ви-
сока. Газта има бърза реакция и в средните, и при високите обороти. 
CBR1000RR е готов не само за улицата, но и за състезателната 
писта, като открива нов свят от възможности за суперспортните 
мотоциклети.

2006 Г. – ОСМАТА ГЕНЕРАЦИЯ0

Като запазва основната структура на двигателя от 2004 г., моде-
лът за 2006 г. има прави всмукателни отвори на цилиндровата глава 
и големи изпускателни отвори. Корекции има по формата и времето 
за отваряне на клапаните, повишена е ефективността на горене 
и на изпускателната система, което води до по-висок въртящ мо-
мент при ниски скорости. Диаметърът на предния спирачен диск се 
увеличава от 310 мм до 320 мм, а дебелината му е намалена от 5 мм 
до 4,5 мм, задната спирачка е с нов и по-лек апарат. Тези промени в 
спирачките намаляват още теглото на мотора.  
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2008 Г. – ДЕВЕТАТА ГЕНЕРАЦИЯ

Под концепцията All the Best in Super Sport (Всичко най-добро в Су-
перспорт), 9-ото поколение на CBR1000RR е проектирано да бъде №1 
в управлението, дизайна и мощността. Моделът има ограничител на 
въртящия момент, приет от RC212V, както и приплъзващ съедини-
тел, което намалява натоварването на лоста. Четирицилиндровият 
двигател от 999 куб. см е с мощност 172 к.с., но е с 2,5 кг по-лек. 
Управлението на CBR също се подобрява. Леките джанти и монобло-
кът на спирачния апарат са допринесли за дизайна, който е по-лек 
и компактен, докато новата по-къса ауспухова система помага за 
концентриране на масата. Горната част на машината е с намалена 
площ на повърхността, което сваля центъра на тежестта на мото-
ра. Седалката е по-компактна. 

2009 Г. – ДЕСЕТАТА ГЕНЕРАЦИЯ 

CBR1000RR е не само с ABS, но е и първият суперспортен мото-
циклет в света с електронно контролирана комбинирана ABS за су-
перспортен мотор. Системата Brake-by-Wire превръща хидравлично-
то налягане, генерирано от спирачния лост и педала, в електронни 
сигнали, които от своя страна да съобщават на устройството за 
спирачната сила. Тъй като компютърът предлага прецизен контрол 
на предно и задно разпределение на спирачното усилие, системата 
ABS събира характеристиките на превозното средство, които са 
проблем при внедряването на ABS на суперспортните мотоциклети 
- лек корпус, къса база и висок център на тежестта, а също и висока 
степен на натоварване по време на ускорение и спиране.

2010 Г. – ЕДИНАДЕСЕТАТА ГЕНЕРАЦИЯ

Базиран на модела за 2009 г., CBR100RR от 11-ата генерация бе 
прецизиран във всяка една област. За да се смекчат вариации на 
въртящия момент по време на каране, бе увеличен диаметърът на 
маховика ACG, а сглобката на коляновия вал с маховика е направена 
по-твърда, което води до увеличение с 6,87% на инертната маса на 
вал и сродните му части. Управлението на газта също е подобрено. 
За да не се увеличи теглото, радиаторът е по-компактен, дебелина-
та на фланеца на изпускателната тръба е намалена, болтовете за 
главата на двигателя са променени с алуминиеви. 

2012 Г. – ДВАНАДЕСЕТАТА ГЕНЕРАЦИЯ 

Версията от 2012 г. е създадена по-случай 20-ия юбилей на модела 
и се води 12-а генерация. Във всеки аспект мотоциклетът е дос-
тигнал ново ниво на зрялост. Той е ревизиран с окачването по тех-
нология Big Piston на Showa, нов софтуер за комбинирания ABS, нови 
колела с 12 спици, аеродинамични промени, LCD дисплей и др. От 2014 
г. моторът е с ново ветрово стъкло, пренастроен двигател за до-
пълнителна мощност, модифицирана позиция на ездача. Появява се и 
вариантът SP. 
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БУНТОВНИКЪТ 
ОТ НОВОТО 
ПОКОЛЕНИЕ

ПРЕМИЕРА - REBEL 500

В 
необятните разновидности на моделите мотоцикле-
ти на Honda, изглежда, липсваше байк, който е пред-
назначен за младите хора, за дигиталното поколение, 
или за Generation Y, както го определят. И се яви един 

бунтовник, един мотор тип „бобър“ (bobber), предназначен тък-
мо за тях, за младите хора. Името му го характеризира напъл-
но - Rebel 500. Той определено би се харесал не само на мъжете, 
но и на младите дами, тъй като е удобен, практичен, маневрен 
и лек за управление.  
Това е бунтовник, който приканва младите хора да го възсед-
нат. Той е за тези, които гледат на мотоциклета като нещо 
повече от транспорт. Защо за младите ли? Защото мотоцик-
лети – тежки круизъри и чопъри като VT и Shadow кубатури на 
двигателите, някак не им допадат. Те търсят нещо леко, опро-
стено, динамично и в същото време забележимо и ексцентрич-
но. И да може да се кара с лиценз (категория) А2. Тъкмо такава 
е концепцията на родения в САЩ Rebel. Още преди години той 
вече плени сърцата на младите хора в цял свят. Сега новата 
машина идва да възроди славата му отново. 
Кейта Микура – лидер на големия проект на иновативния NM4 
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ТОВА Е БУНТОВНИК, КОЙТО 
ПРИКАНВА МЛАДИТЕ ХОРА ДА ГО 
ВЪЗСЕДНАТ. ТОЙ Е ЗА ТЕЗИ, КОИТО 
ГЛЕДАТ НА МОТОЦИКЛЕТА КАТО 
НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ТРАНСПОРТ.
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Vultus, обича да си играе с правилата, като създава машини, които 
съчетават традиция с новаторски идеи и гледни точки. Микура сан 
е лидер и на проекта за създаването на новия Honda Rebel. Неговият 
екип е направил мотоциклет, който демонстрира класическа, непод-
властна на времето визия, но също така е пропит с далновиден, 
съвременен стил във всичко. Моторът е достъпен, лесен за каране 
и за експлоатация.

REBEL ВЪРВИ ПО СВОЙ ПЪТ, НО СЪЩО 
ТАКА Е ГОТОВ ДА ПРИЕМЕ ВСИЧКО,  
КОЕТО ИЗИСКА ОТ НЕГО 
ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ МУ. 

Във версията си за 2017 г. моторът се задвижва от 471-кубиков дву-
цилиндров паралелен двигател с 8 клапана, който се монтира и на 
CBR500R. Двигателят не е революционен, но е екологичен и най-ва-
жното - ефективен и лесен за поддръжка. Впръскването на гориво 

става с ревизирана PGM-FI система. Максималната мощност на 
агрегата е 44 к.с. (34 кВт) при 8500 об/мин, а въртящият момент е 
44,7 Нм и при 6000 об/мин. Диаметърът и ходът на буталото е 67 мм 
x 66,8 мм, а степента на сгъстяване – 10,7:1. Всмукателните клапани 
са 26,0 мм, а изпускателните – 21,5 мм. Коляновият вал е баланси-
ран, като са направени редица подобрения по двигателя, за да се 
намалят шумът и центърът на тежестта. Освен това агрегатът е 
много икономичен – с 1 л се изминават 26,7 км.      
Ауспухът е 2-1 и байкът отговаря на всички екологични изисквания – в 
случая на Euro 4, тъй като стандартът е задължителен за Европа от 
1 януари тази година. Той има катализатор, а накрайниците са двуцев-
ка от 120 мм в диаметър, като звукът, който издават, наподобява на 
тътен, като в хевиметъл стил показва нивото на доставяния въртящ 
момент. Скоростната кутия е 6-степенна, което дава удобство за 
каране в града. Задвижването е с верига. Моторът има и 300-кубикова 
версия с едноцилиндров двигател от CBR300R. Рамата е стомане-
на, седалката е изцяло нова и много ниска, типично за бобър. Затова 
Rebel е удобен за начинаещите мотористи, защото лесно и удобно 
стъпват на земята. 
Тръбната стоманена рамка на „бунтовника“ е чисто нова и дава 
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свежи, съвременни линии, които са нетипич-
ни за очаквания стил „дебел бобър“. Rebel  е 
от по-слабите „бобъри“. Той е с тъмни цве-
тове, типични за тези модели. Много бър-
зо от „соло“ мотоциклет се преобразява в 
двуместен – само с два болта се монтира 
седалката на пътника. Две ключови думи са 
използвани в цялата програма за развитие 
на Rebel – SIMPLE и RAW, но всичко в този 
мотор е изкуство, упражнение в минималис-
тичен дизайн, където всеки детайл е от зна-
чение. Затова  Rebel не може да разочарова, 
тъй като стои стабилно на широките си 
гуми, има нисък и опростен, типичен силует 
на „бобър“, който е увенчан в края от рязко 
изтегления резервоар за гориво с обем 11,2 л. 
Широкото кормило дава стабилност и соли-
дност на ездача. Височината на седалката е 
690 мм, а стъпенките са средноразположени. 
Управлението определено е леко, а моторът - 
маневрен, с радиус на завой 2,85 м.   
Размерите на Rebel са 2190 мм дължина, 820 
мм широчина и 1090 мм височина. Колесната 
база е 1488 мм, а клиренсът – 135 мм. Мото-
циклетът освен това е и много лек – само 190 
кг. Рамата включва иновативна задна линия, 
която разделя седалката от металния калник, 
а подрамата от лят алуминий осигурява до-
пълнителна възможност за персонализиране. 
Предното окачване е с вилка 41 мм с ход 230 
мм, а отзад е тръбен стоманен шарнир с ди-

аметър 45 мм и единични амортисьори, които 
имат възможност за двустепенна настрой-
ка. Гумите Dunlop са стандартно оборудване 
на мотора и са с размер 130/90-16 отпред и 
150/80-16 отзад. Стилът на 16-инчовите лети 
алуминиеви джанти със спици е по-свеж и 
прост. Предният спирачен диск е 264 мм, а 
апаратът е с две бутала, докато отзад има 
само едно бутало на дисковата спирачка, а 
ABS е стандартно оборудване.
Високият кръгъл фар е с рефлектор с диаме-
тър 135 мм и е монтиран на конзола от лят 
алуминий. Всички параметри и контролни 
функции са събрани в един класически кръ-
гъл LCD дисплей с диаметър 100 мм със синя 
подсветка, а запалването е поставено долу 
в лявата част на резервоара за гориво. Стъ-
пенките на пътника се демонтират също 
лесно, а освен това Honda предлага много 
допълнителни фирмени аксесоари за модела, 
като рамка и чанти за багаж, ветрово стъкло 
и 12-волтов конектор за зареждане на външни 
устройства.
Такъв е характерът на мотоциклета.  
Той е готов да се прояви навсякъде, да се ха-
реса на всеки млад мотоциклетист. Новият 
младежки „бобър“ Rebel 500 дойде не само на 
европейския пазар, но и в България. Продаж-
бите му у нас започнаха в разгара на мотосе-
зона, а цената на бобъра започва от 
12 399 лв. с ДДС.  

ДВЕ КЛЮЧОВИ ДУМИ СА 
ИЗПОЛЗВАНИ В ЦЯЛАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА RE-
BEL – SIMPLE И RAW, НО ВСИЧКО В 
ТОЗИ МОТОР Е ИЗКУСТВО
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Текст Стефан Илиев   Фотография Honda

Intermot в Кьолн, EICMA в Милано... Куп премиери на Honda бяха показани на тези две изложения, а и след това. Така стъпка по стъпка бе 
представена цялата обновена гама за 2017 г., в която присъстват машини от различни сегменти и категории – от уникалния и изцяло нов 
X-ADV, спортните и нейкид машини, до кросарките и скутерите. Тази година се чества и 25-годишният юбилей на легендарния CBR1000RR 
Fireblade. Това е една от най-важните премиери на Honda за 2017 г., представени на EICMA. Но за него – отделно. 
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Суперновост в гамата е уникалният и иновативен X-ADV, който комбинира 
духа на приключението с отлично представяне на всякакви пътища, който 
предоставя премиум спецификации, практичност и комфорт за всекиднев-
но движение в града и разходки през уикендите. Друга новост са CRF250L и 
CRF250 Rally, които са последните членове на голямото семейство CRF на 
Honda. Пак фамилно идват и други два модела нейкид - роудстърът CB650F 
и суперспортният му роднина CBR650F с агресивния си нов стил, мощност 
и отлично поведение. При скутерите обновени са бестселърът SH125, 
Forza 125 и Vision. В допълнение бихме добавили, че много от моделите са с 
нови цветове, а всички отговарят на стандарта за вредни емисии Euro 4.

X-ADV
X-ADV е изцяло от „нова порода“ машина, с която Honda продължава своя-
та дългогодишна традиция да създава нови продукти и категории в мо-
тоциклетната индустрия. Мотоциклетът е базиран на концепцията City 
Adventure, която бе показана през 2015 г. на изложението EICMA в Милано. 
Това е комбинация от SUV стила, офроуд възможностите и премиум спе-
цификации, постигната със здраво шаси, дълъг ход на окачването, чети-
рибутални радиални апарати, монтирани на дисковите спирачки, мощен 
745-кубиков двигател, съчетан с авангардната Dual Clutch Transmission. 
Двигателят е с мощност 40,3 кВт при 6250 об/мин и въртящ момент от 
68 Нм при 4750 об/мин. Обемът на резервоара е 13,1 л, а с литър гориво 
се изминават 27,5 км. 
X-ADV има също регулируемо на 5 нива предно стъкло, място за съхра-
нение на каска тип офроуд под седалката, предпазители за ръцете на 
ръкохватките, инструментален дисплей в стил рали, централна стойка 
и системата за Honda Smart Key. Проектиран в R&D центъра на Honda 
в Рим, мотоциклетът преосмисля свободата, давана от движението на 
две колела, като му придава вълнуваща нова форма. Характеристиките 
на X-ADV включват изправено положение на водача при езда, което му 
осигурява отлична видимост и дълъг ход на окачването, за да може ма-
шината да се справи с различни тежки пътни условия и настилки. X-
ADV продължава дългогодишната традиция на Honda за създаването на 
продукти, които подобряват и обогатяват начина на живот на своите 
клиенти. 
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CB1100RS И CB1100EX
За 2017 г. има две версии на CB1100 – заедно с новия CB1100EX се появява и CB1100RS. 
Моторите се произвеждат в Япония, в завода в Кумамото. Ретро стилът е съчетан 
с няколко нови изпълнения в CB1100RS, но остава типичен байк от гамата CB1100. 
Honda доставя шаси с изключителна изработка и с уникална геометрия. Отпред 
окачването е с 43 мм вилка Showa Dual, а отзад е с два амортисьора, далеч от резер-
воара. Има 17-инчови лети алуминиеви джанти и двойно радиално монтирани 4-бутал-
ни спирачни апарати. Двигателят работи отлично благодарение на ревизираните 
всмукателни и изпускателни системи. Съединителят е приплъзващ. 
Байкът CB1100RS изглежда гол и постен, типичен за 70-те години, и прилича по-
вече на кафе-рейсър. Заобленият резервоар е без шев, като ръчна изработка, а за-
едно с кръглия голям фар и двойните инструменти на таблото определят мотора 
като ретро, но с модерни технологии. Със спортния си стил CB1100RS използва 
геометрия с по-твърдо окачване Showa, 4-бутални предни спирачки, алуминиеви 
17-инчови джанти и спецификация на гумите с размери на спортен байк. По-ниска-
та и по-компактна позиция на езда премества тежестта на ездача напред, като 
допълва промените на шасито. Двигателят е 4-цилиндров с въздушно охлаждане 
и работи леко благодарение на ревизирания входящ тракт и по-малката и по-лека 
4-2-2 изпускателна система. Междуосието е 1485 мм, височината на седалката е 
795 мм, а теглото на машината е 252 кг, което е доста прилично при положение, че 
шасито е от стоманени тръби. Спирачките са радиални Tokico, с 310 мм плаващи 
дискове, със стандартен ABS.
Стандартният CB1100EX получава нов пакет от подобрения за 2017 г. Предните и 
задните светлини вече са LED. Нови са и 18-инчовите колела, които са със спици от 
неръждаема стомана. Джантите се търкалят по нова 41 мм вилка Showa с двойни 
клапани, а отзад са също двойни амортисьори Showa. Двигателят е същият като 
на CB1100RS, с ревизирани всмукателни и по-малки двойни изпускателни колекто-
ри. Съединителят е приплъзващ. Геометрията е малко по-спокойна, отколкото на 
RS, седалката е с 5 мм по-ниско - 790 мм, а теглото е увеличено с 3 кг - до 255 
кг. Спирачната система е малко по-различна от RS. Четирибуталните апарати 
Nissin, на двата 296 мм плаващи дискове отпред, не са радиални. ЕХ има същото 
LED осветление. 
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CRF250L И CRF250 RALLY
Една година след въвеждането на CRF1000L Africa Twin и броени месеци след обновя-
ване на кросовите CRF450R и CRF450RX, които бяха показани в края на лятото на 
2016, семейството за офроуд на Honda – CRF, бе допълнително засилено през 2017 г. 
Всеки представител на CRF съдържа обещание за приключение и специални преживя-
вания, които започват оттам, където асфалтът свършва. 
CRF250L и CRF250 Rally доставят това обещание близо до всеки ездач. За 2017 г. и 
двете машини са по стандарта Euro 4 и са по-мощни благодарение на новия дросел 
и ревизираните всмукателни и изпускателни системи. Новият дизайн се основава 
на моделите за мотокрос „R“, като за 2017 г. е оборудван с превключваем ABS. При 
CRF250L резервоарът е с обем 7,8 л плюс 1,8 л резерва, а с 1 литър се изминават 
33,3 км. Така пробегът с едно зареждане става 250 км, което е доста сериозно за 
офроуд мотоциклет. Рамата на CRF250L е стоманена, а междуосието е 1445 мм, 
като при ход от 113 мм има клиренс от 255 мм. Височината на седалката е 875 мм 
при тегло от 146 кг.  
Няма съмнение, че CRF250 Rally е вдъхновен от състезателния мотоциклет CRF450 
Rally за Дакар. Моторът е с по-висока производителност, с висока проходимост, с 
резервоар 10 л, голяма предна дискова спирачка и висок пътен просвет. Дизайнът, 
заимстван от мотора за Дакар, дава защита на глезените, високо ветрово стъкло, 
което защитава ездача от атмосферните влияния, и прави CRF250 Rally готов за 
битки и приключения.  Голeмият резервоар за гориво – 10,1 л, включително и 1,6 л ре-
зерва, дава пробег от 320 км, като с 1 л се изминават 33,3 км. Икономичността идва 
от ревизираната система за впръскване на гориво PGM-FI. Новото цифрово табло 
включва индикатор за гориво и тахометър. Рамата на CRF250 Rally е стоманена, а 
междуосието от 1445 мм дава достатъчно маневреност. Окачването отпред има 
ход от 114 мм, а заедно с клиренса от 270 мм, с 15 мм повече от CRF250L, прави 
мотора още по-високопроходим. Новата вилка Showa 43 мм има ход от 250 мм. Зад-
ното окачване е Pro-Link с 265 мм ход и с 25 мм повече ход от CRF250L. Теглото на 
мотоциклета с всички течности е 157 кг. 
На двата мотоциклета двигателят е едноцилиндров 250 куб. см DOHC с повишена 
мощност от 18,2 кВт при 8500 об/мин и вътящ момент от 22,6 Нм при 6750 об/мин.  
Скоростната кутия и на двата мотоциклета е 6-степенна, като е подобрено прев-
ключването на предавките.
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CB650F И CBR650F
Два мотоциклета от среден клас – единият нейкид, а други-
ят – суперспорт, спазват традицията на Honda в ключовата 
категория. Това е сегмент, изключително подходящ за начина-
ещи мотоциклетисти. Затова мотоциклетите са с отлични 
показатели на 4-цилиндровия двигател, съчетани с добро те-
гло и приятни за управление. 
CB650F дебютира през 2014 г., а новият роудстър нейкид 
CB650F продължава тази традиция. Проектиран от екип от 
млади инженери, той утвърждава високото качество на моде-
лите с ниска маса за всички представители от средния клас 
на Honda със специален реверанс към великолепните образци 
на CB400 от 70-те години. Новият CB650F е по-мощен и с още 
по-вълнуващ „саундтрак“, още по-гол и с още по-прецизно уп-
равление. 
По-високият пик на мощността идва от променените на-
стройки на всмукателните клапани, а новият „свободен“ ауспух 
дава на CB650F великолепен тласък до червената зона – 11 000 
об/мин. Управлението е още по-прецизно благодарение на окач-
ването на предната вилка Showa Dual Bending Valve и прена-
строените спирачни апарати Nissin. Дизайнът на CB650F е 
такъв, че мотоциклетът изглежда жилав в буквалния смисъл 
на думата - с по-малки странични и предни обтекатели. Пред-
ната и задната светлина са вече LED, докато гумираните ръ-
кохватки осигуряват комфорт при пътуване на по-дълги раз-
стояния.
Двигателят 649 куб. см е с 3 кВт мощност повече и вече е 
67 кВт при 11 000 об/мин. Увеличението, което се усеща от 
9000 об/мин, идва от новото управление на потока при всмука-
телната и изпускателната система. По-късите всмукателни 
тръби пълнят четири 32-милиметрови дроселови отвора от 
въздушната кутия, която сама по себе си е с по-широки всму-
кателни канали, а дясно разположената изпускателна система 
е 4:1. Въртящият момент е увеличен на 64 Нм при 8000 об/
мин. 649-кубиковият силов агрегат с компактна вътрешна ар-
хитектура е куплиран с 6-степенна предавателна кутия. Ци-
линдрите му са под ъгъл от 30 градуса, а главата на 16-клапан-
ния DOHC е с директно задвижване на валовете, диаметърът 
и ходът на буталата са регулирани на 67 х 46 мм при степен 
на сгъстяване от 11,4:1. Разходът на гориво от 21 км/л (WMTC 
режим) дава възможност за изминаването на 350 км с един 
резервоар, чийто обем е 17,3 л. Силовият агрегат на CB650F 
отговаря на изискванията на директивата Euro 4.
Стоманената рама на CB650F помага за балансираното упра-
вление, а междуосието е 1450 мм. Собствената маса на мо-
тоциклета е едва 208 кг. Новото окачване на предната вилка, 
41 мм Showa Dual Bending Valve (SDBV), подобрява комфорта 
при езда и управление, като ходът е 120 мм. Подобрените дву-
бутални предни спирачки Nissin са с 320 мм дискове отпред и 
240 мм отзад. Двуканалният ABS е стандартен. Височината 
на седалката е 810 мм, а таблото е с два големи дигитални 
дисплея. Вляво са оборотомерът и скоростомерът, а вдясно са 
датчикът за гориво, часовникът, одометърът и предупреди-
телните светлини. 
CBR650F също продължава традициите на Honda в клас Су-
перспорт. С този мотоциклет се надгражда досега позна-
тият 600-кубиков байк. С новия си ауспух при подаване на газ 
CBR650F издава такъв звук, че да ти настръхнат косите. Той 
достига до 11 000 об/мин много бързо. Характеристиките са 
същите като при CB650F. Резервоарът на мотоциклета е 17,3 
л, а с 1 л гориво се изминават 21 км, пробегът е 350 км. Тегло-
то на суперспортния мотоциклет е 213 кг. 



DREAMS 2017 

91

VISION, FORZA 125 И SH125I
Три много важни членове на многобройната фамилия от скутери на 
Honda са обновени за 2017 г. Това са Vision, Forza 125 и SH125i. Всички 
скутери от тази година отговарят на стандарта за вредни емисии 
Euro 4. 
Vision сега вече използва двигателя eSP (enhanced Smart Power) на 
Honda, който подобрява въртящия момент и мощността в целия обо-
ротен диапазон. В същото време триенето е намалено. Двигателят 
на Vision е новият 108 куб. см, който е с повишен въртящ момент от 
8,7 на 9 Нм и с мощност от 6,5 кВт при 7500 об/мин. С литър гориво 
се изминават 52 км, което е едно от най-добрите постижения в класа. 
Подът е станал по-широк и стъпенките са по-високо, за да се подобри 
комфортът, а спирачките и окачването също са модернизирани. Vision 
е рестилиран изцяло и е с променена визия. 
Най-продаваният премиум 125-кубиков скутер в Европа е Forza 125. Той 
е с подобрена премиум спецификация и производителност. Скутерът 
вече използва системата Honda Smart Key, има подобрено задно окачва-
не и нов модел гуми Michelin City Grip. Светлините са изцяло LED. Двига-
телят е SOHC с мощност 11 кВт при 8750 об/мин и въртящ момент от 
12,5 Нм при 8250 об/мин, със старт-стоп система и 4 клапана. Затова 
е и един от най-ефективните в класа заради лекото шаси. Скутерът 
има възможност да измине 500 км с един резервоар. 
Не е тайна, че SH125i е най-търсеният 125-кубиков скутер в Европа 
за 2016 г., като само от януари до септември са продадени над 14 000 
броя. Машината е с големи колела и равен под. За 2017 г. SH125i също 
взима системата Honda Smart Key. Новият дизайн и главната LED свет-
лина дават още по-спортен и елегантен външен вид. Скутерът вече е 
със зарядно устройство и с увеличено пространство за съхранение на 
вещи. Още от 2013 г. произвежданият в Атеса, Италия, скутер има 
технологията на Honda eSP, намаляваща триенето на частите в двига-
теля, а също и старт-стоп система, която намалява разхода на гориво. 
Двигателят е 9 кВт при 8500 об/мин и въртящ момент от 11,5 Нм при 
7000 об/мин. С литър бензин се изминават 47,4 км.
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Текст Иван Тенчев  Фотография Honda

Японската компания няколко пъти се отказвала от състеза-
нията в Гран при и после се връщала, но практически винаги 
е стигала до успеха. Бащата на компанията Сойчиро Хонда 

е от патриарсите в бизнеса, които като Енцо Ферари са били 
убедени, че участието в състезанията е отличен шанс да демон-
стрират своите продукти, и така са изградили имидж, който в 
огромна степен е запазен непокътнат и до днес. 
Honda става световноизвестен производител на мотоциклети в 
началото на 60-те години на ХХ век не на последно място и заради 
успехите си по пистите и на трасета като остров Ман. Компа-
нията обаче развива и производството на автомобили и Сойчиро 
Хонда е убеден, че няма по-добра форма за изява от Формула 1, 
колкото и тя да няма нищо общо със спорта днес. Колебанието е 
дали да се участва само с двигател или със собствен автомобил. 

Инженерите получават задача да работят по напълно нов 1,5-ли-
тров двигател, какъвто е разрешеният обем, в началото на 1963 
г. Към края те са готови. Освен това се прави и стоманено шаси 
от тръби RA270E. Японците започват тестове на колата, а мо-
торът е желан от легендарния Колин Чапмън за неговите Lotus. 
Когато обаче той разбира, че Honda готви и собствено шаси, се 
отказва и японците са пред дилема дали да оставят проекта, или 
да участват със собствен болид. 
Избират второто и реално правят нов двигател и кола RA271E, 
която вече е монокок с алуминиеви панели. Двигателят е произве-
дение на инженерното изкуство – V12, монтиран напречно в ша-
сито, за да се пести място и се намери по-добър баланс! Хонда 
прави своя дебют в Гран при на Германия през 1964 г., като зад 
волана е младият американец Рони Бъкнъм. Той се движи в пър-
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УЧАСТИЕТО НА HONDA ВЪВ ФОРМУЛА 1 ВИНАГИ Е БИЛО СВЪРЗАНО С УСПЕХИ. ТЕ 
НЕИЗМЕННО СА БИЛИ СЛЕДСТВИЕ НА УСИЛЕН ТРУД И МНОГО ИНОВАЦИИ, КАТО СА 
ИДВАЛИ ЧЕСТО СЛЕД МНОГО БОРБА. 

Текст Десислава Бацанова  Фотография Honda
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вата десетка на ужасния Нюрбургринг, но отпада с повреда на 
окачването, което не издържа на подскоците в планината Айфел. 
Месец по-късно Бъкнъм показва потенциала на RA271, като на ул-
тра бързата Монца стига пета позиция, но пак не завършва, този 
път заради спирачките. 
Отборът обаче бързо натрупва опит и е наясно, че всъщност 
разполага с двигател по-мощен с 10% от всички останали. Аг-
регатът е с максимална мощност от 230 к.с. и е много гъвкав. 
В тима е поканен опитният Ричи Гинтер, като Honda участва 
вече с два болида. Проблемите по шасито се отстраняват един 
след друг и Гинтер печели първата точка в шампионата и води в 
британската и холандската Гран при. Последната надпревара за 
сезон 1965 в Мексико е последна и за 1,5-литровите мотори. Тя 
е и крайъгълен камък в историята на Honda: Гинтер повежда от 

старта и финишира пръв, като печели първата победа за японска-
та компания в едва 11-ото участие на отбора. Успехът е допълнен 
от петото място на Бъкнъм.
За 1966 г. във Формула 1 влизат в сила нови правила. Двигателите 
вече са с обем 3,0 литра или 1,5 с компресор. В Honda обмислят 
два варианта – за 12-цилиндров и за 16-цилиндров мотор, избират 
V12.
Японският мотор пак е с по-висока мощност от останалите, но 
новият болид е прекалено тежък и екипът хвърля много сили да 
поправи колата за 1967 г., когато в тима пристига легендарният 
мотошампион Джон Съртис. Англичанинът бързо трупа точки, а 
на Монца през септември с новия модел на RA300 е пръв след еп-
ична битка с Джим Кларк (Lotus) и Джак Брабам (Brabham). Джон 
и Honda са четвърти в генералното класиране. 
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За следващия сезон Honda решава да внедри много революционни 
решения, но те се оказват твърде рискови. В болида се използва 
много магнезий, който е по-лек, но е крехък с тогавашните тех-
нологии. Двигателят е V12 с водно охлаждане и е реконструиран 
в голяма степен в търсене на още мощ. Колата RA301 e бърза, но 
механични повреди отнемат подиуми в Испания и Монако. 
Счупено окачване лишава Съртис от сигурна победа в Белгия. 
Джон e лидер и в последната надпревара в Мексико, но този път 

се предават гумите.
В Япония се водят спорове дали не е по-добре да се работи с 
мотор V8 с въздушно охлаждане, с който е новата гама серийни 
автомобили, и инженерите започват работа през август 1968 г. 
именно по такъв двигател, но шефовете обявяват “временното 
си оттегляне” от Гран при и насочване ресурсите в друга посока. 
Формула 1 остава на заден план цели 15 години, но след като на-
трупва огромни ресурси с пробива си в Европа и Америка, Honda 

Honda RA271 1964 г. 
двигател атмосферен 1,5 литра V12 под 60 градуса, 
230 к.с. при 13 000 об/мин, 6-степенна мех. скоростна кутия
тегло 525 кг

Honda RA273 1966 г.
двигател атмосферен 3,0 литра V12, надлъжно разположен
360 к.с. при 11 500 об/мин, 5-степенна мех. скоростна кутия
тегло 760 кг

Honda RA301 1968 г.
двигател атмосферен 3,0 литра V8 под 120 градуса,  
надлъжно разположен
430 к.с. при 9500 об/мин, 5-степенна мех. скоростна кутия
тегло 580 кг

Honda RA272 1965 г.
двигател атмосферен 1,5 литра V12 под 60 градуса,  
напречно разположен
240 к.с. при 13 500 об/мин, 6-степенна мех. скоростна кутия
тегло 530 кг

Honda RA300 1967 г.
двигател атмосферен 3,0 литра V12, надлъжно разположен
400 к.с. при 12 000 об/мин, 5-степенна мех. скоростна кутия
тегло 740 кг

Williams- Honda FW09B 1984 г.
двигател 1,5 литра турбо V6 под 80 градуса
850 к.с., 5-степенна мех. скоростна кутия
тегло 540 кг
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Williams- Honda FW11B 1987 г.
двигател 1,5 литра турбо V6 под 60 градуса
870 к.с. (над 1000 в квалификации) при 12 000 об/мин
5-степенна механична скоростна кутия
тегло 540 кг

McLaren-Honda MP4-5 1990 г.
двигател атмосферен 3,5 литра V10 под 72 градуса
690 к.с., 6-степенна полуавтоматична скоростна кутия
тегло 500 кг

McLaren-Honda MP-30 2015 г.
хибридно задвижване с 
1,5-литров турбо двигател V8
680 к.с. системна мощност, 
7-степенна полуавтоматична 
ск. кутия
тегло 702 кг

Lotus-Honda 99T 1987 г.
двигател 1,5 литра турбо V6 под 80 градуса
820 к.с. (до 1000 в квалификации) 
6-степенна механична скоростна кутия, активно окачване
тегло 540 кг

Honda 106 2006 г.
двигател атмосферен 2,4 литра V8 под 90 градуса
700 к.с. при 18 000 об/мин, 7-степенна полуавтоматична ск. кутия
тегло 605 кг

решава да се върне, за да докаже отново нивото си. Първите 
стъпки и този път са внимателни. Honda е предизвикана от из-
ползваните нови турбодвигатели и прави свой мотор за Гран при 
през 1982 г. Качва го в шаситата на неголемия британски тим 
от Формула 2 Spirit и го подпомага за участие във Формула 1. Ос-
новната заслуга за повторното влизане в Гран при е на Нобухико 
Кавамото, чиято единствена цел е спечелването на шампионска 
титла, която не е достигната през 60-те, когато той е част от 

екипа. За база се използва двигателят V6 с обем 2,0 литра, който 
печели състезания през 1979-1980 г. 
Прототипът е с намален обем, с турбо и ново означение RA163E. 
Инсталиран в модифицирано шаси на Spirit F2 и за първи път из-
лиза на пистата през ноември 1982 г. Spirit-Honda дебютира в F1 
през април 1983 г. на Брандс Хеч в надпревара, която не е вклю-
чена в шампионата, а първото истинско участие в Гран при е в 
британската Гран при през юли. В ръцете на Стефан Йохансон 
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автомобилът участва в още 5 състезания, като само седмото 
място в Холандия подсказва потенциал. Франк Уилямс обаче под-
писва договор за доставка на мотори за 1984 г. и след само ня-
колко месеца Кеке Розберг триумфира с Williams Honda в Далас. 
Предизвикателствата са много, като ограничения в налягането 
на турбото и все по-ограничено количество гориво, което може 
да се ползва. Honda се превръщат в еталон, като изпреварват 
технологично моторите на Porsche в McLaren. През следващите 
няколко сезона между 1985 и 1991 г. японските мотори задвижват 
най-добрите болиди – на Williams, Lotus и McLaren. Легендарни ос-
тават триумфите и битките на Нелсън Пике и Найджъл Менсъл 
с Williams Honda, на Аертон Сена с Lotus Honda и след това мега 
доминацията на McLaren Honda. Въпреки всички промени, които 
федерацията прави, червено-белите коли доминират тотално в 
края на 80-те години със Сена и Ален Прост, а когато в края на 

1988 г. ФИА забранява турбото, Honda отново прави най-добрия 
двигател, този път атмосферен – 3,5 литра V12, и през следва-
щите три години картината е същата! Използваните в целия 
този период технологии са от нова ера и след толкова триумфи 
японците решават, че е време да спрат в края на 1992 г. и да ги 
предоставят в модели като NSX. 
Минават обаче точно 7 години и японците отново обявяват, че 
се връщат официално и амбициозно в спорта като доставчик на 
двигатели за младия, но много амбициозен тим British American 
Racing. Той е изграден около звездата Жак Вилньов и се ръководи 
от неговия мениджър Грейг Полок. Всъщност Honda така и не на-
пуска спорта категорично през тези години. Участва с дъщерна-
та си компания Mugen, но все пак през 1999 г. е обявено завръщане 
като Honda. 
Тимът на BAR е много амбициозен проект, отлично подплатен 
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финансово, но технически структурата не се получава въпреки 
експерти като Ейдриън Рейнард и Джеф Уилис. Наследниците на 
Нобохико Кавамото и Осаму Гото, покрили се със слава през 80-те 
години, имат същите амбиции и всъщност още от 1998 г. готвят 
завръщане със собствена кола, но конструкторът й – легендарни-
ят Харви Посълтуейт, почива и всичко спира.  
Недобрите резултати на BAR в началото на новото хилядолетие 
карат Honda да пробва и с екипа на Еди Джордан. Започва достав-
ка на мотори и за този тим, а победите отново идват. Амбиции-
те обаче са много по-големи и след няколко сезона през октомври 
2005 г. Honda купува BAR и започва да гради отново собствен 
тим. Модернизира централата в Бракли, създава отлична струк-
тура и добър екип, но резултатите не идват. През 2008 г. в тима 
е привлечен Рос Браун, който подрежда нещата и започва създава-
нето на болид от нова ера. Honda инвестира огромни средства и 

ресурс, но идва световната криза и всичко се преобръща надолу с 
главата. В края на сезона бордът обявява оттегляне от Формула 
1, защото не е морално да се хвърлят милиони в Гран при в тази 
тежка ситуация. Рязкото спиране на програмата 
спасява 30 000 работни места в Япония, а освен това Honda из-
плаща заплатите на всичките си F1 служители и за почти целия 
предстоящ сезон! Подарява на Рос Браун цялото си предприятие 
в замяна на обещанието да съхрани екипа. И той наистина го 
съхранява, а колата се оказва толкова добра, че никой не е в със-
тояние да й се противопостави през 2009 г., поне до средата на 
лятото! 
Браун пък продава предприятието на Mercedes за 123 млн. евро и 
той се превръща в днешния шампионски тим.   
Пет години по-късно Honda отново реши да се върне в новата 
хибридна ера на Формула 1...



Текст Иван Тенчев Фотография Honda
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Mercedes има AMG, BMW създава в началото на 70-те години 
M Sport, а Honda изгражда през 1973 г. предприятието Mugen. 
Звеното е оформено около Хироши Хонда, сънът на основа-

теля на компанията Сойчиро и Масао Кимура. Още като студент в 
Нихон Юнивърсити през 1965 г. Хироши започва да създава проект на 
състезателна кола, а в работата му помага Кимура, който е автомо-
билен състезател с над 50 победи в различни състезания на острова 
и работи в отдела за изследвания и развитие към Honda. 
Mugen означава нещо като „безгранична сила” и първоначално се за-
нимава предимно с тунинг на двигателите и създаване на елементи 
и китове за серийните автомобили. 
Първият двигател, който преработва Mugen е 1200-кубиковата вер-
сия за Civic, която развиват в двутактови и четиритактови вари-
анти, и се използва от доста частни пилоти. Компанията създава 
през 1984 г. и общ проект на собствен спортен модел на базата на 
Civic, означен като Ballade CR-X, който няколко години по-късно влиза 
в серийно производство като CR-X.

MUGEN - СПОРТНОТО 
СЪРЦЕ НА HONDA
АВТОМОБИЛИТЕ КОМПАНИИ С ОСОБЕН АФИНИТЕТ КЪМ СПОРТА ОТДАВНА СА 
ИЗГРАДИЛИ СПЕЦИАЛНИ ЗВЕНА, КОИТО ДА РАЗВИВАТ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИМ 
ПРОГРАМИ, КАКТО И ДА СЪЗДАВАТ ТОП РАЗРАБОТКИ ЗА ВСЯКА СЕРИЯ МОДЕЛИ 
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ЛЮБОПИТНО Е, ЧЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИ 
ПОДОБНИ ЗВЕНА, ВСЪЩНОСТ MUGEN 
Е ПО-СКОРО ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА 
СЕМЕЙСТВО ХОНДА, А НЕ Е СОБСТВЕНОСТ 
НА HONDA MOTOR CO. 

 
и Хироши Хонда продава своя мажоритарен дял в предприятието чак 
след смъртта на баща си през 1991 г. До този момент компания-
та ревниво пази първоначалната си дейност като приоритетна, но 
подготвя и фирмените коли за състезанията в Супер GT, както и за 
шампионатите във Формула 3000 още от 1986 г. 
Тогава в Япония започват да се провеждат състезания според ней-
ните правила и Mugen прави двигател, който е купен от 14 тима, 

на следващата година шампионата е спечелен, а японците подгот-
вят двигател и за европейската Формула 3000. През 1989 г. с мото-
ра MF303 Жан Алези печели титлата в тази серия за тима на Еди 
Джордан с шаси на Ейдриън Рейнард. Японците започват работа и по 
двигател за Формула 1 според новите правила – 3,5 литров, атмос-
ферен. Успоредно правят и двигатели за Формула 3, включително за 
сериите във Великобритания, където в този период титлите пече-
лят Мика Хакинен и Рубенс Барикело. 
Веднага след придобиването на бранда Honda го използва, за двига-
телите си за Формула 1 в периода 1991 – 2000 г. Тя доставя мотори 
на множество екипи като Footwork, Jordan, Tyrell, Ligier и т.н. 
През 1998 г. на пистата Спа-Франкоршамп в Белгия Деймън Хил и 
Ралф Шумахер печелят двойна победа с тима на Jordan, а година по-
късно след два триумфа във Франция и на Монца Хайн-Харолд Френ-
цен имаше шанс дори да се бори за титлата, пак с жълтите коли 
на Jordan. 
Успоредно предприятието се развива и става реално място, в което 

HONDA MUGEN
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се произвеждат състезателни двигатели и за сериите Формула Ни-
пон, на които компанията е екслузивен доставчик до промяната на 
правилата в полза на Toyota. 
В края на 2003 г. заради преструктуриране, наложено от данъчни 
промени, предприятието сменя името са на M-TEC, като новата ком-
пания притежава запазената марка Mugen и се мести в ново пред-
приятие в Асака, Сайтама в едно от северните предградия на Токио. 
Така е много близо до основните R&D съоръжения на Honda във Вако. 
Така връзката на Муген с останалата част от екипа става много 
по-силна при изграждането особено на модели като спортните NSX. 
Още от 1998 г. впрочем Mugen работи по NSX като ги подготвя за 
състезания за екипите на Кунимитцу и Накаджима. Колите са бързи, 
но в началото има проблеми и Накаджима печели едва четвъртия 
старт на Фуджи, после идват още три победи и в крайна сметка е 
спечелено второ място в GT шампионата. През 1999 г. са спечелени 
още 3 победи, а през 2000 г. Рио Мичегами е шампион, макар и без да 
спечели победа, заради промените в правилата. 

Така или иначе след титлата в много оспорваните японски серии 
гран туризъм – JGTC, година по-късно Mugen започва работа по нов 
прототип с двигател 4,0 литра V8 за 24 часа на Льо Ман и Аме-
риканските Льо Ман серии. Времената са много интересни в тези 
състезания като се сблъскват различни концепции автомобили. 
Японците решават за развият мотора си на базата на опита от 
машините във Формула 3 и да го направят без тубро, за разлика 
от голяма част от съперниците. Той обаче има мощност от 600 
к.с., а е без сложните и добавящи тегло елементи като интерку-
лер. Консумацията на гориво и самите процеси на обекта на спе-
циално внимание. През 2002 г. NSX печели още 5 победи с Mugen/
Dome, а новият двигател за сериите за издръжливост дебютира в 
кола на Panoz в 12-те часа на Себринг. Успехът обаче не е голям и 
постепенно компанията променя своите приоритети и в Япония, и 
по света. В Щатите голяма част от болидите в Индикар получават 
двигатели Honda, които се правят в Точиги и Калифорния, и в които 
се ползва опита на Mugen. Компанията купува тимът на BAR във 
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Формула 1 и създава собствен екип. Успоредно не спира да участва в 
GT сериите навсякъде и да постига успехи от Мотеги до Дайтона.  

В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ВНИМАНИЕТО 
НА MUGEN СЕ НАСОЧИ И В ЕДНА МНОГО 
АВАНГАРДНА НОВА ОБЛАСТ В СПОРТА. 
КОМПАНИЯТА СЪЗДАДЕ И УЧАСТВА В 
ПРОЧУТОТО СЪСТЕЗАНИЕ НА ОСТРОВ 
МАН С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТИ.
  
 
Те правят надпревара само в 1 обиколка, наречена ТТZerо, като за 5 
години обаче бързината на машините се повиши сериозно и ако през 
2012 г. следната им скорост на трасето бе 164,499 км/ч, то през 
миналата 2016 г. бе 191,961 км/ч. 
В най-добрите стари традиции на предприятието на големи пазари 
като Великобритания и Германия Mugen предлага специално оборуд-
ване за сериите автомобили като Civic и CR-Z. Елемeнти от него са 
карбонови капаци, система за запалване, филтри, гарнитури, пружи-
ни за клапани, джанти, съединители, спирачки, както и изпускателни 
системи и аксесоари. 



WTCC

Текст Иван Тенчев  Фотография Honda

Honda започна новия сезон в шампионата с туристически 
автомобили на ФИА – WTCC, с двойна победа във второ-
то състезание на откриващия годината уикенд в Маракеш, 

Мароко. Победата взе опитният португалец Тиаго Монтейро, а 
втори завърши изключително популярният унгарец Норберт Ми-
хелиц. За Тиаго това бе 10-и успех в шампионата, а за Honda – 15 
победа. Тиаго поведе в шампионата с 43 точки, а втори се нареди 
Михелиц с 36. 
Тимът е смятан този сезон за фаворит за спечелването на 
титлите при пилотите и конструкторите, макар отборите 
на Volvo и частните екипи със Citroen да не са за подценяване. 
Отборът на Castrol Honda World Touring Car Team е изключи-
телно балансиран и много опитен. Той е воден от 40-годишния 
Монтейро, който беше пилот във Формула 1, притежава ог-
ромен опит, бърз е и отлично работи с екипа. До него е 32-го-

дишният унгарец Михелиц. Той спечели шампионата при част-
ните пилоти и се качи 7 пъти на подиума миналата година. 
Третият пилот в тима тази година е 43-годишният Рио Мичи-
гами, за когото това ще е първият пълен сезон във WTCC, но 
има огромен опит и победи в японските Super GT и Super Formula 
 

АВТОМОБИЛЪТ 
Състезателният Civic във WTCC е разработен в тясно сътрудни-
чество между Honda, Mugen и J.A.S. Motorsport. Вариантът за 2017 
г. бе представен през март на пистата Монца, като автомо-
билът е развит като аеродинамика, мощност на двигателя, има 
подобрено управление.
Отделът Honda R&D интегрира в колата 1,6-литров, 4-цилиндров 
турбодвигател с директно впръскване. Той бе разработен според 
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HONDA ЗАПОЧНА СЕЗОНА ВЪВ  
WTCC С ДВОЙНА ПОБЕДА 

Текст Десислава Бацанова  Фотография Honda
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правилата на Super 2000 на ФИА и развит през последните години. Самият 
автомобил се подготвя от J.A.S. Motorsport на базата на Honda Civic 5 вра-
ти, от производството в Суиндън, Великобритания. 

РИУЧИ ФУКОЯМА ОТ HONDA R&D Е НОВИЯТ 
ЛИДЕР НА ПРОЕКТА, А САМОТО РАЗВИТИЕ НА 
КОЛАТА И НЕЙНАТА ПОДГОТОВКА СЕ ПРАВЯТ 
ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕСАНДРО 
МАРИАНИ, КОЙТО Е ТИМ ШЕФ И УПРАВЛЯВАЩ 
ДИРЕКТОР НА J.A.S. MOTORSPORT.

 
Двамата пилоти в тима имат нови състезателни инженери. Това са Андреа 
Чизоти, който работи с Тиаго Монтеро, и Грегъри Бари – с Михелиц. Япон-
ският пилот Рио Мичигами работи с Никола де Вал. 
Важно е да се отбележи, че според правилата на WTCC тази година, колата 
няма да бъде товарена с допълнителен баласт в първите състезания от 
годината в Маракеш и Монца, като хендикъп ще има от състезанието на 
Хунгароринг през май. 
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HONDA ЗАПОЧНА СЕЗОНА ВЪВ  
WTCC С ДВОЙНА ПОБЕДА 

Двигател: HR412E (на Honda R&D)

Цилиндри: 4

Обем: 1598 куб. см, турбо

Мощност: 380 к.с. при 7000 об/мин

Ск. кутия: 6-степенна секвенционална XTRAC 
1046

Спирачки: Карбонови дискове

Диференциал: Антиблокиращ, според регламента

Окачване

Предно/задно: McPherson + торсьонни щанги и 
греда

Aмортисьори: Extreme Racing Shox – 4 нива на 
твърдост

Спирачки

Предни: 4 бутала АP Racing

Задни: 2 бутала AP Racing

Предни дискове: AP Racing 380 x 34 мм

Задни дискове: AP Racing 280 x 14 мм

Размери

Дължина 4498 мм (с аероелементите)

Ширина: 1950 мм

Тегло: 1100 кг (с пилот и течности)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ CIVIC WTCC

КАЛЕНДАР WTCC 2017
01. Мароко  (8-9 април)

02. Италия  (29-30 април)

03. Унгария  (13-14 май)

04. Германия (26-27 май)

05. Португалия  (24-25 юни)

06. Aржентина  (5-6 август)

07. Китай  (14-15 октомври)

08. Япония  (28-29 октомври)

09. Макао  (18-19 ноември)

10. Катар  (1 декември)

Текст Десислава Бацанова  Фотография Honda



ИНДИКАР

Текст Иван Тенчев  Фотография Honda

Голямата новина в автомобилния спорт през последните месеци 
бе решението на Фернандо Алонсо, тима му Мclaren и партньо-
рите от Honda испанецът да се откажe от участие в най-прес-

тижното състезание от Формула 1 - Гран при на Монако, за да кара в 
митичните 500 мили на Индианаполис. Те са в един и същи ден, тра-
диционно последната неделя на май. Решението предизвика страшно 
много коментари и със сигурност има връзка с различното предста-
вяне на японските мотори в двата шампионата. 
При всички случаи участието на звезда като Фернандо Алонсо, дву-
кратен световен шампион във Формула 1, ще увеличи още и интереса 
към Инди 500, а испанецът не крие, че иска да усети тръпката в това 
велико състезание. Той иска да се състезава с напълно различните 
болиди и двигатели в сериите отвъд Океана. 
Във Формула 1 Honda се сблъска с неочаквани проблеми при поредното 
много сериозно развитие на задвижващата си система. Процесите 
на предкамерно впръскване не бяха овладяни преди началото на новия 
шампионат. Но хората на Юсуке Хасегава са убедени, че ще се спра-
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УЧАСТИЕТО НА АЛОНСО В ИНДИ 500  ЩЕ Е ДОПЪЛНИТЕЛЕН БОНУС  
ЗА СПОРТНИЯ ИМИДЖ НА HONDA

ИНДИКАР
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вят, както успяха през последните 12 месеца да овладеят енергия-
та от изгорелите газове и тази при спиране до нивото на съперни-
ците си. Така Алонсо и неговият нов съотборник Щофел Вандоорн 
разполагат със същите добавени 180 к.с. мощност при ускорение, 
както и техните съперници. 
И ако в работата на самия двигател с вътрешно горене в F1 има 
обаче все още проблеми, то при агрегата за Инди сериите нещата 
са наред от години. Правилата в американската серия са постоян-
ни, а силите – много изравнени. Макар и технологично не толкова 
авангардни, колкото във Формула 1, агрегатите не са много по-мал-
ко интересни и иновативни. 

СЕЗОНЪТ ДОСЕГА
Сезонът в Индикар тази година започна изключително интересно. 
Балансът между екипите е много добре намерен, като всички екипи 
разполагат с еднакви шасита на Dallara и скоростни кутии на Xtrac. 
Но двигателите и настройките, както и самите състезатели са с 
различни качества. 
В първия старт в Санкт Петербург, Флорида, ветеранът Себасти-
ен Бурде  спечели своята 36-а победа с Индикар. Той избра отлична 
стратегия заедно с тима си Dale Coyne Racing и използва перфект-
но работата на двигателя Honda. Победата дойде по невероятен 
начин, защото Бурде стартира едва 21-и, след като претърпя ин-
цидент в квалификацията в събота и никой не вярваше, че той ще 
успее в състезание на улично трасе. Само след 10 от общо 110 оби-
колки обаче французинът вече бе 12-и и след това надделя в страхо-
тен двубой над сънародника си Симон Пажено, който го наследи на 
трона и е част от смятания за фаворит преди началото на сезона 
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Тип двигател
Два турбокомпресора, директно впръскване, алу-
миниев блок V6

Обем 2,2 литра (134,25 куб. инча) 

Газоразпределение
Два разпределителни вала в главата, 4 клапана 
на цилиндър

Колянов вал Стоманена сплав, 4 лагера

Бутала Алуминиева сплав

Мотовилки Легирана стомана

Управление
McLaren Electronics Engine Control Unit (ECU); 
Honda fuel injection control unit, Drive-By-Wire елек-
тронна газ

Запалителна  
система

Индуктивна

Впръскване Електронно управлявано, директно в цилиндрите

Смазване
Система със сух картер и подаване на масло под 
налягане от многостъпална помпа от разположен 
зад пилота резервоар 

Охлаждане
С една механично задвижвана водна помпа и един 
охладителен кръг

Трансмисия
6-степенна подредена, с управление от волана и 
управляван от волана съединител 

Гориво Стандартен за серията метанол E85

Тегло
Около 250 либри (112,5 кг), колкото е границата 
в серията

HONDA HI17TT СПЕЦИФИКАЦИЯ
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тим на Роджър Пенске, които пък използват двигатели на Chevrolet. 
И във втория старт за годината обаче в Лонг Бийч, Калифорния, 
победата бе за пилот на Honda, а не за съперниците от Penske-
Chevy. Този път първи стана Дейв Хинчклиф от Schmidt Peterson 
Motorsports, който пое лидерството в 56-ия тур и не го изпусна в 
следващите 22 обиколки до карирания флаг. 
Бурде завърши втори и поведе в шампионата. За Хинчклиф това бе 
пета победа в кариерата, а тя демонстрира добрата работа на 
Honda на градските трасета.
И на класическа писта като Барбър Моторспорт в Бирмингам, Ала-
бама, обаче моторът показа отлични качества, като Скот Диксън 
завърши само на 1 сек зад победителя Джоузеф Нюгардън, който 
най-после донесе победата на Penske. Миналогодишният победител 
в Индианаполис 500 пък Алекс Роси стигна до пета позиция, след 
като на старта бе 18-и след разочароваща квалификация.  
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Schmidt Peterson Motorsport

Джеймс Хинчклиф (Кан)
Години 30 Стартове  93
Победи 5 Дебют 2011
Най-добър сезон 8-и (2012, 2013)

Schmidt Peterson Motorsport

Михаил Алешин (Рус)
Години 29 Стартове  37
Най-добър резултат 2-и Дебют 2014
Най-добър сезон  15-и (2015)

Chip Ganasi Racing

Макс Чилтън (Вбр)
Години 25 Стартове  19
Най-добър резултат 7-и Дебют 2016
Най-добър сезон 16-и (2016)

Chip Ganasi Racing

Скот Диксън (Нзл)
Години 36 Стартове  274
Победи 40 Дебют 2001
Шампион  (2003, 2008, 2013, 2015)

Chip Ganasi Racing

Тони Канаан (Бр)
Години 42 Стартове  330
Победи 17 Дебют 1998
Шампион 2004

Chip Ganasi Racing

Чарли Кимбъл (САЩ)
Години 32 Стартове  104
Победи 1 Дебют 2011
Най-добър сезон 9-и (2013, 2016)

Rahal Letterman Racing

Греъм Рейхъл (САЩ)
Години 28 Стартове  162
Победи 4 Дебют 2007
Най-добър сезон 4-и (2015)

Dale Coyne Racing

Себастиен Бурде (Фр)
Години 38 Стартове  166
Победи 36 Дебют 2003
Шампион  (2004, 2005, 2006, 2007)

Dale Coyne Racing

Ед Джонс (ОАЕ)
Години 22 Стартове  3
Победи 0 Дебют 2017

Andretti Autosport

Такума Сато (Яп)
Години 40 Стартове  121
Победи 1 Дебют 2010
Най-добър сезон   13-и (2011)

Andretti Autosport

Марко Андрети (САЩ)
Години 29 Стартове  187
Победи 2 Дебют 2006
Най-добър сезон  6-и (2013)

Andretti Autosport

Раян Хънтър Рей (САЩ)
Години 36 Стартове  205
Победи 16 Дебют 2003
Шампион  2012

ЗВЕЗДИТЕ НА ХОНДА В ИНДИКАР
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Текст Иван Тенчев  Фотография Honda
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Последните бяха спечелени миналата година благодарение на 
заводските пилоти Марк Маркес, който спечели и третата 
си титла при пилотите, и на Дани Педроса. Но принос имат 

и частните пилоти - Кал Кръчлоу от екипа на LCR Honda, който 
спечели също две победи, а също и Джак Милър от EG 0,0 Marc 
VDS с една. Така в 50-ата година от участието си в MotoGP, Honda 
триумфира при конструкторите с 9 първи места от 18 състеза-
ния. Марката се представи добре и в малкия клас Moto3, като се 
класира на второ място при конструкторите с 6 победи и общо 
350 т. Така че приказката за успехите на мотоциклетните писти 
продължава…
Тази година екипът на Repsol Honda започна с оптимизъм. Това про-
лича още на тестовете, а също и на официалното представяне на 
новия мотоциклет за сезон 2017 в MotoGP – RC213V. Събитието 
се състоя в Джакарта, Индонезия. На представянето присъства-

ха двамата титулярни пилоти – трикратният световен шампион 
Марк Маркес и Дани Педроса. Беше и целият мениджмънт на от-
бора. Шампионът Маркес каза, че целта на отбора е отново да се 
бори за титлите. Той заяви, че няма да измени на стратегията, 
която приложи през 2016 г. - без излишни рискове и завършване на 
подиума почти на всяко състезание. Педроса също заяви, че се на-
дява Honda да е отново в битката за короните, като си пожела 
да няма контузии, за да бъде бърз през цялото време. Той също се 
надява на добро представяне през новия сезон, след като миналата 
година спечели една победа, но имаше контузия, която го извади 
от строя.   
Миналият сезон за Марк Маркес, в който спечели третата си све-
товна титла, определено бе доста тежък. В края, особено когато 
предсрочно сложи короната, той си призна, че напрежението го е 
накарало да се чувства унищожен. За да се възстанови, той изказа 
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БЕЗСПОРЕН ФАКТ Е, ЧЕ HONDA Е НАЙ-УСПЕШНАТА МАРКА В ИСТОРИЯТА НА 
МОТОЦИКЛЕТНАТА ГРАН ПРИ. КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ ТИТЛИТЕ СА МНОГОБРОЙНИ, 
КАКТО И ПРИ ПИЛОТИТЕ. 

MOTOGP 



MOTOGP 

112

своята голяма благодарност на екипа си Repsol Honda, който му е 
помогнал да се справи.
Нещата за двамата заводски пилоти на Honda не започнаха добре. 
В Катар Маркес бе 4-и, а Педроса – 5-и. В Гран при на Аржентина 
провалът бе пълен – и двамата паднаха и останаха без точки. За-
това пък в първите две състезания доминираше Маверик Винялес. 
Това, изглежда, ще бъде и основният конкурент на Маркес за тит-
лата. Марк каза: „Грешката в Аржентина беше голяма и аз не искам 
да я повтарям отново.“ Дано! Но на пистата в Остин, Тексас, не-
щата се обърнаха в полза на Маркес. Той спечели, а Винялес падна. 
Така имаше някаква компенсация. От цялата работа обаче спечели 
Валентино Роси, който от началото на шампионата не слиза от 
подиума и поведе в шампионата. Надпреварата обаче е едва в нача-
лото си, а до края на първенството има още много време.
За Марк Маркес трасето в Тексас, наречено Circuit of The Americas, 
е късметлийско. Досега на него Маркес има 5 поредни старта и 5 
поредни победи. Така че той е като абониран за победата. Макар 
да е испанец, той обича Америка. Обича и американските писти. 
За него това бе 11-ата му поредна победа в САЩ. Става дума за 
победите му в по-малките класове и на други писти. С тази побе-
да обаче Маркес може да „обърне вятъра и вместо той да духа в 

платната на Винялес, да надува неговите“ в битката за титлата. 
Така че всичко ще проличи в следващите стартове. Засега Маркес 
остава непобедим в Америка. 
Това, че Маркес ще спори предимно с Винялес, стана ясно и в Ос-
тин. Двамата бяха средно с по половин секунда по-бързи от ос-
таналите пилоти и на тренировките, и на квалификацията, а и в 
състезанието, преди отпадането на конкурента на Марк. Все пак 
всички пилоти и ниженери продължават да търсят причините за 
тези мистериозни инциденти. Става дума за катастрофите и на 
пилотите на Repsol Honda, и на техните конкуренти. Проблемите 
определено идват от гумите Michelin. Кампанията стана основен 
доставчик на гуми в кралския клас миналата година, но пилотите 
и техните инженери все още изпитват проблеми с настройките. 
Всъщност състезанието в Остин премина във война на износване. 
Пистата е доста неравна и това допълнително усложнява нещата. 
Пилотът, който бе способен да победи деградацията на гумите, 
щеше да спечели. И това бе Маркес, който успя да запази ресур-
са на сликовете, особено в последните 10 обиколки. Това не стори 
Дани Педроса и бе изпреварен както от съотборника си 13 тура 
преди края, така и от Валентино Роси. Все пак Дани остана на 
подиума 3-и за първи път този сезон. Но и двамата твърдят, че 
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РЕЗУЛТАТИТЕ НА HONDA, 
ВАЛИДНИ ЗА ШАМПИОНАТА ПРИ 
КОНСТРУКТОРИТЕ

9 ПЪРВИ МЕСТА: 
5 за Марк Маркес (Аржентина, Остин, Германия, Арагон 
и Япония); 2 за Кал Кръчлоу (Чехия и Австралия); по едно 
за Дани Педроса (Сан Марино) и Джак Милър (Холандия)

4 ВТОРИ МЕСТА: 
3 за Маркес (Италия, Каталуня и Валенсия) и едно за 
Кал Кръчлоу (Великобритания)

2 ТРЕТИ МЕСТА: 
за Марк Маркес (Катар и Херес)

1 ЧЕТВЪРТО МЯСТО: 
за Дани Педроса (Франция)

1 ПЕТО МЯСТО:
 за Марк Маркес (Австрия)

1 ОСМО МЯСТО: 
за Джак Милър (Малайзия)

22 ТИТЛИ НА HONDA ПРИ КОНСТРУКТОРИТЕ ВЪВ 
ВИСШИЯ КЛАС

1966 г.  500 куб. см с RC181 (4-тактов)

1983 г.  500 куб. см с NS500 (2-тактов)

1984 г.  500 куб. см с NS500/NSR500 (2-тактов)

1985 г.  500 куб. см с NS500/NSR500 (2-тактов)

1989 г. 500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

1992 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

1994 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

1995 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

1996 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

1997 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

1998 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

1999 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

2001 г.  500 куб. см с NSR500 (2-тактов)

2002 г.  MotoGP с RC211V (4-тактов)

2003 г.  MotoGP с RC211V (4-тактов)

2004 г.  MotoGP с RC211V (4-тактов)

2006 г.  MotoGP с RC211V (4-тактов)

2011 г.  MotoGP с RC212V (4-тактов)

2012 г.  MotoGP с RC213V (4-тактов)

2013 г.  MotoGP с RC213V (4-тактов)

2014 г.  MotoGP с RC213V (4-тактов)

2016 г.  MotoGP с RC213V (4-тактов)

Honda е лидер в класирането за най-успешен производи-
тел за всички времена с 65 титли във всички класове 

22 титли в MotoGP/500 куб. см при конструкторите

6 титли при 350 куб. cм при конструкторите

19 титли в 250 куб. см при конструкторите

16 титли в клас Moto3/125 куб. см при конструктори-

те

2 титли в клас 50 куб. см при конструкторите

катастрофата на Винялес не е повлияла изобщо на темпото им. Но Маркес 
караше зад Педроса и видя, че съотборникът му не е стабилен заради тежката 
предна гума.
Това обаче са следствия от проблемите, които и двамата изпитваха по време 
на тестовете преди сезона. Те са все познати. Марк още на Сепанг каза, че 
моторът RC213V има проблеми при ускорение от завоите, които от миналия 
сезон не са решени. За Repsol Honda, въпреки титлите, проблемите при уско-
рение, когато двигателят доставяше мощността към задното колело, твърде 
агресивно бяха налични на повечето писти. Това пречеше да се постигне нуж-
ното сцепление за оптимално излизане от завоите.
Двигателят също изпитва нестабилност при ускорението и най-вече на мак-
симална скорост. Според Маркес максималната скорост е подобрена, макар да 
отстъпва на някои конкурентни байкове. Проблемът с ускорението, особено 
при излизане от бавните завои, остава. Има достатъчно мощност, но тя пов-
дига предното колело при рязко подаване на газ. Донякъде това се дължи и на 
настройките на картите на двигателя, заради различните характеристики 
на пистите. Марк Маркес обясни в какво двигателят за 2017 г. е по-добър: 
„Имам малко повече сцепление. Мога да управлявам машината малко по-добре 
с газта. Това е съвсем различен двигател, макар че електрониката, основата, 
която имаме, е от предишния мотор. Нашето слабо място е ускорението и то 
все още съществува.“  
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МАРК МАРКЕС

ТРЕТАТА  
КОРОНА

Текст Стефан Илиев   Фотография Honda



DREAMS 2017 

115

„Когато започнахме сезона, имахме много проблеми. Винаги 
вярвахме, че можем да направим нещо повече – обясни испане-
цът. – Но сменихме стратегията и аз бях много по-предпаз-

лив. В някои моменти можех да дам много от себе си, да бъда по-бърз и 
по-бърз. Миналата година усещах много напрежение, а краят на сезона 
не беше лек. Винаги имаше едно съмнение в мен самия. Тази година се 
върнах по-стабилен психически.”
Най-младият трикратен световен шампион разбра и друго - какво е 
истинското напрежение в този спорт и как то може да повлияе на пило-
тите. Той казва: „Не че не знам какво е напрежение, но не съм го изпит-
вал на такова ниво. То е нещо, което много трудно може да се обясни. 
Понякога те прави по-нерешителен и ти поднася съмнения по отноше-
ние на способностите ти. Напрежението е нещо, което афектира вър-
ху теб физически и психически и те унищожава в края на уикенда. За 
да се справи пилотът, е важно поведението на екипа в бокса. Аз съм 
късметлия да имам хора в бокса, които да мога да нарека семейство. 
Те ми помагат невероятно много и всичките ни разговори ми помагат 
да се отпусна.“
Марк прави дебюта си в шампионата през 2008 г., едва 15-годишен, и в 
дебютния си сезон бе споходен от контузия. Така достигна до подиум 
едва в 6-ото си състезание. Взе още един подиум през 2009 г., преди 
да спечели титлата в клас 125 куб. см през 2010 г., като направи неве-
роятна серия – спечели 10 от последните 14 състезания за сезона. На 
следващия сезон премина в клас Moto2 и след трудния си старт Марк 
направи невероятна серия от 7 победи, като догони натрупалия пред-
нина кандидат за титлата Щефан Брадъл. Маркес дори направи подвиг, 
като стигна до подиум на Филип Айлънд от 38-а стартова позиция. 

Катастрофа на тренировките в Малайзия му попречи да се бори 
за титлата и не стартира заради проблеми със зрението. Вре-

мето между двата сезона бе доста трудно. Кариерата му бе 
поставена под съмнение. Операцията помогна на Марк да се 
справи с проблема и да се върне на пистата. Във втория си 
сезон - 2012, спечели титлата в Moto2, спечели във Вален-
сия, като тръгна последен на стартовата решетка.
Маркес удари бинго, като се присъедини към екипа на 
Repsol Honda, след като Кейси Стонър напусна отбора. 
Марк стъпи на подиума в първото си състезание и спече-
ли второто – в Остин. Така през 2013 г. Марк стана най-
младият пилот, печелил титлата във висшия клас MotoGP 
след наистина изключителен сезон. Освен това той бе 
първият новак, спечелил световната титла при дебюта си 
при кралете след 35 години.

През 2014 г. Маркес направи следващия си пореден удар. Ле-
теше като куршум и бе неизменен лидер, като спечели 10 по-

редни победи в първите 10 кръга. Серията му бе прекъсната от 
неговия съотборник Дани Педроса, който спечели в Бърно. След 

това Марк бе извън подиума в три от четири състезания, но се 

върна на върха на Силвърстоун, а в Япония на пистата Туин Ринг Моте-
ги, домашна за Honda, той спечели втората си титла. Маркес изравни 
рекорда на Мик Дуън с 12 победи във висшия клас за един сезон.
2015 г. започна добре с победа в Тексас и за втори път Маркес се гла-
сеше да защити короната си. Той обаче направи много катастрофи 
и загуби много точки, като така изостана от Роси и Лоренсо, които 
пък водеха помежду си война за титлата. Маркес се върна на върха с 
блестяща победа на Филип Айлънд. След като спечели първото място 
в едно от най-великите състезания за всички времена, Маркес и Роси 
се сблъскаха на Сепанг. Маркес катастрофира, а Роси бе наказан след 
инцидента. Така във Валенсия пилотът от Сервера стъпи на подиума 
2-и и завърши годината готов да презареди през зимата, за да си върне 
короната, отнета му от Лоренсо.
Маркс Маркес сякаш бе нов пилот на пистата през 2016 г. Грешките 
през миналия сезон го преобразиха и Маркес стана нов пилот, като за-
мени недостатъците като нервност, припряност и неразумен риск със 
спокойствие, контрол, пресметливост и правилна преценка къде може 
да се вземе победата, къде да се трупат точки. С тази стратегия 
Маркес успя да спечели титлата само с 5 победи. Той сложи короната 
отново на домашната писта на Honda в Мотеги. 
Така Маркес стана най-младият пилот с пет титли – на 23 години и 242 
дни, и най-младият с три титли в MotoGP. Освен това е единственият 
испански пилот след Лоренсо с три титли във висшия клас. Той има 55 
победи, или 42% от общите му 147 старта. Подиумите му са 89, или 
72,4%, първите позиции – 64, или 52,1%. Има и 48 най-бързи обиколки. 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА 
Роден е на 17 февруари 1993 г. в Сервера, Испания.
Първата му Гран при е в Катар, 2008 г., първият полпозишън – във 
Франция, 2009 г., първият подиум е във Великобритания, 2008 г., 
първата му победа – в Италия, 2010 г., всички в 125 куб. см.
Има 147 старта, 55 победи, 89 подиума, 64 първи позиции и 48 
най-бързи обиколки.
Световен шампион в 125 за 2010 г., в Moto2 за 2012 г. и 3 пъти в 
MotoGP – 2013, 2014 и 2016 г. 

КАРИЕРА
2008: 125 сс – 13-и с KTM, 13 старта, 63 т.
2009: 125 сс – 8-и с KTM, 16 старта, 94 т.
2010: 125 сс – Световен шампион с Derbi, 17 старта, 310 т.
2011: Moto2 – 2-и със Suter, 13 старта, 251 т.
2012: Moto2 – Световен шампион със Suter, 17 старта, 324 т.
2013: MotoGP – Световен шампион с Honda, 18 старта, 334 т.
2014: MotoGP – Световен шампион с Honda, 18 старта, 362 т.
2015: MotoGP – 3-и с Honda, 18 старта, 242 т.

2016: MotoGP – Световен шампион с Honda, 15 старта, 273 т.

В КРАЯ НА 2015 Г. МАРК МАРКЕС ОТ ЕКИПА НА REPSOL HONDA ЗАГУБИ СВЕТОВНАТА 
ТИТЛА ЗА ПЪРВИ ПЪТ. МАРКЕС НАПРАВИ КУП ГРЕШКИ, КАТАСТРОФИ, БИТКИ, 
ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОНФЛИКТИ, КОИТО ОТБЕЛЯЗАХА НАЙ-ТЕЖКАТА МУ ГОДИНА ВЪВ 
ВИСШИЯ КЛАС. ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА ПИЛОТЪТ ОТ СЕРВЕРА ПОПРАВИ ВСИЧКИ 
ТЕЗИ ГРЕШКИ И НАПРАВИ НЕВЕРОЯТНО ЗАВРЪЩАНЕ. КОНТРОЛ, ПРЕСМЕТЛИВОСТ, 
БЕЗ РИСКОВЕ, ГОТОВ ДА ИГРАЕ… ТОВА БЕ НОВОТО АМПЛОА НА МАРКЕС, КОЕТО МУ 
ПОМОГНА ДА ВЗЕМЕ ОБРАТНО КОРОНАТА СИ ЗА ТРЕТИ ПЪТ.
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И 19-годишният новак в класа от екипа на Gariboldi Honda сложи 
короната. Година преди това се справи перфектно и в клас МХ2, 
като засенчи дори смятания за непобедим Джефри Херлингс. 

Така Тим Гайсер взе първата си корона, преди да мине при „големите“ и 
да повтори успеха отново, в нова, далеч по-силна компания. Така слове-
нецът стана първият пилот с две поредни титли в два различни класа 
с 12 месеца интервал след Грег Албертин, който през 1992 г. спечели 
в 125, а на следващата 1993 г. в 250 куб. см. 
Този сезон, вече като заводски пилот на HRC, Тим отново започна 
щурм към титлата. Началото му в Катар и Индонезия бе колебливо, 
но след две убедителни победи – 4 спечелени манша в Аржентина и 
Мексико, отново грабна Червения плакет на лидер в шампионата. 
Отвън нещата изглеждат така, че Гайсер печели почти без усилия. Но 
не е така. Това са години упорит труд и борба. Сериозна борба, изпъл-
нена с драми и трагедия, белязала завинаги семейството му. Бащата 
на Тим – Богомир Гайсер, вижда за първи път мотокрос по телевизи-
ята в бивша Югославия. С малката финансова помощ от продажба 
на земеделска продукция на семейството той купува мотоциклет и 

се втурва да обикаля Европа по състезания. Страстта на бащата 
е споделена от синовете му Неич и Зан, но с тяхното активно учас-
тие в спорта се стига до инцидент, който променя семейството 
завинаги. По време на състезание Зан пада на трасето на мястото 
за приземяване след сляп скок. Пада директно на пътя на летящия 
мотоциклет на баща си, който се стоварва върху него. Момчето 
умира почти мигновено. 
Вместо да се оттегли от мотокроса, Богомир продължава напред, 
като вкарва в спорта и третия си син – Тим. Третото дете показва 
вроден талант на две колела и още като аматьор кариерата му про-
цъфтява. Тим е роден след смъртта на Зан, но отдава почит на по-
големия си брат с номер 243, датата на раждане на Зан - 24 март. 
Баща му се грижи да осигури финансите, за да участва в състезания. 
Доста често семейството затъва в заеми, тъй като Тим не полу-
чава подкрепа от спонсори или от компании в родната си страна.
Преди 10 години, когато е само на 7, Тим е 3-и в европейския шампи-
онат в клас 65 куб. см. Година по-късно е шампион и преминава в 85 
куб. см, където слага европейската корона през 2009 г. На следва-

ТИМ ГАЙСЕР 
СЛОВЕНСКИЯТ УРАГАН 
СЛОВЕНЕЦЪТ ТИМ ГАЙСЕР Е РОДЕН ДА НОСИ ШАМПИОНСКАТА КОРОНА. И ГО 
ПРАВИ. КОГАТО СЕ ПОЯВИ НА ТРАСЕТО В ГОЛЕМИЯ КЛАС – MXGP ПРЕЗ 2016 Г., 
ОТВЯ КАТО УРАГАН УТВЪРДЕНИ ИМЕНА И ЗВЕЗДИ КАТО АНТОНИО КАЙРОЛИ, 
КЛЕМЕНТ ДЕСАЛ, РОМЕН ФЕВЪР, ГОТИЕ ПОЛЕН, КЕВИН СТИЙБОС... 
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щата продължава да се катери по стълбичката и дебютира в ама-
тьорските серии EMX125. През 2011 г. е втори, а в следващия сезон, 
едва 15-годишен, доминира и печели титлата заедно със световния 
шампионат на ФИМ за младежи в 125 куб. см. 
През 2013 г. Гайсер дебютира в световните серии МХ2 и е 11-и в Гер-
мания, а след като пропуска няколко кръга, е 12-и в крайното класи-
ране. През 2014 г. от Honda Gariboldi го подкрепят и това е първият 
му пълен сезон в MX2 с 6 подиума. Става 5-и, но вече му предричат 
блестящо бъдеще. 
Докато в отношенията между баща и син се забелязва неразрив-
ност и свързаност още по време на тийнейджърските години на Тим, 
някои критикуват постоянното присъствие на Богомир. Тим обаче 
чувства, че баща му е една от основните причини за неговите ус-
пехи. Той е определящ фактор в сегашния му договор със заводския 
отбор на Honda. Гайсер казва: „Honda бе единственият отбор, който 
прие баща ми. Искам баща ми да е с мен навсякъде, защото той 
е мой треньор, мениджър и всичко. Чувствам се по-удобно, когато 
той е с мен. Имам огромно уважение към Honda, тъй като ме приеха 
неизвестен и ми помогнаха да стана световен шампион. Вместо да 
ме изпрати вкъщи, Honda увеличи усилията си и заедно с групата 
Gariboldi по същество създаде два заводски отбора. Honda ме взеха 
през 2014 г. почти към края на сезона и се радвам, че те видях по-
тенциала у мен. След три години с Honda е невероятно това, което 
постигнахме.“ 
В началото на сезон 2015 също не е особено впечатляващ в първите 
стартове в Катар, Тайланд и Аржентина. Но при връщането в Европа, 
в Трентино Гайсер печели първия си манш и победа в Гран при. Във 
Великобритания той е 8-ми и изостава на 139 т. от лидера, но после 

във Франция става 2-ри. След това обаче се мобилизира и се вдига на 
щурм, особено в последните 4 кръга. Така 18-годишният пилот грабва 
титлата в MX2. 

ПРЕЗ 2016 Г. ГАЙСЕР, ЧИИТО ПРЯКОРИ 
СА TIGA (ОТ ИМЕТО МУ) ИЛИ GT243, Е 
НЕУДЪРЖИМ. ТРУДНО Е ЗА ВЯРВАНЕ, ЧЕ 
19-ГОДИШНИЯТ ПИЛОТ ЩЕ СЕ ПОКАЖЕ 
КАТО „ОПИТЕН ВЕТЕРАН ОТ ВОЙНАТА“, 

който през 2016 г. е бил лидер в 247 обиколки, спечелил е 8 квали-
фикации, 15 манша, 7 Гран при и 16 подиума от възможни 18. Смазва 
редица световни величия, включително и Антонио Кайроли. Няма друг 
пилот, който да е по-заслужил короната от Тим. Той помага на отбора 
да спечели и титлата при конструкторите. Словенецът впечатлява 
дори Роджър Харви – генерален мениджър на HRC за MXGP. Този човек 
е видял много звезди на трасетата за мотокрос, но талант като 
Гайсер се среща рядко.   
Още нещо за Тим Гайсер. Роден е на 8 септември 1996 г. в Птуи, Сло-
вения. Първа GP на Европа във Фаенца – 2012 г., MX2. Първа победа 
в Трентино, Пиетрамурата, през 2015 г. в МХ2, последна в MXGP на 
Мексико в Леон в началото на 2017 г., преди шампионатът да се върне 
в Европа. Общо победи – 14 (9 MXGP и 5 MX2). Световни титли – 2 
(2015 - МХ2, 2016 – MXGP). Шампионатът за 2017 г. продължава.  
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Ница, Пале Никайа, 3 април. Един щастлив 30-годишен мото-
циклетист триумфира. Тази вечер той е провъзгласен за King 
of Nice (Краля на Ница) след един перфектен сезон. Името му 

е Тони Боу. Току-що пилотът на Repsol Honda Team е спечелил све-
товната титла в шампионата на FIM X-Trial. Това е 11-ата корона 
на испанеца на триал в зала. Тя е общо 21-а в кариерата му, тъй 
като има и 10 на открито...
След като в края на миналата година неуморният Боу спечели 20-
ата си световна корона и 10-а титла на открито, започна един 
перфектен сезон в зала с невероятни успехи в Барселона, Виенер 
Нойщад в Австрия и в Марсилия. В Ница Боу се нуждаеше само от 5 
точки, за да стане шампион. Но той не се задоволява с това, което 
му е нужно, а иска всичко или нищо. Направи достоен завършек на 
един перфектен сезон на първенството в зала, като показа високо-
то си равнище. Пилотът на Montesa Cota 4RT не допусна нито една 
наказателна точка в актива си, макар още от квалификацията да 
си бе осигурил сигурните точки за успеха. Но това не задоволи Боу. 
С поредния си триумф шампионът направи Голям шлем от 7 първи 
места през 2017 г. и доказа, че е непобедим в тези състезания от 
февруари 2016 г. 
Тони Боу отдавна е легенда в триала. В края на миналата годи-
на само го потвърди, като спечели 20-ата си световна титла в 
Италия, на състезанието Киампо, един старт преди края на шам-
пионата. Така асът на Repsol Honda Team завърши една перфектна 
декада с 20 световни титли – 10 на открито и 10 в зала. И тогава, 
в Италия, на Тони му трябваше само едно 7-мо място в първия ден, 
за да спечели короната. Пилотът на Honda обаче показа още вед-

нъж майсторството си, спечели и финишира с 13 точки аванс пред 
Адам Рага. Във втория ден, вместо да е спокоен, Боу отново спече-
ли и последната Гран при. Така през сезона той взе 289 т. (Рага е с 
252), постигна 13 победи от 16 състезания, въпреки че в началото 
на сезона имаше притеснения заради контузеното си рамо. Тони 
триумфира в Гран при на Германия, Андора, Белгия, Великобритания 
и Италия, с първи места и в двата дни. С по едно първо място е в 
Каталуня, Япония и Франция. 
Тони Боу е роден на 17 октомври 1986 г. Пиера, Барселона, но живее в 
Ла Масана (Андора). Кариерата си започва на 8 години като състеза-
тел по триал, но с велосипед. Става световен шампион през 1999 г. 
и се прехвърля да кара мотоциклет. И започва да печели първи места 
и титли. През 2001 г. е испански шампион за младежи, а после взима 
и Европейската купа в 250 куб. см, като е най-обещаващият новак 
за 2002 г. През следващата година печели европейския шампионат, а 
през 2005 г. е част от тима, който печели Купата на нациите, втори 
е в испанското първенство по триал в зала и е 5-ти в световния шам-
пионат на открито. На следващия сезон Боу взема първите си победи 
в световното (в зала и на открито), като завършва 5-ти. 
След като подписва с Repsol Montesa Honda за сезон 2007, Тони 
веднага щурмува титлата. С Montesa Cota 4RT Боу печели 4 от 
8 състезания в зала и се цели в короната на открито, защото е 
първи в 8 от общо 11 състезания. Печели за трети пореден път 
титлата на Испания и помага на отбора на страната си за вземе 
отново Купата на нациите. През 2009 г. Боу печели и двете шам-
пионски титли, като вече е започнал своя поход към върховете. 
Много силна за пилота е 2011 г., като грабва през март титлата в 

ТОНИ БОУ
КРАЛЯ С 21 КОРОНИ 
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новия X-Trial шампионат в зала с 6 победи от 6 възможни, а през септември е за 5-ти път 
шампион на открито със 7 победи, 2 втори и 2 трети места. 
Световните титли за Тони са вече нещо обичайно, като абонамент. През 2013 г. в светов-
ния X-Trial шампионат той е непобедим и прави серия от 21 последователни първи места, 
което е абсолютен рекорд. След като взима 7-ата си титла в зала, той подобрява и рекорда 
на Дъги Лампкин от 12 шампионски отличия. През 2014 г. взе 8-ата си корона на открито, 
като се изравни с триал легендите Жорди Тарес и Дъги Лампкин, а вече ги остави след себе 
си. Така новата легенда на триала, новият крал на екстремистите е… Тони Боу.   

ЗАЩО БОУ Е ВЕЛИК  
В X-Trial Боу е спечелил 52 старта по 
триал, повече от всеки друг в истори-
ята на спорта, като е подобрил почти 
всички рекорди. Въпреки това Боу е 
толкова ненаситен за победи, че изне-
нада света през 2007 г., като печели 
половината от триалите на закрито. 
От този момент Тони Боу се намърда 
на трона, като не слиза от него и до-
сега. 
Тони Боу спечели 80 точки, максимал-
ния възможен брой за един сезон.  
Последният път, когато Боу не е бил на 
подиума на състезание от световния 
шампионат X-Trial, е през януари 2007 
г. в Марсилия. 
Боу е триумфирал в 52 състезания от 
общо 75, в които той е участвал като 
пилот на Repsol Honda Team в светов-
ния шампионат X-Trial в зала. 
Последното състезание на закрито, 
което Тони Боу не спечели, бе в Шефилд, 
Великобритания, на 9 януари 2016 г.  
От 75 старта в зала Боу е спечелил 64 
подиума (85,3%).
От 75 триала на закрито Боу спечели 
52, или 69,3%. 
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Този сезон заводският отбор на Honda Racing е наистина Dream 
team с двама изключителни пилоти и легенди в историята на 
ТТ – Джон Макгинес и Гай Мартин, които ще карат изцяло но-

вия мотоциклет Honda CBR1000RR Fireblade SP2 в клас супербайк 
на състезанията – Норд  Уест 200 и ТТ на остров Ман.
Шефът на екипа Нийл Таксуорт казва: „Имаме двама големи пило-
ти в Honda Racing тази година. С Гай подписахме договор за 2017 
г., за да кара новата Honda CBR1000RR Fireblade SP2. Джон е част 
от екипа от доста време, но е страхотно да бъде отново с нас 
за още една година. Няма да бъде същото без него! Наистина съм 
убеден, че с Гай и Джон, а и, разбира се, с новия Fireblade имаме 
силен отбор, готов да се справи по трасетата тази година. Гай е 
устремен към първата си победа TT, а Джон иска още и със сигур-
ност нов рекорд за обиколка с новия CBR1000RR. Това означава, че 
ни очакват вълнуващи състезания. Новият Fireblade SP2 е много 
важен за отбора, а също и да продължим наследството на Honda 
в ТТ, както и да добавим още нови победи. Тестовете минаха пер-
фектно – и пилотите, и машината показаха, че са много бързи.“ 
Гай Мартин е 35-годишен, роден е на 4 ноември 1981 г. в Донка-
стър. Първото му състезание е през 1998 г. В шосейните надпре-
вари за издръжливост ТТ на Ман той участва от 2004 г. Първото 
му участие на Ман е с отбора на Honda Racing. От дебюта си 
досега той има 16 подиума, два пъти е падал при инциденти и е 
получавал травми на гърба си. Мартин се състезава и с велоси-
педи маунтинбайк, където има няколко рекорда на Гинес. Освен 
това той е пилот на мотоциклета Triumph Infor Rocket Streamliner, 
с който постави рекорд за скорост от 441,28 км/ч (274,2 м/ч) на 
Соленото езеро в Боенвил на 8 август. 
Гай Мартин се връща в отбора на Honda Racing. Пилотът от Лин-
кълншир пропусна миналата година ТТ на остров Ман, защото 
участва в надпреварите с майунтинбайк Tour Divide в Америка, а 
после в Ълстър падна и се контузи. Но тази година той отново се 
връща в ТТ. Мартин ще стартира и в други състезания, които е 
печелил преди -  Гран при на Ълстър, Саутърн 100, Армой, Скарбъро 
Голд Къп, Кокстаун и др. Само на остров Ман Мартин има 16 поди-

ума, а първата му победа е с отбора на Honda Racing.  
Гай Мартин коментира решението си да се върне през 2017 г. в 
ТТ: „Нийл Таксуърт разговаря преди време с мен, като обсъжда-
хме заедно да се върна в отбора. Дълго време мислих, преди да 
кажа „да“. С всеки изминал ден се убеждавам, че съм взел правилно 
решение. Рано е да ме отписват от списъка на победителите, 
особено след като съм пробвал новия мотоциклет Honda. Отбо-
рът е отличен, а Fireblade винаги е бил истинско оръжие на пътя. 
Затова се отнасям съвсем сериозно към всичко това. Направихме 
усилени и резултатни тестове. Джон е човек и пилот, когото 
дълбоко уважавам и с нетърпение чакам възможността да се със-
тезавам с него с Fireblade.“
В същото време Джон Макгинес ще търси начин да добави нови 
успехи към впечатляващата си сметка от 23 победи в ТТ. Той раз-
чита много на новия Fireblade SP2, за да може да си върне рекорда 
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на трасето, който му бе отнет миналата година. 
Джон Макгинес е роден на 16 април 1972 г. в Моркемб, Англия. Наричат 
го Краля на планината заради победите му по планинското ТТ трасе. 
Той се състезава с мотоциклети отдавна и първата му титла е през 
1999 г. - шампион на Великобритания в клас 250 куб. см. Освен в го-
лемите надпревари като ТТ на остров Ман той кара в британските 
шампионати Суперщок и Суперспорт, а също и за Padgett Honda Racing  
в британския супербайк. Освен това е част от екипа Honda TT Legends 
в световния шампионат за издръжливост. Макгинес е легендарно име в 
историята на ТТ на остров Ман. Той дебютира там през 1996 г., като 
взема приза за най-добър новак. Три години по-късно печели първата си 
победа в надпреварата Lightweight 250. Сега Джон има само 3 победи 
по-малко в ТТ на остров Ман от рекордьора Джой Дънлоп – с 26. През 
2007 г. той става първият пилот, който преминава границата за сред-
на скорост за обиколка от 130 м/ч, или 210 км/ч, а след това преминава 
и бариерата от 131 м/ч. През 2015 година спечели състезанието Senior 
с нов рекорд на трасето от 132,701 м/ч, или 213,56 км/ч. Миналата го-
дина Майкъл Дънлоп му отне рекорда със средна скорост 133,393 м/ч, 
или 214,68 км/ч. 
Джон Макгинес казва: „Щастлив съм, че ще бъда с Honda още една го-
дина. Наистина, аз съм част от семейството и с нетърпение очаквах 
да видя какво може новият Fireblade SP2. На тестовете мотоциклетът 
се представи изключително. Познавам предишния модел като дланта на 
ръката си и съм спечелил със „старото момиче“ много победи в ТТ. Сега 
да видим дали ще успеем да се справим с новия модел. Имам добро пред-
чувствие за тази година и мисля, че имаме един наистина добър пакет, 
за да покажем, че сме отново в бизнеса. Аз, разбира се, бих искал още 
победи в TT и да си върна рекорда за обиколка. Това може да ме накарам 
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да заобичам новия мотоциклет. Сега с малко тъга казвам сбогом 
на стария Fireblade, защото имам много история и добри спомени 
с този мотор, но на тестовете разбрах, че новият ще може да 
го замени успешно. Радвам се, че имам нов съотборник като Гай. 
Ние имахме много битки в състезанията през годините, а сега с 
нетърпение очаквам да видя какво можем да направим двамата.“

HONDA CBR1000RR FIREBLADE Е  
НАЙ-УСПЕШНИЯТ 1000-КУБИКОВ 
МОТОЦИКЛЕТ В ТТ НА ОСТРОВ МАН ЗА 
ВСИЧКИ ВРЕМЕНА И HONDA ИМА ЗА ЦЕЛ 
ДА УВЕЛИЧИ СВОЯ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН 
РЕКОРД С НОВИЯ SP2, КОЙТО Е 
ВДЪХНОВЕН ОТ КОНЦЕПЦИЯТА NEXT 
STAGE TOTAL CONTROL. 

 
При SP2 е направена пътна хомологация въз основа на Fireblade SP, 
който е специално разработен за състезания и се характеризира 
с подобрена цилиндрова глава с по-големи по размер клапани и леки 
джанти Marchesini, а също и с още по-голяма производителност. 

Изцяло новият Honda CBR1000RR Fireblade SP2 направи своя 
състезателен дебют на състезанието Норд Уест 200.  
Все пак не е забравен и старият модел Fireblade. С него ще видим 
тази година други пилоти от частни отбори.  Един от тях ще бъде 
ирландецът Лий Джонстън, който ще кара за Jackson Racing. Той ще 
кара спецификацията на мотоциклета Honda CBR1000RR на Ники 
Хейдън от 2016 г., с който Момчето от Кентъки участва в светов-
ния шампионат на супербайк. 27-годишният пилот ще кара машина-
та, направена от препаратора Тен Кате, с който Хейдън стана 5-и 
в шампионата и спечели в Малайзия. Джонстън дебютира в ТТ през 
2012 г., а година по-късно спечели трофея за частниците. Стъпва ня-
колко пъти на подиума, а през 2014 г. печели Classic TT в 350 куб. см. 
ТТ на остров Ман през 2017 г. ще бъде от 27 май до 9 юни. От 27 май 
до 2 юни са квалификациите във всички класове, а на 3, 5, 7 и 9 юни 
са състезанията. 
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Преди това обаче, на 20 март 1954 г., бе оповестена прочутата 
Декларация за влизане в състезанието ТТ на остров Ман. В 
Декларацията се казва, че Honda ще влезе в клас 250 куб. см 

с двигател, който ще има 100 к.с. на литър обем, или по 25 коня за 
четвъртлитровите мотори. Сойчиро Хонда твърди, че ако това се 
постигне, Honda ще бъде на най-високите технологични нива в све-
та. Журналистите обаче разкриват, че победителят в клас 250 куб. 
см в състезанието ТТ – германският мотоциклет NSU Rennmax, има 
мощност от почти 150 к.с. на литър.
Първата задача на Сойчиро-сан на острова е да се запознае с тра-
сето за състезанията, което всъщност е обикновен път, който 
се затваря. Едното от тях е класическото в планината с дължина 
60,725 км, а другото е 17,36-километровият Клипс. Сойчиро Хонда ги 

определя като доста трудни и сложни. Другата му задача е да огледа 
всички машини, събрали се да участват в Гран при. Той ги разглеж-
да в най-малки подробности, клекнал съвсем близо до тях. Когато 
виждат на живо състезанието на 14 юни, Хонда и Такео Фуджисава, 
който движи финансите на компанията, научават много неща. И из-
граждат своя план за работа. 
Фуджисава се съмнява как ще успеят да се справят с това огромно 
предизвикателство. Те вече са били на едно състезание в Асама, 
Япония, и в Сао Пауло, Бразилия. Там Микио Омура завършва 13-и с 
машината R125, наречена Dream. Веднага започват да работят по 
прототипа на двигателя, който е завършен до края на годината. 
Фуджисава казва на Стареца, както наричат Сойчиро Хонда, че 
трябва да направят специализиран екип. Хонда само отсича: „На-

НА „ПЪЛНА ГАЗ“  
КЪМ ОСТРОВ МАН
ВСИЧКО ЗАПОЧВА С ЕДНО ПЪТУВАНЕ НА Г-Н СОЙЧИРО ХОНДА В ЕВРОПА.  
ТОЙ ТРЪГВА НА 9 ЮНИ 1954 Г., НО НЕ КЪМ РИМ, ПАРИЖ ИЛИ НЯКОЙ ГОЛЯМ ГРАД НА 
СТАРИЯ КОНТИНЕНТ, А КЪМ МАЛКИЯ БРИТАНСКИ ОСТРОВ МАН.  
НЕГОВАТА ЦЕЛ Е ДА ВИДИ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ ЛЕГЕНДАРНОТО  
СЪСТЕЗАНИЕ ТТ НА МАН. СОЙЧИРО-САН ПРИСТИГА В МЕКАТА НА  
МОТОРНИТЕ СПОРТОВЕ ПО ОНОВА  ВРЕМЕ НА 13 ЮНИ. 
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прави го!“ Така се образува Research Section №2, с отговорници за 
двигателя – Тадаши Куме и Кимио Шинмура, за тялото – Тошиджи 
Баба, пилоти – от домашната организация Honda Speed Club и тийм 
мениджърът Киоши Кавашима. 
От своя страна Сойчиро Хонда, който вижда за първи път състе-
занието на 14 юни, разбира много неща. Той продължава да обикаля 
в Англия, Германия и Италия, където се среща с производители на 
мотоциклети, създатели на автомобили, ходи във фабрики за части, 
преговаря с производители на металообработващи машини. Скоро 
в състезателния отдел започват да пристигат състезателни час-
ти, които не са били на разположение в Япония. В Англия Хонда е 
закупил състезателни гуми и джанти от Avon, верига от Reynold и 
запалителни свещи от KLG. В Италия той купува джанти от Borrani 
и карбуратори от Dellorto. 

ТАКА СОЙЧИРО ХОНДА СЕ ЗАВРЪЩА В 
ЯПОНИЯ, НО ТАЙНО СЕ ПРИТЕСНЯВА ЗА 
НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ – НАЛИЧИЕТО 
НА ПАРИЧНИ РЕСУРСИ. 

В момента обаче, когато вижда усмихнатото лице на Фуджисава, до-
шъл да го посрещне на летище Ханеда, той разбира, че са се справи-
ли с проблема. Ситуацията обаче все още е рискована, като ходене 
по въже. Въпреки всичко щабът на TT Race е създаден през октомври, 
а Киоши Кавашима започва разработването на състезателни двига-
тели. През декември първият агрегат от две години насам е готов 
– 4-тактов T-Type с общо предназначение. Този двигател е база за 

серия от 4-тактови мотори за серийни машини, които продължават 
да се правят и до днес. Въпреки това участието в ТТ на остров Ман, 
както бе обещано пред обществото, едва ли изглежда възможно.
През април 1955 г. наследниците на E-Type най-накрая излизат 
на пазара. Първо идва Dream SB с 350 куб. см. През май се появя-
ва 250-кубиков Dream SA. И двата са от ново поколение, топ мо-
дели, задвижвани от първия двигател OHC на Honda. SB е с 
мощност 14,5 к.с., а SA – с 10,5. Това отбелязва раждането на 
първите двигатели на Honda, които са с мощност над 10 коня.   
По това време Япония преживява жестока война между производите-
лите на мотоциклети на вътрешния пазар. Състезанията стават 
все повече и всички производители мерят сили в тях, защото побе-
дите имат голям рекламен ефект. През юли наскоро дебютиралият 
SA спечели първата си победа в планинската надпревара Фуджи, къ-
дето досега машина на Honda никога не е успявала да триумфира. 
През ноември е най-престижното състезание в Асама. Второто е на 
специална писта, докато първото използва обществените пътища. 
Honda пуска специално тунинговани машини, базирани на Dream SA 
250 куб. см, в три класа – 250, 350 и 500 куб. см, като съответно 
стават втори, първи и първи. В класа 125 куб. см обаче Benly JC тър-
пи поражение от двутактовия Yamaha YA-1, който окупира първите 
четири места. Разбира се, Сойчиро Хонда също е в Асама и е бесен 
от поражението при важните 250- и 125-кубикови мотоциклети. В 
клас 250 куб. см първото място бе за Lilac от Marusho Motor Co., Ltd. 
Президентът на това дружество - Ито Тадаши, е работил преди 
време под ръководството на Стареца. Победителят в клас 125 куб. 
см е първият състезател от Nippon Gakki YAMAHA, които току-що, 
същата година, са започнали производство на мотоциклети. Сойчи-
ро Хонда обаче заключава философски: „Няма смисъл да се плаче над 
разлятото мляко.“
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Екипът започва неуморна работа, тренировки и обучение с Benly 
CB92, който излиза на пазара през февруари. Двигателят работи 
много добре, но на някои състезания гумите буквално се разкъсват, 
а веригата затяга. Има и други проблеми. Стъпка по стъпка обаче 
те се решават и изглаждат с много труд. Започват да се конструи-
рат все по-съвършени машини.

ТАКА СЕ СТИГА ДО ПЪРВОТО  
УЧАСТИЕ НА HONDA В ТТ НА ОСТРОВ  
МАН ПРЕЗ 1959 Г. ТОВА Е ДЕБЮТ НА 
ЯПОНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ  
НА ПРЕСТИЖНАТА НАДПРЕВАРА И В 
МОТОЦИКЛЕТНАТА ГРАН ПРИ.
 

Отборът е от петима пилоти – 4 японци и един американец. Преди 
старта японските механици работят цяла нощ по мотоциклетите, 
а журналистите ги определят като „мишки, ходещи по тавана“. Но 
четирите машини на отбора Honda 125 куб. см, с мениджър Киоши 
Кавашима и с подкрепата на Сойчиро Хонда, се класират на 6-то, 
7-мо, 8-мо и 11-о място. Тимът печели и Отборната награда за про-
изводители. Този успех става причина Honda да се състезава през 
следващата година в пълния Гран при шампионат.  
Кавашима си спомня: „Това, което им казах, е да завършат състезание-
то. Ако машината се развали преди финала, нямаше да имаме никакви 
данни. Стремяхме се към победата 2-3 години по-късно. Всичките че-

тири машини завършиха състезанието. Това беше повече, отколкото 
очаквахме. Бил Хънт падна на RC141 и се оттегли, но всички други се 
справяха чудесно. На 7-ата обиколка щифтът на задния спирачен лост 
на мотора на Джунзо се счупи и падна. Направихме спешен ремонт с 
бърз питстоп и го върнахме обратно на пистата. Първо място зае 
Провини с MV Agusta. Тавери остана втори с MZ, а Хейлууд бе 3-ти с 
Ducati. От екипа на Honda 6-ти стана Наоми Танигучи, 7-ми Гиичи Сузу-
ки, Танака бе 8-ми, а 10-и – Джунзо Сузуки. Танигучи спечели реплика на 
сребърен медал, а Гиичи Сузуки и Танака получиха бронзови. Екипът взе 
наградата на производителите. Когато заминавахме от летището в 
Токио за остров Ман, Сойчиро Хонда ни изпрати, а като се върнахме 
обратно в Токио, той отново беше там, за да ни посрещне.“
Мотоциклетът RC142 е с открита рама, като двигателят е в задна-
та горна част, с водеща предна връзка и подвижно рамо на задното 
окачване. Двигателят е четиритактов двуцилиндров DOHC, като 
цилиндрите са наклонени под 6 градуса. Всеки от тях е с по 4 клапа-
на, като диаметърът и ходът на буталото са 44 х 41 мм с обем 124,6 
куб. см и със степен на сгъстяване 10,5: 1. Мощността е 18,5 к.с. при 
13 000 об/мин. Скоростната кутия е 6-степенна, а общото тегло на 
мотора е 87 кг, междуосието е 1265 мм. 
През 1960 г. в клас 250 куб. см местата за Honda са от 4-то до 6-то - съ-
ответно Боб Браун, Мото Китано и Наоми Танигучи. В клас 125 куб. см Та-
нигучи отново е 6-ти, а след него до 10-о място всички машини са Honda, 
съответно на Гиичи Сузуки, Садао Шимазаки, Тейсуке Танака и Том Филис. 
Първата победа идва през 1961 г. Триумфът в двата класа е пълен. В 
125 куб. см от първо до 5-то място са пилоти на Honda – съответ-
но Майк Хейлууд, Луиджи Тавери, Том Филис, Джим Редман и Сабао 
Шимазаки. В 250 куб. см Honda окупира отново първите топ 5 мес-
та, като победата е за Хейлууд, асистиран на подиума от Филис и 
Редман, 4-ти е Кинимицу Такахаши, следван от Танугучи.
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ПРИЕМЕТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

И ВИЖТЕ КЪДЕ
ЩЕ ВИ  ОТВЕДЕ

 C IVIC HATCH BACK 1.5 VTEC TU R B O SPORT, МЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ, ЦВЯТ – ЧЕРВЕН RALLYE R E D. 
КОМБИНИРАН РАЗХОД НА ГОРИВО – 5.8 Л/100 КМ, ГРАДСКИ – 7.4 Л/100 КМ, ИЗВЪНГРАДСКИ – 4.9 Л/100 КМ, ЕМИСИИ НА CO2 133 Г/ KM.
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