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най-близкия дилър на Бултрако АД. honda.bg
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Здравейте, приятели, 
Отново сме заедно! Отново сме с нашето списание Dreams. С него 

пак ще се потопим в света на автомобилите и мотоциклетите 
Honda, в света на нашите високотехнологични, безопасни и еколо-
гични превозни средства. 
Намираме се в средата на годината. Време е за пътешествия. Ние 

от Honda БУЛТРАКО можем да ви предложим най-доброто от наши-
те превозни средства – комфорт, удобство, сигурност, иконо-
мичност. Независимо дали се движите на две или на четири колела. 
Дори можете вече да летите и във въздуха с нашия HondaJet. Така 
че заедно с двигателите ни за плавателни съдове, Honda присъства 
на сушата, във въздуха и във водата.  
Такова е и жанровото разнообразие на нашето ново списание 

Dreams. Има четива, за които сме сигурни, че ще бъдат интересни 
за много хора. Независимо дали предпочитат автомобили или мо-
тоциклети. Естествено, разказваме за нашите най-съвременни и 
високотехнологични автомобили като Clarity Fuel Cell – с водородни 
клетки, който вече е сериен, като супербързия и мощен Civic Type R, 
невероятния спортен хибрид NSX. Не са забравени и мотоциклети-
стите с новите модели за тази и следващата година. И тъй като е 
сезонът на отпуските, предлагаме ви интересни решения, свързани 
с това, къде можете да прекарате няколко дни сред природата. 
За обичащите високите скорости, за спортистите, се пренасяме 

на пистите. Там също имаме успехи – в MotoGP, в Инди 500, в мо-
токроса… Срещаме ви с една легенда на две колела – Джой Дънлоп. 
Тези и други интересни статии ще откриете в новия брой на 

Dreams, който вероятно четете, докато сте на морския бряг, 
а може би на хлад в планината, на басейна, или просто у дома… 
Времето е лятно, прекрасно, приятно… Радвайте се на хубавите 
мигове, усмихвайте се, мечтайте! Просто усетете Силата на 
мечтите, с мятаме, че Honda наистина може да помогне за това! 

Редакционен екип сп. Dreams
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Уникален начин за превоз на велосипеда ще предлага 
Civic Tourer. Стойката позволява да качим в багажника 
и да транспортираме на закрито до двe пълноразмер-
ни колелета. Прототипът на системата бе предста-
вен първоначално на салона във Франкфурт миналата 
есен, но наскоро президентът на Honda Motor Europe 
Тошиаки Микошиба възложи на развойно-дизайнерския 
отдел на марката да превърне концепцията в реал-
ност. 
Пренасяни в багажника, велосипедите няма да нару-
шават естествената аеродинамика на автомобила. 
Така този неспецифичен товар няма да се отрази на 
динамиката и разхода на гориво на и без това иконо-

мичния Civic Tourer, който миналата година по този 
показател постави световен рекорд, признат от 
GUINNESS. Алуминиевата релса е монтирана в дъно-
то на багажника, а към нея са прикрепени плъзгащи 
се скоби. Самата релса е с Т-образна греда, за да се 
вмести там предната вилка на велосипеда. Задното 
колело се застопорява върху сгънатата облегалка на 
задната седалка, а в широките подпори от всеки край 
на релсата има прорез, за да се подсигури предното. 
Освен всичко останало системата е гъвкава и са въз-
можни различни комбинации според броя на пътници-
те и велосипедите. От октомври тя може да бъде 
поръчвана като допълнителен аксесоар. 

HONDA CIVIC TOURER, АКО ОБИЧАШ КОЛЕЛОТО СИ

Новини

ЗАПОЧВА ПРИКЛЮЧЕНИЕТО  
HONDA AFRICA TWIN CRF 1000L 
Феновете на чистия адреналин получиха голям и не-
очакван подарък в разгара на лятото. Легендарният 
Honda Africa Twin CRF 1000L  е на разположение за тес-
тово шофиране.  
Въпреки огромния клиентски интерес, надвишаващ 
производствения капацитет на фабриката в Кума-
мото, официалният вносител на Honda, „Бултрако“ 
АД, успя да осигури тестови модел за страната ни.  
Мотоциклетът, вдъхновен от легендата от 80-те - 
NXR-750, четирикратен победител в „Париж – Дакар“ 
е регистриран и готов за приключения както на ас-
фалт, така и извън пътната мрежа.  
Цените започват от 23 695 лв. с ДДС за стандартния 
модел и достигат до 27 895 лв. с ДДС.
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HONDA CIVIC TOURER, АКО ОБИЧАШ КОЛЕЛОТО СИ

Възможност за лизинг с вноска от 344 лв. с ДДС на месец  
при 35% първоначална вноска, 60 месеца и 20% остатъчна 
стойност. Офертата се отнася за Civic 1.4 Comfort. 
Зимният пакет на стойност 780 лв.  включва подгряване на 
седалките и дюзи за измиване на фаровете.
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CIVIC WTCC С НОВА  
ВИЗИЯ В ГУДУУД

Новини
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Благодарение на партньорството на Honda с фондаци-
ята Жан Гратон състезателният Honda Civic WTCC бе 
с изцяло променена визия за Фестивала на скоростта 
в Гудууд. Ефектно изрисуваната кола бе изложена в 
падока за Формула 1 в Гудууд, близо до Чичестър, а 
феновете на автомобили можеха да гласуват за най-
харесваните от тях нарисувани автомобили в соци-
алните медии и уебсайта в интернет. 
Тази кола е една от четирите машини за WTCC, които 
ще бъдат изрисувани за годишното събитие Art Car 
Contest и участват в  шампионата на туристически 
автомобили на ФИА. Дизайнът за рисунките по кола-
та е на Доминик Гратон – арт директор във Фонда-
ция Жан Гратон, и на Филип Жиелмети. Рисунките са 
вдъхновени от един от най-известните герои на Жан 
Гратон – Мишел Вайан. Гратон създаде комикса, свър-
зан с автомобилния и изобщо с моторспорта, с героя 
Мишел Вайан през 1957 г. Автомобилът бе обявен с 
името Honda Art Car Jean Graton, а колата е вдъхновена 
от изданието „A Fond!“, в което Мишел Вайан преслед-
ва Ferrari през тунела на Монако по време на Гран при 
през 1974 г.

HONDA ПРЕДИЗВИКА С UNI-CUB 
НА ХАКАТОН
Уникалното самобалансиращо се устройство за 
придвижване на Honda - UNI-CUB, може да бъде до-
развито. С това Honda предизвиква разработчици-
те, участващи в хакатон (hackathon), или маратон 
по програмиране, в Shape: An AT & T Tech Expo в Сан 
Франциско. С него марката обяви хакатон (от hack 
и marathon – събитие, по време на което програми-
сти, дизайнери и проджект мениджъри обединяват 
усилия, за да разрешат общ проблем) в рамките на 
изложението. 
Honda предизвиква компютърните гении да участ-
ват в разработването на нов софтуер за UNI-CUB, 
който би разширил обсега му на действие. Сега 
устройството позволява на водача да контролира 
скоростта и движението, докато седи на него, с 
преместване на центъра на тежестта на тялото 
си. Програмистите ще използват специална версия 
на UNI-CUB, модифицирана с Robot Operating System 
на Honda, съвместима с API (програмния интерфейс 
за приложения). Софтуерните специалисти имат 
възможност да създадат софтуер, с който UNI-CUB 
ще може да бъде управляван от разстояние чрез 
смартфон или други устройства, което предвижда 
по-нататъшно разширяване функционалността на 
устройството. 
На хакатона специалистите имат на разположе-
ние само 24 часа, за да приложат своите идеи за 
UNI-CUB. Участват 20 отбора, които ще могат да 
представят своите идеи пред специален съдийски 
състав. 



В С И Ч К О  В Л И З А 

В - a

Благодарение на технологията Honda Magic Seat 
превозваме предмети с дължина до 2480 мм. 
Задни седалки, делими 60:40, 4 различни конфигурации. 

honda.bg

Бултрако АД – официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда 
или се свържете с нас на кратък номер *CARS (*2277). 

VIP превоз от най-висок клас 
в компактен градски модел.

По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност. Разход на гориво: извънградски цикъл 4.3 л/100 км, градски 
цикъл 5.9 л/ 100км, комбиниран цикъл 6.1 л/100 км. Емисии на СО2 116 г/км. Снимката е илюстративна и може да съдържа оборудване, 
което не е част от стандартното за модела. За информация – при най-близкия дилър. Базова цена от 31 590 лв. с ДДС.



СЪСТЕЗАТЕЛНАТА КОЛА ЗА ПЪТЯ, НАЙ-БЪРЗИЯТ АВТОМОБИЛ С ПРЕДЕН ДВИГАТЕЛЕН 
МОСТ, НАЙ-ДОБРЕ УСКОРЯВАЩИЯТ СЕ ХЕЧБЕК… КАКВОТО И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДА 
СЕ ДАДЕ НА HONDA CIVIC TYPE R, ВСЕ Е ИСТИНА. ГАРАНТИРАМЕ! ВИДЯХМЕ Я, 
ПРОБВАХМЕ Я В РАЗЛИЧНИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ – В ГРАДА, НА МАГИСТРАЛА, ПО 
ПЛАНИНСКИ ПЪТ И НА ПИСТА. НЕВЕРОЯТЕН АВТОМОБИЛ, ВСЕЛИЛ В СЕБЕ СИ НАД 
300 БЕСНИ КОНЯ. А ТЕЗИ БЕСОВЕ, КАТО СЕ РАЗВИХРЯТ!

Текст: Стефан Илиев; снимки: Христо Петров 

СКОРОСТТА В 
ЧИСТ ВИД
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Тест - Honda Civic Type R



Н
ашият тестов Civic Type R просто те грабва – че-
рен, с червени апликации. Той е GT версията и на-
истина изглежда страховито. Състезателният 
дух личи отпред със спойлера, решетката, въз-
духоводите на калниците и другите елементи. В 

анфас автомобилът лъха на бързина. Отзад обаче е на-
право страшен, респектиращ. Сякаш крилото, задната 

броня, дефлекторът и „батареята“ от 4-те накрайника 
на ауспусите са създадени да стряскат идващите от-
зад. И повярвайте – има подобен ефект. Пробвахме как 
се чувстват водачите на наточени коли, свикнали да 
им сторват път, когато присветват с фаровете. При 
нас обаче този номер не минава. Щом нахалникът от-
зад светне, подаваме газ и онзи остава в небитието 

със зяпнала като на шаран уста…
Не вярвате ли? За да повярвате, трябва да опитате как-
во може Type R с уникалния бензинов агрегат с директ-
но впръскване 2.0 л VTEC TURBO. Той има мощност 310 
к.с. при 6500 об/мин и 400 Нм при 2500 об/мин. Трябва да 
уточним, че това е за версията GT, която тествахме.  
Максималната скорост е 270 км/ч, а ние достигнахме до 

250 км/ч на едно летище. Ускорението от 0 до 100 км/ч 
става за 5,7 сек. По-важното е, че при 130 км/ч например 
на 6-а предавка, при подаване на газ. колата буквално се 
изстрелва напред. И друго – когато сте с 60 км/ч напри-
мер на 5-а предавка, индикаторът за смяна на предав-
ките показва, че трябва да включите 6-а. За икономии. 
Както стана ясно, скоростната кутия е 6-степенна, а 
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предавките се сменят наистина перфектно и бързо. Лос-
тът е много, ама много удобен, с къс ход и с красива и 
изящна полирана алуминиева топка.
Тук е времето да кажем, че отляво на таблото има един 
бутон - +R. Натиснете ли го, Honda Civic Type R се пре-
образява. Приборите на таблото почервеняват, сякаш 
от прилив на адреналин, окачването се втвърдява и ко-
лата побеснява. Всъщност става като състезателна, 
двигателят става по-шумен, воланът по-директен, дру-
сането от неравностите се усеща повече, но в завоите 
стабилността на Type R  става невероятна. С бутона за 
информация (i) на волана се появяват нови показатели на 
дисплея – налягането на турбото, можете да си засечете 
време за обиколка или да видите колко G е въздействие-
то при спиране, ускорение и странично… Със сигурност 
бутонът +R е използван, когато с Type R се поставяха 
рекордите. Първо бе на Нюрбургринг – Нордшлайфе, а в на-

чалото на лятото на още пет европейски писти – Силвър-
стоун, Спа Франкоршамп, Монца, Ещорил и Хунгароринг.    
Всъщност и при изключен бутон +R окачването на колата 
е доста по-твърдо. Стана дума, че това е „състезателна 
кола за пътя“. Щом ще се състезаваме, значи окачването 
трябва да е твърдо, за да дава стабилност на колата. 
Къде сте виждали „бегачка“ да вози като лодка?! И стабил-
ността е постигната с четириточковата Adaptive Damper 
System с ел. сервоуправление с Dual Pinion, отпред с Dual Axis 
Strut  и  с Н-образна торсионна греда отзад. Оттук идва и 
невероятно доброто сцепление на Type R отпред. Естест-
вено, за това помага и комбинацията между диференциала 
с ограничено приплъзване и умната система за въртящ 
момент. Така Type R лесно обуздава своите 310 коня, а во-
дачът ги контролира и ги държи на пътя. Това, което по-
каза автомобилът в тесни завои при високи скорости, се 
постига трудно и от рали кола. Направо е учудващо как Type 

Тест - Honda Civic Type R
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R се държи така плътно прилепнал на пътя. Той перфектно 
доставя необходимото ниво обратна връзка от шасито 
към водача. Колата не показа почти никакво презавиване, 
но ако реши, водачът може да хлъзне задницата. 
Civic Type R е със страхотна аеродинамика, защото дъл-
го време е прекарал в аеродинамичния тунел, а заедно с 
компютърните разработки и анализи е получил изклю-
чителна стабилност при високи скорости и високи нива 
на притискане. Превъзходната аеродинамика помага да 
извлечете максимума от двигателя. Новата, почти на-
пълно плоска най-долна част на колата отвежда директно 
въздушния поток. В съчетание със споменатия заден ди-
фузьор, помага за оптимизиране на притискането и ефек-
тивното прилепяне на колата към пътя. Промененото 
задно крило дава и силно визуално присъствие, и ефикасна 
допълнителна притискателна сила, заради структурата 
на широката част на крилото. Широкият преден сплитер 
и дълбоките странични прагове също управляват въздуш-
ния поток и намаляват възможността от повдигане, а 
предната броня е с форма, която отвежда турбуленцията 
около предните колела, като подобрява прилепянето и ук-
репва стабилността при високи скорости.
Щом е такава бърза, тази кола трябва и да спира добре. 
Всъщност, прави го перфектно. През 19-цоловите лети 
джанти, които са уникални за Type R, личат червените 
апарати на спирачките Brembo. Спирачният пакет Brembo 

за предните колела е разработен специално за този авто-
мобил, с 4-бутални апарати, 350 мм перфорирани дискове 
с усилвател. Системата е четириканална ABS, като e съ-
четана с електронно разпределяне на спирачното усилие 
(EBD) и система за подпомагане на спирането (BA). Отзад 
спирачките са хидравлични, дискови с усилвател. Във вер-
сията GT не липсва нищо от системите за безопасност, 
докато в обикновения Type R има някои опционални. Серий-
но са електронна система за подпомагане динамичната 
устойчивост и контрол на сцепление на гумите с въз-
можност за изключване – Vehicle Stability Assist (VSA), сис-
тема за подпомагане на потеглянето при наклон (Hill Start 
Assist), индикатор, предупреждаващ за ниско налягане в гу-
мите (DWS), система за предупреждение при опасност от 
насрещен удар (FCW), система за разпознаване на пътни-
те знаци (TSR), система за предупреждение при напускане 
на лентата за движение (LDW), система за мъртва зона 
(BSI), включваща следене на страничния трафик (CTM), и 
система за контрол на дългите светлини (автоматично 
изключване) HSS. 
Honda Civic Type R има типичната за марката отлична 
аудиосистема. Но кой би искал да слуша музика в тази 
кола? По-добре е да чувате приглушения тътен на двига-
теля, когато се движи на ниски обороти, и рева му, щом 
подадете рязко газ. При нормално каране, ако отворите 
прозореца, ще чуете мелодичното свистене на турбо-
компресора, когато сменяте предавките. Каква по-добра 
музика за ушите! 
Въпреки че окачването е доста твърдо и моторът се 
чува осезаемо дори и без включен режим +R, Civic Type R e 
супер кола за дълъг път. Над 3 часа не слязох от колата, но 
типичните за други автомобили схващания не се получи-
ха. Състезателните анатомични седалки с червена велу-
рена тапицерия и черни апликации просто обвиват тяло-
то, не му позволяват да се лашка по завоите. На задните 
седалки могат да седят само двама, но има достатъчно 
място за краката на много висок човек – от порядъка на 
1,80 – 1,90 см. И това го пробвахме. Type R има типичния 
за обикновения хечбек на Civic доста голям багажник.
Civic Type R е различна не само от предшествениците си, 
но и от цялата по-голяма маса от скучно изглеждащи 
хечбеци. Черното чудовище изпъква с големите си крила, 
вентили и издатини. Ако видите такава кола на пътя, не 
трябва да се заяждате с водача. Малко газ и ви е отвял. 
Стига да го пожелае.  
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П
итали ли сте се някога какво е предимството на 
Honda пред останалите конкуренти по отноше-
ние на вътрешното пространство? Или, да речем, 
как компактният Jazz или градският Civic могат да 
ви предложат да се разположите полулегнали, почти 

като в лимузина? Ние веднага ще отговорим, че почти 
всичките ни модели имат „магически” задни седалки. Какво 

представляват и каква е разликата с обикновените сгъва-
еми и делими задни места? Така наречената система Honda 
Magic Seat позволява наистина да организираме и пренареж-
даме по доста умен начин вътрешното пространство. 
Това е особено видимо при най-малкия ни модел – Jazz, но 
важи с пълна сила за Civic и HR-V. Те могат лесно да бъдат 
адаптирани към всеки пътник и към всеки багаж.

Текст: Десислава Бацанова; снимки: Honda

С HONDA MAGIC SEAT МОЖЕМ ДА ПРЕВОЗВАМЕ ПРЕДМЕТИ С НЕСТАНДАРТНА ФОРМА ИЛИ ПРОСТО ДА СЕ 
ИЗЛЕГНЕМ ДОРИ И В МАЛКИЯ JAZZ

УРОК ПО МАГИЯ
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 Нещо повече от 60:40
Когато трябва да натоварим в компактния си градски 
автомобил предмет с нестандартни размери, магията 
се намесва и наистина дава резултати. В случая не го-
ворим просто за популярното сгъване на облегалките 
и получаването на равен товарен под, което тук също 
е актуално. Има и друго. Долната част на седалките 
от втория ред се вдига и застопорява досущ като 
столчетата в киносалоните. Можете да го направите 
само с една ръка, дори тя да е лявата. Просто вдигате 
седалката, сгъвате металната подпора под нея и гото-
во. Добрата новина е, че в случая седалките са делими 
в отношение 60:40 и така можем да варираме с прос-
транството и да го адаптираме според конкретната 
необходимост. По този начин дори и в малкия Jazz спо-
койно ще пренесем нов плазмен телевизор или семейния 
фикус. 

Като VIP пътник в лимузина
Кой е казал, че дори най-малкият ни модел не може да пре-
достави VIP превоз от най-висок клас? Ако избутаме мак-
симално седалката до шофьора и свалим облегалката й, 
можем да се разположим полулегнали като в лимузина или 
шезлонг. 
Прилагането на дизайнерската философия на Honda – „Мак-
симум за човека, минимум машина” – превръща малкия 
Jazz в наистина мултифункционален автомобил. Благода-
рение на системата Magic Seat 453-литровият багажник 
на HR-V може да варира до 1026 л. Както при кросоувъра, 
така и при Civic и Jazz са валидни до четири различни кон-
фигурации на задните седалки. 

Възможните режими на Honda Magic Seat
Utility – облегалката се сгъва надолу, както и основата на самата седалка потъва. Така се получава равен товарен под с 
дължина от 1505 мм дори при компактния Jazz (при HR-V вече е 1845 мм).
Tall – основата на задната седалка се вдига нагоре и назад и се заключва във вертикална позиция, за да остави товарно 
пространство с височина от 1280 мм (1240 мм при HR-V). Така можем да превозваме високи предмети (примерно голя-
мо стайно растение), като ги застопорим зад предните седалки. 
Long  – облегалката на предната пътническа седалка се пуска назад до хоризонтална позиция, докато задната облегалка 
се сгъва напред, оформяйки своеобразен тунел, за да приберем предмети с дължина до 2480 мм (2445 мм при HR-V).
Refresh – облегалката на предната седалка се разгъва в равна позиция, докато срещне долната част на задната. Ре-
зултатът е лежанка с дължина от 1580 мм при Jazz, която позволява на пътника от втория ред буквално да си опъне 
краката по време на дълго пътуване. 
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Текст: Стефан Илиев; снимки: Honda

CLARITY FUEL CELL  
ВЕЧЕ СЕ ДВИЖИ В ЯПОНИЯ
В КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА HONDA, КАТО ПИОНЕР ВЪВ ВОДОРОДНАТА 
ТЕХНОЛОГИЯ С ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ПОКАЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ CLARITY 
FUEL CELL НА 44-ОТО АВТОМОБИЛНО И МОТОЦИКЛЕТНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ТОКИО. 
КАТО ИЗПОЛЗВА НАЙ-МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА HONDA, CLARITY FUEL CELL 
Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА СЕРИЕН МОДЕЛ СЕДАН НА ГОРИВНИ КЛЕТКИ. 
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В 
началото на тази година автомобилът вече 
се появи в Япония. Президентът и СЕО на 
Honda Такахиро Хачиго даде първата Clarity 
Fuel Cell на японското министерство на 
икономиката, търговията и промишленос-

тта. Ключовете получи Цуйоши Хошино – парла-
ментарен заместник-министър на икономиката, 
търговията и промишлеността. На церемонията 
Хошино сан коментира: „Когато седнах зад волана 
на Clarity Fuel Cell за първи път, почувствах силна-
та страст на Honda към реализацията на водород-
ното общество и към популяризирането на FCV 
и водородните станции. От своя страна Хачиго 
каза: „За нас е удоволствие да доставим първия 
автомобил Clarity Fuel Cell   на Министерството 
на икономиката, търговията и промишлеността, 
като част от интегрираните публични и частни 
усилия, за да се реализира водородното общество. 
Honda ще допринесе за това чрез по-нататъшно 
развитие на нашите технологии, като ще предлага 
много атрактивни FCV на нашите клиенти и на по-
достъпни цени.“

Президентът и СЕО на Honda Такахиро Хачиго дава първата Clarity 
Fuel Cell  на Цуйоши Хошино – заместник-министър на икономи-
ката на Япония
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Clarity Fuel Cell ще бъде дадена на лизинг 
на местните власти в Япония 
Първоначалните планове са да се продават по около 200 
броя на година, които се произвеждат в завода на Honda 
в Точиги. В Европа Clarity Fuel Cell ще се предлага само в 
ограничени количества чрез проекта Hy FIVE във Велико-
британия и Дания от септември тази година. 
Clarity Fuel Cell е събрал пакета с горивни клетки и задвиж-
ващата система в пространството, което обикновено 
се заема от двигателя и трансмисията. Външният вид 
на Clarity Fuel Cell е вдъхновен от принципа на Honda „мак-
симум за човека, минимум за машината“. Чрез миними-
зиране на пространството, използвано за задвижващата 
система, конструкторите и инженерите на Honda са по-
стигнали вътрешното пространство, в което петима 
възрастни могат да пътуват спокойно, както е в един 

конвенционален седан с обикновен дшигател. Размерите 
на частта, отделена за горивни клетки и за производ-
ство на електроенергия, са намалени чрез съвременни 
технологии на Honda до размер, сравним с този на дви-
гател V6.
Въпреки компактния характер на системата за задвиж-
ване с горивни клетки, съвременните технологии на 
Honda са осигурили водеща в света ефективност. Ори-
гиналните сепаратори на Honda са съвременни, защото 
клетките имат по-висока ефективност и по-стройна 
форма благодарение на намаляването на 1 мм (20%) на де-
белината на всяка клетка. Така пакетът с горивни клетки 
е с 33% по-компактен от този, който е използван при 
първоначалното FCX Clarity. Това подобрение е сериозно, 
тъй като е постигнато успоредно с увеличение на макси-
малната мощност на двигателя до 130 кВт (177 к.с.)  и 
увеличена ефективност от 60% - до 3,1 кВт/л.
Clarity Fuel Cell е оборудван с водороден резервоар с наля-

Екология
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гане 70МРа. Увеличаването на обема на водорода, който 
може да се съхранява, повишава и пробега. Съчетанието 
на ефективна задвижваща система и намаляването кон-
сумацията на енергия на Clarity Fuel Cell дава възможност 
да се изминат над 700 км с един пълен с гориво резерво-
ар. Резервоарът за гориво под високо налягане се преза-
режда бързо – приблизително за 3 минути при 70МРа и 
температура 20°С. Излиза, че няма разлика на времето 
за зареждане на Clarity с автомобилите с бензинови или 
дизелови двигатели.
Автомобилът на Honda е проектиран да използва висока-
та мощност на пакета от горивните клетки, които са 
подпомагани от литиево-йонната батерия. Така се оси-
гурява висока мощност на двигателя, която се подава 
на задвижващите колела, а ускорението е страхотно. 
Поради непрекъснато нарастващия въртящ момент, пре-
доставен от двигателя с висока мощност 130 кВт (177 
к.с.), без нужда от зъбни колела, Clarity постига идеално 
плавно ускорение от нула до максимална скорост. Ди-
ректното задвижване, вълнуващото шофиране и тихата 
кабина, образуват привлекателна комбинация. Clarity Fuel 
Cell предлага на водача два режима на шофиране: Normal, 

който осигурява баланс между икономия на гориво и пред-
ставяне, а Sport дава приоритет на по-бързото каране и е 
по-чувствителен при ускорение.
Екстериорът на Clarity Fuel Cell е проектиран да придаде 
на колата внушително присъствие на пътя, като поддър-
жа силен аеродинамичен профил. Изцяло LED светлините, 
аеродинамичният дизайн и18-инчови алуминиеви джанти 
допълват елегантността на автомобила. Интериорът 
комбинира усъвършенстваната и изискана атмосфера, 
като така се осигурява на водача релаксираща и комфорт-
на среда на шофиране. Разширеният интерфейс на Honda 
дава възможност на водача за бързо разпознаване и инту-
итивно управление. Интериорът е прост и изключително 
просторен, с премиум функции и скъпи материали. Всичко 
това превръща шофирането в удоволствие. 
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НОВ СТИЛ
И НОВА ВЕРСИЯ

P
erformance Manufacturing Centre е разположен в на-
пълно нови сгради, създадени специално за изграж-
дането на NSX по нови технологични стандарти. Те 
включват както следващата генерация методи за 
производство, сглобяване, боядисване, така и нови-

те нива на контрол на качеството.

NSX е модел, създаден по напълно нов начин, който ще се 

произвежда само в РМС с уникална конструкция, в която 
се използват много различни материали около алумини-
евата много здрава и лека рама.

В това изключително модерно предприятие вложихме ця-
лото си познание и много упорит труд, за да изградим 
предприятие в Америка за един наистина суперавтомобил 
– описа PMC Клемент д’Соуса, шеф на производството в 

В КРАЯ НА АПРИЛ В НАПЪЛНО НОВИЯ PERFORMANCE MANUFACTURING CENTRE (PMC) В МЕРИСИВИЛ, ЩАТА ОХАЙО, 
HONDA ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ СУПЕР МОДЕЛИ NSX. ПЪРВИТЕ БРОЙКИ ОТ МОДЕЛА СЕ 
ОЧАКВА ДА СТИГНАТ ДО КЛИЕНТИТЕ В ЕВРОПА ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2016 Г. ПРОИЗВОДСТВОТО Е МЕЖДУ 8 И 10 КОЛИ НА 
ДЕН, КАТО САМО ПО СЕБЕ СИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АВАНГАРДНО. 

Текст: Инж. Иван Тенчев; снимки: Honda
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 Технологиите в новата NSX

РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОИЗВОДСТВОТО 

НОВАТА NSX



новия завод. – Съчетахме нашата невероятна страст, 
предизвикателен дух и умения в създаването на един про-
дукт със световно качество и невероятна динамика, ка-
къвто е новата генерация Honda NSX суперкар.
 
В Performance Manufacturing Centre вече работят около 100 
отлично подготвени служители, които са пряко ангажира-
ни с изработването на шасито, боядисването, сглобява-

нето на колата и проверките на качеството.
Работниците участват в процеса на изграждане на ко-
лата в директна връзка със супермодерни роботи и при 
най-високи изисквания към качеството на всеки детайл 
и сглобка.
Комбинацията човек-машина в новата технология на 
производство на NSX е изградена на базата на 12 напълно 
нови патента, регистрирани в Съединените щати.

Веднъж сглобен, всеки NSX преминава 
през тест – 240 км, преди да бъде 
предаден на бъдещия си собственик.  
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Прецизни роботизирани заварки
Първата технология, която заслужава специално внима-
ние, е създаването на самата носеща алуминиева рама. 
Тя се изгражда 100% от т. нар. МIG роботи, които из-
вършват електродъгово заваряване в защитна среда от 
инертен газ. 8 големи робота правят точно 860 заварки 
при изграждането на всяка рама. В процеса тя се върти 
на 360 градуса, за да имат достъп „ръцете” на робота до 
всяка точка.   

Предварително покриване с цирконий
За да бъде защитена рамата от ръжда, след изграждането 
й върху нея за първи път се нанася специално циркониево 
покритие. То осигурява и по-добра основа, без контакт с 
прашинки от околния въздух, за нанасянето на боята.

Въртящи скари за сглобяване
За да се улеснят максимално работниците и да се по-
виши качеството на тяхната работа, рамите се по-
ставят върху скари, с възможност за въртене на 360 
градуса – за първи път в индустрията. Така се оси-
гурява възможност за монтаж на различни елемен-
ти първо от едната страна, а след това от другата.  

Детайли, отлети аблационно
За първи път в NSX се използват детайли от алуминиеви 
сплави, отлети по т. нар. аблационен метод. (името идва 

от медицината, аблационното лечение е нехирургичен ме-
тод на отнемане на тъкан от органите). Той е разновид-
ност на прецизно леене в пясъчни форми и за първи път 
се прилага в автомобилостроенето за производство от 
алуминий на 6 от основните възли в конструкцията. Това 
са звена, които понасят огромни натоварвания – като 
точките на събиране на рамената на рамата, захваща-
нията на окачването, както и структурите за поемане 
на енергията при удар. Двигателите V6, които идват от 
завода на компанията в Охайо, също се монтират към 
конструкцията през подобни звена, които имат изключи-
телна лекота и здравина. Те се отливат именно в завода 
в Анна, Охайо, където се правят моторите.

Проверка на качеството в самия процес
Висококвалифицирани специалисти проверяват визуално и 
с прибори качеството на заварките във всеки един етап 
от процеса на заваряване на рамата. Така се гарантират 
качеството и ювелирността в изработката на рамата, 
както и прецизността в размерите й.
Качеството й е от решаващо значение за динамиката на 
автомобила и точното сглобяване и работа на задвижва-
щата система, окачване, външни панели и всички други 
компоненти. 
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Стъклен хъб за проверка 
Обстойното внимание към качеството се изра-
зява не само в работата и контрола на техници-
те, но и в изграждането на самото предприятие. В 
него  специално място заема стъкленият хъб, къде-
то служителите от който и да е департамент мо-
гат да проверят всеки компонент в автомобила в 
процеса на преминаване от едно звено към друго.  

Изработка на суперниво
Независимо от използването на модерни роботи и тех-
нологии, една немалка част от производството се из-
вършва и на ръка, за да могат техниците да сглобят 
прецизно всеки болт и гайка със специални инструменти 
и с личен контрол върху процеса според изискванията. 
Над 14 часа са необходими за ръчното сглобяване на зад-
вижването, окачването на електрониката и интериора 
във всеки от автомобилите, както е при най-луксозни-
те и скъпи коли в света. Всеки болт се затяга с модерни 
динамометрични ключове с безжична връзка. Те изпра-
щат информация за точната сила на стягане, разбира 
се, в рамките на нужния допуск, за да има пълна инфор-
мация след това за работата на шасито и елементите 
в колата.  За разлика от конвенционалните автомобили, 
при които панелите на каросерията се заваряват твър-
де рано в изграждането на колата, при NSX външните 
панели се поставят и напасват последни, така че да се 
получи най-доброто качество и финес. 

Недостижим финес на покритията 
Завършекът на детайлите определя нов стандарт при 
изглаждането им.
Освен сериозната подготовка и полиране всеки NSX де-
тайл е обработен с до 11 слоя боя и грунд, за да се получат 
повърхнини с качество без аналог в класа. 

Потвърждаване конфигурацията на колата
Възползвайки се от огромния си опит, специалистите 
на Honda са разработили 45-минутна процедура по пот-
върждаване конфигурацията на колата, която включва 
8-точкова проверка на характеристиките на окачването, 
качествата на задвижването и спирачната система. По-
ловината от 12-те патента в производството на NSX са 
свързани именно с работата в това звено. 

Twin-тurbo V6 двигател
Специалният twin-turbo V6 двигател се сглобява на ръка 
от малка група висококвалифицирани техници в завода на 
компанията в град Анна, щата Охайо. Двигателят, кой-
то е със сух картер, използва най-високите технологии 
на компанията от автомобилния спорт като динамика и 
качество. Сглобяването на един агрегат отнема 6 часа на 
специалния екип в Анна. Всички компоненти се поставят 
и сглобяват ръчно, като всеки един от 547-те болта се 
притяга на ръка с динамометричен ключ до точните пред-
писания на Honda. 
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Текст: Деси Бацанова; снимки: Honda

НОВИЯТ HR-V 
Е ТОЛКОВА ДОБЪР?
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Новият HR-V



П
ървото поколение на Honda HR-V излезе през 1999 
г. и моделът е истински пионер, тъй като именно 
той налага модата на компактните кросоувъри. 
Новото му издание започна да навлиза на различни 
пазари от миналото лято. Интересът към него е 

изключително голям и дилърите буквално са затрупани от 
поръчки. Още със самия старт на продажбите му за него 
бяха дадени над 6000 заявки от цял свят. И има защо да 
е толкова търсено - от 2015 г. насам HR-V не спира да 
печели награди от престижни конкурси. Вижте с кои свои 
качества то се наложи над конкурентите си.
Тегли най-добре
Honda HR-V триумфира в наградите Tow Car Awards 2016. 
Автомобилът се наложи в категорията до 1400 кг с вер-
сията си с двигател 1.6 i-DTEC SE с механична трансми-
сия. 
Конкурсът е част от инициативите на изданието Practical 
Caravan на британското списание „What Car?“. Общо 41 ав-
томобила бяха подложени на прецизна преценка в десето-
то му издание, като от самото му начало през 2006 г. в 
него са тествани над 440 модела. 1399 кг е собствената 
маса на версията с 1.6 i-DTEC SE с механична трансмисия, 
максимална товарна маса от 1400 кг и лимит за тегле-

не до 70 кг. Версията е със система за активно спиране 
в града, електрически стъкла и огледала, седалки Honda 
Magic Seats® и сензори за паркиране отзад и отпред.

Сред най-изгодните за Европа според 
AUTOBEST 2016
Кросоувърът HR-V влезе и във финалната петица на прес-
тижния конкурс AUTOBEST. Така той се нареди сред най-
добрите за купуване автомобили за 2016 г. (“Best Buy Car 
of Europe in 2016”). 
Журито на AUTOBESТ се състои от журналисти от спе-
циализирани медии от 26 страни, сред които и България. 
Заедно с останалите четири коли от финалната петица 
HR-V бе подложен на сериозна серия от тестове на писта-
та „Навак“ край Белград. Ключови фактори за класирането 
са цената, функционалността, многообразието от при-
ложения, дизайнът, свързаността и достъпните резерв-
ни части. За да бъде избран един автомобил, трябва да 
струва по-малко от 20 000 евро. „Новият HR-V впечатли 
членовете на журито с многообразните възможности за 
реорганизация на интериора, дизайна си и високите тех-

МИНИМУМ ПЕТ ПРЕСТИЖНИ ПРИЗА Е СПЕЧЕЛИЛ МОДЕЛЪТ 
ДО ТОЗИ МОМЕНТ. ОЩЕ НАГРАДИ ТЕПЪРВА ПРЕДСТОЯТ
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нологии, вложени в него“, сподели Дан Вардия, основател и 
председател на AUTOBEST.

Най-безопасният в САЩ и Канада
Открай време Honda e  лидер на тема безопасност. Ще 
припомним само, че преди години, когато независимата 
организация EURO NCAP въведе краш тестовете за без-
опасност на пешеходци, CR-V беше първият автомобил 
в историята, получил максимална оценка по този пока-
зател. Наскоро американската асоциация по магистрална 
безопасност NHTSA подложи на преценка сигурността на 
HR-V 2016. При тестовете за челен удар и преобръщане 
кросоувърът получи максимален брой точки. HR-V 2016 
заслужи оценката си благодарение на иновативни техно-
логии, използвани за структурата каросерия, наречена 
ACE™, и асистента за стабилност с тракшън контрол.  

Най-безопасен и според британците
Заедно с компактния Jazz, Honda HR-V отбеляза максима-
лен 5-звезден резултат и на краш тестовете на евро-
пейската организация Euro NCAP. Редно е да споменем, че 
в клас супермини само още един автомобил освен Jazz е 
получил най-високата оценка, която става все по-трудно 
постижима, особено след като през 2015 г. бяха повишени 
критериите за рейтинга на Euro NCAP. 
И при двата модела системата за спиране в града е част 
от стандартното оборудване (Honda City-Brake Active 
System). Не е тайна, че всички модели, които в момента 
Honda предлага на европейския пазар, са получили най-ви-
соката оценка за безопасност. За да си я подсигури, ком-
панията вгражда в автомобилите си редица иновативни 
технологии за активна и пасивна безопасност. Примерно 
системата CTBA сканира пътя, преди автоматично да за-
действа спирачките при опасност от удар при ниска ско-

рост. Другият забележителен асистент е така нарече-
ният Advanced Driver Assist System (ADAS), както и Forward 
Collision Warning (сигнализация за челен удар), Traffic Sign 
Recognition System (система за разпознаване на трафика), 
Intelligent Speed Limiter (интелигентен ограничител на ско-
ростта), както и сигнализация за застъпване на лентата 
(Lane Departure) и др. 
След тези блестящи резултати на краш тестовете през 
ноември новите HR-V и Jazz бяха номинирани за най-без-
опасните модели в годишните автомобилни награди за 
2016 г. на известното британско списание „What Car?“. 
Безопасността на пътниците и пешеходците винаги е 
била абсолютно задължителен и важен фактор за Honda, 
потвърди Фил Уеб, шеф на отдел автомобили в Honda UK. 
И това не са просто думи. Реално всеки модел в акту-
алната гама на марката се е доказал на това поприще, 
получавайки максимална оценка от пет звезди в краш тес-
товете на Euro NCAP. 

HR-V и като автомобил на годината
Моделът бе оценен и от читателите на британското из-
дание AM (Automotive management) и стана и автомобил на 
годината за 2016 г. Призът се присъжда за изключително 
качество на изработката, впечатляващи показатели при 
шофиране и атрактивен дизайн. 
Представен официално през октомври 2014 г. на изложе-
нието в Париж и влязъл в продажба в Европа от лятото 
на миналата година, новият HR-V е с централно разпо-
ложен резервоар, като това решение оптимизира прос-
транството в купето и му придава по-динамичен дизайн. 
Според Стивън Брайърс, главен редактор на списанието, 
читателите са избрали модела заради икономичните му 
двигатели, каросерията му с извивки като на купе, атрак-
тивната цена и всичко това, приятно съчетано с голяма 
доза практичност. 
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Н О В И Я Т  H R - V
ЦЕНА ОТ 38 990 ЛВ. С ДДС
Гъвкави лизингови условия и лихва 3,99%.  

Офертата се отнася за HR-V 1.5 i-VTEC с оборудване Comfort и механична трансмисия. 



Текст: Стефан Илиев; снимки: Honda

ПРОХОДИМОСТТА НА SUV, УДОБСТВОТО НА СЕДАН И ПРАКТИЧНОСТТА НА ХЕЧБЕК, 

ОБЕДИНЕНИ В ЕДИН АВТОМОБИЛ – ТОВА Е НОВИЯТ CR-V НА HONDA. ЧЕТВЪРТОТО 

ПОКОЛЕНИЕ НА ПОПУЛЯРНИЯ МОДЕЛ ПОЛУЧИ МНОГО НОВИ КАЧЕСТВА И ВЪПРЕКИ ЧЕ 

Е АВТОМОБИЛ ЗА ВСЕКИ ДЕН И ВСЕКИ ПЪТ, ВЕЧЕ Е ПО-СТИЛЕН, ПО-КОМФОРТЕН, ПО-

ИКОНОМИЧЕН И МНОГО ПО-СИГУРЕН.

К
ачествата на CR-V са безспорни, но сега ще надник-
нем в тайните на електронните системи, с които 
е оборудван автомобилът. Всъщност много от 
тях са последните промени, които са направени 
в CR-V, а ще намерят и дори вече намериха при-

ложение в други модели. Тези електронни системи не са 
самоцел на инженери и конструктори, а необходимост в 
съвременния свят на висшите технологии. Те са призва-
ни да опазват живота и здравето на водача и пътници-
те в автомобила, както и на пешеходците. Затова не е 

случайно, че Honda работи непрекъснато за безопасност-
та в автомобила, като модернизира изцяло системите 
за активна безопасност, които са базирани на сензорни 
технологии и имат наименованието Advanced Driving 
Assist Systems (ADAS). Това са системите като Honda 
Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Traffic 
Sign Recognition System, Blind Spot Information, Cross Traffic 
Monitor и High Beam Support System. Те се предлагат в ком-
бинация с Honda SENSING за ниво на оборудване Executive, 
но могат да бъдат и опция за другите нива. 

CR-V И ЕЛЕКТРОННИТЕ 
ПОМОЩНИЦИ 
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Например обновената система All wheel drive (AWD) за задвиж-
ване на всички колела в реално време на Honda e автоматична. 
Тя преценява кога автомобилът да се движи на предно преда-
ване и кога да се движи 4х4. В такъв случай автоматично се 
предава мощност на всички колела, променяйки съотношение-
то на въртящия момент между предните и задните оси. Хи-
дравличната „двойна помпа“ в досегашните поколения на CR-V 
вече е заменена с електронна система за активиране, която 
осигурява по-бърза реакция при загуба на сцепление. Новото в 
системата е, че тя разпределя оптимално въртящия момент 
между предните и задните колела в зависимост от пътните 
условия. Системата може дори да разпознае кога автомоби-
лът се изкачва по хълм и да „изпрати” допълнителен въртящ 
момент към задните колела. Чрез нея се постига намаляване 
на теглото на задвижващия модул на четирите колела със 
17% и увеличаване на вътрешното сцепление с 59%. Тази ино-
вация помага допълнително за намаляване разхода на гориво. 

Най-новата гордост на марката  
обаче е Honda Connect
предлага удобно управление и комуникационни възможности 
по време на пътуване. Нейните основни функции включват 
AM/FM, DAB и Internet Radio, Bluetooth интерфейс, навигация в 
интернет, сателитна навигация и камера за задно виждане 
при паркиране. Honda Connect е съвместима с Android 4.0.4 и 
позволява да се използват популярните начини за управление – 
докосване и плъзгане с пръсти върху 7-инчовия сензорен екран. 
Honda Connect има глобален обхват и е в автомобилната екоси-
стема на NVIDIA. Honda е първият партньор на NVIDIA, използ-
ва техните процесори и информационни системи, инсталирани 
в автомобили. Honda Connect използва Android OS, вървящ на 
Tegra процесор, но е доста различен от Android Auto. С мощния 
и енергийно ефективен процесор NVIDIA Tegra информационно-
развлекателната система Honda Connect е лесна и интуитивна 
за използване. Бързият отговор при жестове като допир с ек-
рана, увеличение на картината или слайд ще осигури на потре-
бителите същата лекота на управление като при смартфони 
и таблети. Honda Connect е система, базирана на Android 4.0.4 
OS и е допълнена от 7-инчов капацитивен сензорен дисплей в 
централното табло на автомобилите. 
Honda Connect е стандартна за новите модели на Jazz, Civic, 
Civic Tourer, HR-V и CR-V. На дисплея ще се визуализира информа-
ция за състоянието на автомобила, AM/FM/DAB радиосистема, 
задната камера и сателитна навигация. Honda Connect също 
предоставя лесен достъп до Honda App Center, за да можете 
бързо да се инсталират приложения, съвместими със систе-
мата. Тя е съобразена с нуждите на всеки потребител. Сензор-
ният екран се използва и за сателитна навигация, но показва 
пътни карти или информации, свързани със състоянието на 
колата. Достъпът до App Center на Honda дава възможност 
на съвместими приложения за използване на сензорния екран, 
като Aha Radio - аудиоплейър, базиран на интернет, който 
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предлага хиляди аудиостанции, от които може да избира-
те различна музика, новини, аудиопапки, както и социални 
медийни новини и услуги в зависимост от местоположе-
нието. Aha приложението е стандарт за Honda Connect. 
Още при стартиране всеки, който е използвал смартфон 
или таблет, веднага ще се ориентира. Менютата са 
лесни за навигация чрез цветово кодирани иконки. Както 
при смартфона, дисплеят може да бъде персонализиран 
в зависимост от желанието на клиента. Предимствата 
на Honda Connect са ясен сензорен екран, а познатите 
контроли и двуядреният процесор правят системата 
интуитивна за използване като Smartphone или Tablet. 
Освен това HFT с гласов маркер е инсталиран във всички 
автомобили с Honda Connect. Когато е свързан, достъпът 
до определени интернет функции е лесен дори в движение. 
Те включват интернет радио или услуга на Apple Siri чрез 
Bluetooth сдвоен iPhone, който използва гласова команда за 
изпращане на съобщения, за набиране по телефона и отго-
варя на общи информационни въпроси.
Когато Honda Connect е с навигационна система Garmin, 
тя може да следи и избягва трафика в реално време, да 
дава предупреждения за ограничение на скоростта, да 
показва 3D сгради, изглед към терена, фото реалистични 
изображения на кръстовища и изходи и препоръчване на 
еко маршрут за по-малък разход на гориво. Има функция 
от текст към говор - Text to speech (TTS), до ниво име 
на улица. Картите се актуализират всяка година и са на 
разположение в продължение на 4 години за изтегляне от 
Honda Connect Navi. 
Но да обърнем внимание и на другите електронни систе-
ми. Те са свързани преди всичко с безопасността. Като 
например новоразработената CMBS (Collision Mitigation 
Braking System). Тя използва комбинация от камери и ра-
дари с разширен обхват. Може да задейства автоматич-
но спирачките при високи и ниски скорости до пълното 
спиране на автомобила, ако е необходимо. С камерата и 
радара CMBS може да установи от по-голямо разстояние 
каква е относителната скорост на автомобила спрямо 
движещите се отпред лек автомобил или камион. Новата 
система разпознава пешеходци и насрещно движещи се 
автомобили на пътя.
Системата Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) е пре-
диктивен автопилот, който може да предвиди и автома-
тично да реагира при опасност от “засичане” от авто-
мобил, движещ се в съседна пътна лента. На базата на 
подробен анализ на реални ситуации, типични за европей-
ските стилове на шофиране, и с помощта на камера и ра-
дар i-ACC установява местоположението на останалите 
автомобили на пътя. После прилага алгоритъм, с който 
определя каква е вероятността от засичане от превозни 
средства, движещи се в съседните пътни ленти, и под-

HONDA APP CENTER 

Приложения за 
потребителя за 
изтегляне на Honda 
Connect в автомо-
била

Обработка на 
приложенията 

Пример: 
преинсталиране / 
деинсталиране / 

обновяване)

Приложения за 
потребителя за 

изтегляне на Honda 
Connect в автомо-

била

28

Технологии



 Honda Connect
работи и на български език 

29



готвя автомобила за бърза, безопасна и комфортна ре-
акция в такива ситуации. i-ACC не заменя, а допълва тра-
диционния автопилот Adaptive Cruise Control (ACC), който 
поддържа предварително зададена надлъжна скорост, 
която се намалява само тогава, когато е необходима без-
опасна дистанция до движещото се отпред возило. Ако 
обаче автомобилът бъде засечен от движещия се в съсед-
ната лента, тези системи реагират само след извърш-
ване на почти цялата маневра. i-ACC може да установи 
дали има опасност от засичане до 5 сек предварително 
и действа достатъчно плавно, за да не стресне шофьо-
ра, който може все още да не очаква такава опасност. 
Системата първоначално задейства спирачките съвсем 
леко, а на дисплея се показва предупредителна икона, ин-
формираща шофьора за причината за автоматичното 
намаляване на скоростта. След това системата гене-
рира по-силно спирачно усилие, за да намали скоростта и 
да запази безопасна дистанция до съответното превозно 
средство. Новият Honda CR-V е първият автомобил в 
света, оборудван с i-ACC.
Въпреки това Lane Keep Assist System ще продължи да бъде 
част от Honda SENSING. С помощта на универсалната ка-
мера системата подпомага поддържането на движение в 

избраната пътна лента, следи маркировката на пътя и се 
грижи автомобилът да се движи в средата на лентата. 
Системата функционира при скорости над 72 км/час, ако 
радиусът на кривата на пътя е минимум 230 метра. Така 
че дори и да не държите волана, той ще следва лентата. 
Пак същата универсална камера следи маркировката на 
пътя. Системата Lane Departure Warning - при отклонява-
не на автомобила от пътната лента без сигнализация с 
мигачите, предупреждава шофьора със звукови и визуални 
сигнали. Може да се изключи по всяко време.

Изключително полезна в градския трафик 
е системата City-Brake Active
Неслучайно тя се предлага за всички модели. Помага за 
предотвратяване и намаляване на риска от инциденти 
при ниски скорости, сканира пътя пред автомобила с 
радарни устройства и автоматично задейства спирач-
ките при възникване на непосредствена опасност от 
удар. Системата функционира при скорост под 32 км/
час. Ако установи, че има опасност от удар, реагира с 
предварително задействане на спирачките и генериране 
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на звукови и визуални предупредителни сигнали, а при 
необходимост напълно автономно прилага максимално 
спирачно усилие. Системата може да бъде изключена 
от шофьора само при неподвижен автомобил и остава 
в деактивирано състояние до изключване на двигателя. 
След стартирането му системата отново се включва 
автоматично.
Подобно полезно действие има и Forward Collision Warning, 
която определя какъв е рискът от сблъсък, на базата на 
информация от универсалната камера, следяща движе-
щото се отпред превозно средство. Системата функ-
ционира при скорост на автомобила над 15 км/час. При 
опасност от сблъсък тя дава визуални и звукови преду-
предителни сигнали. Разстоянието, при което се реагира, 
може да се променя в зависимост от предпочитанията на 
шофьора, който може и да я изключи.
Cross Traffic Monitor, също разработка на Honda, предупреж-
дава шофьора за приближаващи превозни средства по вре-
ме на движение на заден ход с помощта на разположени в 
задната част на автомобила радарни сензори. Посоката 
на движение на приближаващото се превозно средство се 
показва на екрана на камерата за задно виждане или със 
стрелки върху интелигентния мултиинформационен дис-

плей (i-MID). Системата дава и звуков предупредителен 
сигнал, като реагира на коли и камиони, движещи се със 
скорост до 25 км/ч.
С универсалната камера системата Traffic Sign Recognition 
разпознава пътните знаци пред автомобила и когато той 
мине покрай тях, автоматично се показва на i-MID. На дис-
плея едновременно могат да бъдат показани два пътни 
знака – в дясната страна се показват само знаците за 
максимална разрешена скорост, а в лявата - за забрана 
за изпреварване, еднопосочна улица и приближаване на знак 
СТОП.
Blind Spot Information е система с радарна технология. Тя 
автоматично реагира при наличие на леки автомобили, 
мотоциклети и камиони в мъртвата зона на шофьора и 
предупреждава за потенциалната опасност при скорост 
на автомобила над 20 км/час. Когато автомобил навлезе 
в мъртвата зона на шофьора, в страничното огледало се 
появява визуално предупреждение, което изчезва едва след 
като съседното МПС излезе от зоната. Ако шофьорът 
включи мигач, когато в мъртвата зона има автомобил, 
визуалният сигнал започва да мига, появява се и звуков, за 
да предупреди шофьора за потенциалната опасност. Сис-
темата може да се изключи само при спрял автомобил.
High Beam Support функционира при скорости над 40 км/
час, като автоматично превключва дълги и къси свет-
лини в зависимост от движещите се насрещно и отпред 
моторни превозни средства. Системата може да бъде 
изключена по всяко време.
Всички водачи, на които се е налагало да теглят ремарке, 
знаят с какви опасности е свързано това. При определе-
ни условия ремаркето изпада в резонанс и започва да се 
клати все по-силно, като в крайна сметка е възможно 
дори и да се преобърне. Системата за стабилизиране на 
ремарке - TSA (Trailer Stability Assist), има  различни дат-
чици, с които отчита разклащането на задната част 
на автомобила и започва да прилага спирачно усилие, по-
следователно на лявото и дясното задно колело, като по 
този начин успокоява ремаркето. От водача се иска само 
да следи пътя, без да натиска  спирачката и без да се на-
лага да върти волана, за да компенсира разклащането.  

Камера + ECU

Милиметров 
радар
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Текст: Стефан Илиев, Снимки: Христо Петров

ВСЕКИ, КОЙТО СЕ Е СДОБИЛ С НОВ ДОМ, Е ИЗПИТВАЛ СТРАННИ ЧУВСТВА И ВЪЛНЕНИЯ, КОГАТО 
ПРЕКРАЧВА ПРАГА МУ. ЧУВСТВАТА СА ОБИКНОВЕНО ГОРДОСТ, ЗАДОВОЛСТВО,  НАДЕЖДИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ… СЪС СИГУРНОСТ ХОРАТА ОТ ASTRECO HOLDING ОЩЕ С ВЛИЗАНЕТО В НОВАТА 
СОБСТВЕНА СГРАДА НА УЛ. „ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ“ №4 СА ИЗПИТАЛИ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ВЪЛНЕНИЯ 
НА НОВОДОМЦИТЕ.

О
т доста време се чува за новия търговско-сер-
визен комплекс на Astreco Holding, включващ и 
„Бултрако“. Чуваме, че това или онова се прави, 
довършва, оборудва… Затова решаваме и ние 
да видим центъра, за който толкова се говори. 

И отиваме в бялата сграда на ул. „Челопешко шосе“ 
№40, за да видим какво е направено. Тук всичко е от А 
до Я за автомобилите – шоурум, магазин за резервни 

части със сервиз на Astreco Trucks ЕООД  - оторизиран 
дилър на IVЕCO. Тук са и централният склад за резервни 
части на Honda, тенекеджийно-бояджийният сервиз  за 
Honda  и IVЕCO, а също и Bosh Car Service. Последният е 
фактически сертифициран като част от тази верига 
и дава възможност за обслужване и ремонт на всички 
марки и модели автомобили, като се спазват предпи-
санията на производителя. Мрежата съществува от 

ТЪРГОВСКО-СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС НА ASTRECO HOLDING
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1921 г. и е най-голямата независима сервизна мрежа в 
света с повече от 15 000 сервиза в 140 държави. Освен 
това ще има и пункт за ГТП и автомивка. Когато ком-
плексът заработи с пълен капацитет, в него ще бъдат 
осигурени работни места за 50-60 човека. 
Спираме автомобила на паркинга, който е много го-
лям – събира над 50 автомобила. Всъщност и самата 
сграда е доста внушителна. Първото нещо, което 
виждаме, е шоурумът на IVECO, а зад него е сервизът. 

Започваме нашата обиколка из комплекса тъкмо от 
там, от шоурума на италианската марка. Площта е 
голяма и може да събере доста бусове и лекотоварни 
автомобили от гамата на IVECO. Ще могат да се видят 
и висококачествени и сертифицирани употребявани авто-
мобили.  Сервизът също е огромен – с шест работни 
места. В него могат да се извършват ремонти само 
на бусове и малки камиони. Засега! Има идея в бъдеще 
той да се преустрои така, че в него да се извършват 
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ремонти и на големи камиони и влекачи. В сервиза има 
4 подемника, стенд за регулиране на преден мост и 
нещо много съществено – специализиран оригинален 
диагностичен тестер EASY на IVECO, както и стенд 
за ремонт на двигатели. Изобщо в сервиза има всички 
специализирани инструменти, необходими за обслуж-
ване и ремонт на автомобили от италианската марка. 
Напускаме сервиза на IVECO, за да влезем в модерно 
оборудвания тенекеджийски и бояджийски цех на ком-
плекса. Честно казано, 

ако не са камерата и специализираните 
инструменти по стените – пистолети 
и маркучи, човек няма да познае 
по нищо друго, че тук се изправят 
ламарини и се боядисват коли

И то петимата майстори го правят качествено, в 
което имахме възможност да се уверим по-късно. Как-
то вече стана дума, съвременната бояджийска камера 
е от най-висок клас. Зоната за подготовка пък е обо-
рудвана с вентилация и затова нито се вижда, нито 
личи да има запрашеност. За увредените детайли има 
специални съоръжения за изправяне. Могат да се из-
вършват всички тежки ремонти на доста смачкани 
коли. Има спотер и заваръчна апаратура. Използват 
се само качествени материали и бои от водещите в 
света компании, производители в авторепаратурата. 
Смесването и тонирането на боите се прави също 
прецизно, според изискванията на производителите. 
Стигаме до помещенията на Bosh Car Service - гор-
достта на търговско-сервизния комплекс. Тук ра-
ботните места са четири. От друга страна, най-за-
бележителен е 4-колонният подемник с 3D стенд за 
регулиране на преден и заден мост. На два двуколонни 
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подемника могат да се извършват всякакви ремонти. 
Машините за демонтаж, монтаж и баланс на гуми 
също са последен писък на модата. Тук е и другата ин-
тересна и ценна машина за обслужване на климатици, 
включително и с новия фреон R1234YF.
Все пак най-голямата гордост на Bosh Car Service е 
богатият набор от съвременна диагностична апа-
ратура. В нея влизат осцилоскоп и компютър, който 
веднага открива повредата. Специално осцилоскопът 
е нещо наистина рядко в България. 
Имат го само 2-3 сервиза от мрежата Bosh Car Service 
у нас. А тя е доста голяма и многобройна, с десетки 
сервизи! 
Освен това има и специален стенд за проверка на 
амортисьори и странично отклонение. Реално в Bosh 
Car Service може да се обслужват всички марки авто-
мобили по стандарта на техния производител. Всеки 
проблем с колата може да бъде фиксиран и решен.

Влизаме и в склада. И тук е доста внушително, като 
по стелажите има резервни части за коли и мото-
циклети Honda, за бусове и лекотоварни автомобили 
IVECO. Виждаме и гуми. За новите – ясно, но за тези, 
увитите. Оказва се, че се предлага и хотел за гуми  - 
една доста модерна и търсена услуга. Съвсем скоро 
ще бъде пуснат в експлоатация пунктът за годишни-
те технически прегледи (ГТП), като освен леки коли 
ще могат да се правят прегледи на мотоциклети и 
лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 тона. Ще 
заработи и кафенето, та клиентите, които дойдат, 
да не скучаят. 
Както личи, новият комплекс на Astreco Holding ще бъде 
един от най-модерните и съвременните в автомобил-
ния бранш. Освен това той няма да бъде специализиран 
за Honda или за IVECO, а за всички марки автомобили, 
което е основно предимство. Пък и е разположен на 
удобно и достъпно място. 

бул. Ботевградско шосе
бул. Ботевградско шосе
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Северна скоростна тангента

Търговско-сервизен комплекс 
на Astreco Holding се намира 
на 10 минути от Подуяне, 
15 минути от "Младост", 
"Дружба" и Елин Пелин
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Текст: Стефан Илиев

ПЕРФЕКТНА ГРИЖА  
ЗА ВАШАТА HONDA

СЕРВИЗНА ПРОГРАМА  
THE POWER OF CARE

Текст: Стефан Илие

Сервиз
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Сервиз



В
секи собственик на Honda, независимо от възрас-
тта на автомобила му, може да използва сервиз-
ните услуги на дилърите на марката у нас, и то на 
най-добрите цени на пазара. Това е валидно и за по-
нови, и за по-стари автомобили. Няма значение дали 

колата е нова, в гаранция или вече е извън нея, собствени-
кът може да се възползва от предимствата на оторизи-
рания сервиз чрез програма The Power of Care.
Чрез нея се предлага обслужване с оригинални части или 
бюджетно-ефективни решения с алтернативни консума-
тиви. И двата варианта са на добра цена. Дори най-добра-
та за автомобили от този клас. В предлаганите пакети 
сервизно обслужване се взима под внимание пробегът. 
Например при 40 000 км се прави всичко и има цялостно 
обслужване на всичко, предписано от производителя. При 
използването и формирането на пакетите клиентът 
може да използва допълнително намаляване на цените на 
консумативите и на труда. Нещо повече, на сайта Honda.
bg има калкулатор, с който клиентът сам може да си из-
числи колко ще му струва услугата, като попълни надлеж-
но квадратчетата с данни за своя автомобил и какво иска 
да му бъде направено. С натискане на бутона дори може 
да си запази и час в сервиза в съответния град, без да се 
обажда. Той дава заявката си, която отива директно при 
приемчика в някои от оторизираните сервизи в София, 
Пловдив и Варна, който от своя страна потвърждава кога 
клиентът може да дойде. Освен това сервизът и прием-
чикът ще бъдат информира ни какво точно трябва да се 
направи на колата. 
Естествено, няма нужда от притеснения, че в различните 
градове качеството на услугата е различно. Няма такова 
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нещо. Навсякъде се извършва една и съща услуга с едно и 
също качество от професионалисти. Работи се със спе-
циализирани инструменти и ремонтни каталози. Освен 
това пакетите включват не само консумативите и ча-
стите, които трябва да се сменят, но и всички предписа-
ни от производителя проверки. В това се включва провер-

ка на течностите, светлините, накладките, спирачните 
дискове, ходовата част, електрониката и др. 

Определено цените за поддръжката и 
ремонта на всеки автомобил Honda с 
оригинални консумативи и резервни 
части са вече значително по-ниски.

 Тези, които са затруднени да отделят за оторизираните 
сервизи на Бултрако достатъчно средства, могат да се 
възползват от споменатите бюджетно-ефективни паке-
ти за сервиз. В тях се използват внимателно подбрани 
части и консумативи от производители, доказали своето 
качество. Така с предвидените специални допълнителни 
намаления на цените на консумативите и труда в отори-
зирания сервиз се дава на клиента услуга, която е съпос-
тавима с тази на добрите независими сервизи. 
Известен е фактът, че автомобилите и мотоциклетите 
Honda са с високо качество и надеждност. Благодарение 
на гаранцията от производителя всеки дефектирал де-

Сервиз
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тайл, който е включен в покритието, ще бъде заменен 
безплатно. Колите имат гаранция от производителя до 
100 000 км пробег или 3 години от датата на регистра-
ция. Гаранцията за мотоциклети е 2 години независимо 
от пробега. Има и допълнителна гаранция за автомобили, 
която покрива периода от изтичането до 5 г. от датата 
на първоначална регистрация или 150 000 км общ пробег. 
Всички автомобили Honda, закупени от оторизиран дилър 
в България след 1 юли 2010 г., ползват безплатна допъл-
нителна гаранция.

Автомобилите Honda, които не 
са закупени от оторизиран дилър 
в България, но имат оригинална 
сервизна книжка от дилър в 
структурата на Honda Europe, могат 
да получат допълнителна гаранция 
на доста добри цени. 

 
Необходимо е обаче да бъде спазен графикът за перио-
дична поддръжка на колата съгласно стандартите на 
Honda. Освен това в срок от 30 дни преди изтичане на 
гаранцията - 3 години или 100 000 км, колата трябва 
да отиде в оторизиран сервиз за преглед и заверка на 
допълнителната гаранция.
Правилната периодична поддръжка на всеки автомобил 
Honda е важна. Има разлика с понятието ремонт. Той 
се налага при възникала повреда, докато периодичната 
поддръжка се извършва на предписани от завода про-
изводител интервали. Тя е необходима за надеждната 
работа на колата. За тези в гаранция тя задължител-
но се прилага стриктно. При моделите на Honda след 
2006 г. интервалите са на всеки 20  000 км или една 
година, като при автомобилите с дизелови двигатели 
има и едно първоначално обслужване на първите 10 000 
км или след 6 месеца. Тези периоди са предписани за 
експлоатация при нормални условия. Ако автомобилът 
се използва при тежки условия, интервалите се нама-
ляват приблизително наполовина. Това са: каране на 
къси разстояния, използване при високи температури, 
дълга работа на място, чести тръгвания и спирания, 
теглене на ремарке, движение с багажник на покрива, 
движение по кални, прашни или обработени срещу зале-
дяване пътища. 
Условията на експлоатация в България в почти всички 
случаи са тежки и затова всеки клиент, ако иска да се 
грижи добре за своята Honda, не трябва да превишава 
препоръчаните интервали и дори да прави обслужвания 
на по-малки периоди. Целта на периодичната поддръж-
ка е да бъдат сменявани своевременно консумативи-
те - течности, филтри и ремъци. Те променят своите 
качества при експлоатация и след определен период 
започват да се износвят бързо. Производителят е 
предписал също и редица проверки на състоянието на 
основни възли и системи на автомобила. 
До третата година най-важните консумативи от пе-
риодичната поддръжка са: двигателно масло, маслен 
филтър, въздушен филтър, поленов филтър, горивен 
филтър. Те са включени в гореспоменатите пакети 
на сервизно обслужване. След третата година към из-
броените се включват спирачна течност, антифриз, 
свещи, масло на скоростната кутия, масло на задния 
диференциал, масло на усилвателя на кормилното уп-
равление,  ремъци. Скоро ще има пакети с оригинални 
части и такива с бюджетна ефективност за други 
поддържащи дейности – смяна на накладки и спирачни 
дискове, елементи от ходовата част и др.    
От друга страна, в новия Bosh Car Service на Астреко 
пакетите на обслужване с предписанията на произво-
дителя се прилагат и при други марки автомобили. 
Прави се проверка на всичко според предписанията на 
завода, където е произведена колата, независимо че не 
е от марката Honda.  
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Текст:Деси Бацанова

Финанси  

КАК ДА ИЗБЕРЕМ 
НАЙ-ИЗГОДНИЯ ЛИЗИНГ?
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОСТИ И ИЗГОДНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО НЯМА ДА 
ВИ ПРИЧИНЯТ ФИНАНСОВ ДИСКОМФОРТ
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П
окупката на нов автомобил е важно и вълнуващо 
събитие за всеки. Независимо дали това ще бъде 
първото и единствено МПС на семейството ви, 
или ще е свежо попълнение в личния ви фамилен 
автопарк, пък дори той да се състои само от две 

возила. Колата е символ не само на пътешествие, лукс и 
удобство. Не е случайно, че за мнозина тя има статута 
на домашен любимец – кръщаваме я с нежни имена, герой 
е и в киното, музиканти й посвещават песни. Тя пести 
време и нерви, тя е веренпомощник, тя е свободата да 
се придвижваш, да бъдеш там, където избираш да бъдеш, 
независимо дали е заради работа, любов или забавление, и 
да стигнеш жив и здрав по най-бързия и безопасен начин. 
Ако вече сте избрали своята новаHonda, не е зле да про-
учите и финансиращите варианти за изплащането й, а 
после тя ще ви се отплати с дългогодишна вярна служба. 
Много компании предлагат изкушаващи лизингови схеми. 
Ние от БУЛТРАКО се постарахме да изберем най-надежд-
ните партньори, за да улесним вас, нашите клиенти. Ще 
ви запознаем подробно и с конкретни примери с начините, 
по които можете да изплащате своя нов автомобил, без 
това да ви причинява финансов дискомфорт. 

1.99% лихва до 4 вноски до 4 години!
 
Месечните лизингови вноски често се възприемат като 
досадно бреме. Затова ние с помощта на нашите парт-
ньори от Interlease предлагаме на клиентите си уникален 
продукт. Сега е моментът да се възползвате от него и 
да се сдобиете с нов автомобил със специална лизингова 
схема. Вие решавате какъв да бъде периодът – от една до 
четири години, през които можете хармонично да разпре-
делите броя на дължимите вноски – 2, 3 или 4 при мини-
мална лихва от 1,99%. 

По този начин не се ангажирате 
с месечна вноска, а плащате 
веднъж годишно. Ако разполагате 
със стар автомобил, който 
искате да смените, ще ползвате 
и предимствата на обратното 
изкупуване.

За да ви покажем нагледно как работи, ще дадем конкре-
тен пример. Ако изберем CR-V Elegance 2.0 i-VTEC 2WD с 
механични скорости, чиято цена с ДДС е 52 770 лв., и же-
лаете лизинг до 3 години, първата ви вноска ще е 17 590 
лв. (една трета от цената). При следващата лихвата от 
1,99% ще бъде начислена върху остатъка от сумата – 
35 180 лв. (52 770 – 17 590). В този случай на конкретната 
дата през 2017 г. лихвата ви ще бъде700,08 лв. и вноската 
ви ще е равна на 700,08 + 17 590, иначе казано – 18 290,08 
лв. През 2018 г. година съответно на същия принцип лих-

вата ви ще е 1,99% от оставащите 17 590 лв. и размерът 
й би бил 350,04 лв. Ще внесете последната си вноска от 
17 940,04 лв. и ще сте платили едва 1050,12 лв. лихва. 

Този метод на изплащане е особено подходящ за хора със 
сезонен бизнес. CR-V е чест избор за мениджъри, или соб-
ственици на компании с именно такъв. С версията 4х4 вие 
безпроблемно ще отскочите до розоварната си в затън-
тено карловско селце, или лозовите си масиви в мелниш-
ко, за да инспектирате събирането на реколтата, а в края 
на лятото, след реализираните от бизнеса си продажби 
годишната вноска няма да особен проблем за вас. 

С вноски всеки месец
Ако все пак предпочитате да калкулирате бюджета си 
всеки месец, за вас е по-популярният лизинг с месечни 
вноски. С него ние гарантираме за вашето ново CR-V ви-
сока остатъчна стойност и финансов комфорт с месечна 
вноска от 488 лева с ДДС. Посочената вноска е за CR-V 
1,6 Elegance FWD с първоначална вноска 25%, остатъчна 
стойност 35% и срок на лизинга – 5 години.

Срещу тази постижима за мнозина 
месечна вноска получавате един 
от най-безопасните автомобили в 
света, който едновременно с това 
е високопроходим, елегантен и 
просторен помощник.

Комбинираният разход на икономичния му двигател е едва 
4,4 л/100 км. Да не забравим и за високата му остатъчна 
стойност – дори и след петте години, през които сте 
го изплащали, той пак ще струва почти като нов и ако 
един ден пожелаете да го продадете, ще възстановите 
голяма част от похарчените средства. Именно затова 
европейските купувачи класират Honda на едно от първи-
те места (стр. 42). 
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H
onda бе избрана за най-надеждна автомобилна марка 
в началото на годината след проучване, направено 
сред 30 000 европейски шофьори. Рейтингът е със-
тавен от Организацията на консуматорите и по-
требителите (OCU) и обхваща 178 различни модела, 

ползвани от автомобилистите в Стария свят. Honda 
Jazz, Civic и CR-V са изключително високо оценени от при-
тежателите си. Още повече че класирането е направено 
на базата на обичайните повреди, гаранциите и др. прак-
тични неща, с които се сблъскваме във всекидневието си. 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСТАНОВИ,  
ЧЕ АВТОМОБИЛИСТИТЕ КЛАСИРАТ HONDA НАЧЕЛО И 
НАЙ-РЯДКО СТРАДАТ ОТ АВАРИИ

Текст:Деси Бацанова; снимки: Honda

Остатъчна стойност

  КУПУВАЧИТЕ: 

НАЙ-НАДЕЖДНИЯТ 
АВТОМОБИЛ В  
ЕВРОПА E HONDA
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Ах, този Jazz!
Honda изпревари конкурентите си с рейтинг 93/100, като 
над 79% от респондентите в проучването са заявили, 
че биха препоръчали автомобил именно от тази марка. 
Компактният Jazz бе класиран като най-надежден в кате-
горията полезни модели (utility). Нещо повече – версията 
1.2 оглавява целия рейтинг, съставен от организацията. 
Civic, CR-V и Insight на свой ред бяха класирани в челната 
десетка на категориите си. 
Цената, разходът на гориво, практичността и надежд-
ността винаги са били ключовите фактори, които купува-
чите взимат под внимание при избора си на возило. 

300 eвро годишно харчи европеецът  
за ремонти
Изследването на OCU проучва също дали собствениците 
на автомобили са имали повреди през последните години, 
вида на авариите и др. От събраните данни е съставен 
индекс, с чиято помощ можем да сравняваме който и да 
е от моделите на различни производители и съответно 
честотата на необходимо сервизно обслужване, повреди 
и др.  Средно 300 евро годишно харчат европейците за 
поддръжка и ремонти по автомобилите си, сочи проуч-
ването. Най-честите аварии, които се стоварват на 
главата на шофьорите, независимо от марката, на коя-
то залагат, са по електрическата система (светлини, 
бушони и др.), по спирачната система, по електрониката 
на двигателя, волана, окачването, гумите, горивната 
помпа, ангренажния ремък и др. Ако направим подобно 
проучване в България, вероятно сумата може и да е по-
висока поради огромния брой стари автомобили извън 
гаранция по родните улици.

Насладата да притежаваш и шофираш
„Надеждността и качеството са синоними на марка-
та Honda - споделя вицепрезидентът на Honda Филип 
Рос след официалното обявяване на резултатите от 
проучването. - Резултатът от това проучване под-
чертава значимостта на качеството, което Honda 
предоставя на клиентите си. За нас е важно да оси-
гурим радост от това да притежават автомобил на 
марката и да изпитват пълна наслада от управление-
то му, с ум, изчистен от страха, че колата им може 
да се повреди.“ 
А ние не без гордост ще споделим, че нито една от 
европейските марки, участвали в проучването, не е 
постигнала резултата на Honda.
Затова и автомобилите ни са известни с изключително 
високата си остатъчна стойност - 35%! 
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Текст: Стефан Илиев; снимки: Honda

Премиера - Honda PCX125

НОВ КАВЪР НА 
ПОПУЛЯРНИЯ ХИТ
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Т
ака моторът вече се продава в Европа и има пробег от 
375 км с един резервоар от 8 л. Разходът му е наистина 
уникален – с 1 литър бензин се изминават 47,4 км. Мото-
циклетът вече има и технологията Idling Stop, или казано 
понашему – Старт/Стоп система. Затова и скутерът е 

толкова икономичен, защото, когато се спре на светофар, дви-
гателят спира да работи.  

Моделът PCX125 е в продажба на  
най-големите мотоциклетни пазари в 
Европа от 2013 г. И оттогава е на върха 
на класацията, утвърждавайки се като 
лидер в сегмента. 

Това е една от най-продаваните машини на Honda и у нас. Затова 
от Honda непрестанно го обновяват. Трета година се радва на го-
лям интерес, както и на изключителна популярност. Причината е в 
стилния и модерен дизайн, който отговаря на елегантния градски 
начин на живот. Освен това компактните размери гарантират, 
че може да се начертае път през натоварения трафик. През 2010 
г. PCX стана първото двуколесно, което използва технологията 
Idling Stop, за да разполага с празен ход Stop технология. Две годи-
ни по-късно той стана първият скутер в Европа, който използва 
ултраефективната eSP (enhanced Smart Power) система на двига-
теля, разработена от Honda. 
Двигателят е едноцилиндров, лек и компактен, с течно охлаждане 
SOHC и работен обем 124,9 куб. см, максимална мощност от 12 
к.с. при 8500 об/мин и има максимален въртящ момент от 12 Нм 
при 5000 об/мин. Моторът работи тихо, а вредните емисии СО2 
са намалени. PCX125 предлага отлично представяне, като измина-
ва от 0 до 50 м за 5,4 сек. Самият двигател е изграден с нисък ко-
ефициент на триене на буталото, на коляновия вал и на лагерите. 
Компактна камера за горене и системата PGM-FI за впръскване на 
гориво оптимизират ефективността на изгарянето и охлаждане-
то, като подобряват характеристиките на въртящия момент. 

СКУТЕРЪТ PCX125 НА HONDA 

БЕЗСПОРНО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ХИТ 

В ЕВРОПА. СЛЕД КАТО ИГРАТА ТИ 

ВЪРВИ, ПРОМЕНИ НЕ СЕ ПРАВЯТ. И 

ВСЕ ПАК HONDA MOTOR НАПРАВИ 

„НОВ КАВЪР“ НА СВОЯ ХИТ ЗА 

2017 Г. ПРОМЕНИТЕ В PCX125 

НЕ СА ДРАСТИЧНИ. МАШИНАТА Е 

ОБОРУДВАНА С НОВИ СВЕТОДИОДНИ 

СВЕТЛИНИ ДОРИ И В СТАНДАРТНАТА 

СИ ВЕРСИЯ, А ДВИГАТЕЛЯТ Е СТАНАЛ 

ПО-ЕКОЛОГИЧЕН И НАПЪЛНО 

ПОКРИВА ВИСОКИТЕ НОРМИ НА 

СТАНДАРТА ЕВРО 4, КОИТО СА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОТ 2017 Г. 
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PCX125 осигурява добра работа и е достатъчно пъргав, за 
да се справи с натоварения трафик. Той обаче е стабилен и 
удобен за ездача и пътника по всяко време. Неговата трай-
на стоманена тръбна рама, късо междуосие - 1315 мм, и 
удобно кормило дават възможност за отлично управление. 
Радиусът на завой е 2 м, което позволява лесно маневри-
ране в тесни пространства. Летите джанти са 14-инчови 
с 5 спици, а гумите са Michelin City Grip - 90/90-14 отпред и 
100/90-14 отзад, направени специално от френския концерн 
за модела от 2017 г. Теглото на скутера е 130 кг. 
Предните телескопични вилки са 31 мм и са със 100 мм ход. 
Двойният заден амортисьор е със 75 мм ход с алуминиев 
шарнир. Комбинираната спирачна система на Honda (CBS) 
отпред е дискова с 220 мм и 3-бутален апарат, а задният 
барабан е 130 мм. Габаритите са: дължина 1930 мм, широ-
чина 740 мм, височина 1100 мм. Клиренсът е 135 мм, висо-
чината на седалката – 760 мм. 
Централната конзола представя цялата информация в 
чист, стегнат дизайн. Скоростта е основната индикация 

на LCD панела. Там се отчита километражът, индикато-
рът за гориво, разходът на гориво и часовник. Моделът се 
предлага в пет цвята – кафяв, черен, бял, сребърен металик 
и червен. 
Така обновеният скутер продължава традицията на супер-
популярност на PCX125. Със сигурност машината става 
още по-привлекателна и напета, за да запази статуквото 
си на господар в градския трафик. 



БЪЛГАРСКОТОМОТОЦИКЛЕТНО
СПИСАНИЕ



Текст: Стефан Илиев; снимки: Honda

Двете машини са разработени от млад и креативен екип 
на Hondа, който е търсил нови идеи. Така тези младоци 
създадоха нови модели с изключителен дизайн, висока 
технологичност, маневреност и лесно управление, не-
зависимо къде се карат – в натоварения градски тра-

фик, по живописните планински пътища, по високоскоростни-
те магистрали. Моторите са перфектната комбинация от 
компактен размер, ниско тегло и впечатляваща мощност на 
двигателя. Както се казва – те са само за ценители, защото 
са с компактни и леки шасита, на които са монтирани ед-
накви истински спортни четирицилиндрови двигатели. Те са 
отлична комбинация от високо качество, модерни техноло-

ЧИСТ АДРЕНАЛИН 
В КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА HONDA ПРЕДСТАВИ 
ДВА МОДЕЛА, КОИТО ЗАЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ВАЖНО МЯСТО ПРИ СПОРТНИТЕ МОТОЦИКЛЕТИ 
ОТ СРЕДНИЯ КЛАС. ТОВА СА СПОРТНИЯТ CBR650F 
И НЕЙКИДЪТ CB650F. И ДВАТА МОТОЦИКЛЕТА 
СА СЯКАШ СЪЗДАДЕНИ ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА 
ЧИСТИЯ АДРЕНАЛИН, ЗА ТЪРСЕЩИТЕ НОВИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ДВЕ КОЛЕЛА.

CBR650F
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Новите Honda CBR650F и  CB650F



гии и разумна цена. Новият CBR650F е действително чисто 
нова разработка на екипа на Тейширо Гото. Той е базиран на 
платформата на типичния представител на високия клас 
нейкид-стрийтфайтър CB650F, който от своя страна е се-
риозно обновен. Пак от хората на Гото. 

Мотоциклетите са с 4-цилиндрови двигатели с компакт-
на архитектура и с обем 649 куб. см DOHC с 16 клапана и 
течно охлаждане. При спортния CBR650F се постига мак-
симален въртящ момент в диапазона от ниски до средни 
обороти или под 4000 об/мин. Диаметърът и ходът на 
буталото е 67 х 46 мм. Максималната мощност е 64 кВт 
при 11 000 об/мин. И максимален въртящ момент от 63 
Нм при 8000 об/мин. Системата на впръскване е типична-
та за Honda за подаване на гориво - PGM-FI.  Така се оси-
гурява добра икономия на гориво при постоянно подаване 
на газ, при крейсерска, но и по-висока скорост. Разходът 
на гориво е 21 км с литър, което дава над 350 км преход 
между зарежданията. Скоростната кутия е 6-степенна.  
Рамата е стоманена. Предното окачване е на 41 мм те-

лескопична вилка, а задното – на шарнир. Спирачките са 
с двуканален ABS, вълнообразни дискове 320 мм отпред и 
един заден диск 240 мм. 
Колелата са алуминиеви с 6 спици. Габаритите на мото-
циклета са 2110 х 755 х 1145 мм (Д х Ш х В). Височината на 
седалката е 810 мм. Клиренсът е 130 мм, а междуосието 
– 1450 мм. Теглото е 211 кг.  
За разлика от спортния си събрат, 4-цилиндровият „сто-
манен стрийтфайтър“ CB има дълга история, започнала 
още през 1969 г. и достигнала до новаторския CB750. През 
2014 г. Honda пое тенденцията на среднокубикови маши-
ни с по-голям обем на двигателя, като така се стигна до 
CB650F, който замести CB600F Hornet, без новият мотор 
да има нито една обща част с него. 
Всичко при нейкида е идентично със спортния му събрат. 
Това важи и за двигателя, и за спирачки, окачване, разме-
ри, обем на резервоара – 17,3 л, дори височината на се-
далката. И разходът е 21 км с 1 литър гориво. Моторът 
обаче е с по-голям клиренс – 150 мм, и теглото му е по-
малко – 206 кг, докато с ABS e 208 кг. 

CB650F
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Текст: Димитър Стефанов 

Н
ай-големият производител на мотоциклети в све-
та – Honda, започва и тази година много активна 
пазарна атака с нови модели. За нея бе намекнато 
още на моторшоуто в Токио в края на миналата 
година и бе потвърдено на един от големите мо-

тосалони в Япония – в Осака. Естествено, активността 
на Honda в Осака е обяснима, тъй като местният пазар е 
от огромно значение за компанията. Азиатският – още 
повече.  

Всъщност в Осака бе увертюрата на компанията за га-
мата от нови мотоциклети за 2016 и 2017 г. Както мо-
жем да предположим, кулминацията от премиери ще бъде 
отново през есента в Милано, що се отнася за Европа. 
Преди това обаче на изложението Intermot в Кьолн също 
може да се появи някоя изненада. Нещо като щурмовак 
преди масираното нападение. На Osaka Motorcycle Show, 
както се очакваше, Honda представи нови модели, концеп-
ции и променени версии. 

HONDA CB1100 
И ДРУГИ ЩУРМОВАЦИ
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Новости и концепции



Един от хитовете в Осака бе новият CB1100 в със-
тезателен ретро стил. Това е третият вариант на 
модела. В края на 2015 г. в Токио Honda показа нови 
версии на СВ1100 в стил кафе рейсър, а единият е 
Concept CB. CB Concept Type II е съвършено нова кон-
цепция. Двете машини имат 4-цилиндрови редови 
двигатели с въздушно охлаждане, с обем 1100 куб. см. 
Резервоарът е с нова форма, малко увеличен обем и 
са добавени нови LED светлини. Класическите колела 
със спици са сменени с по-съвременни 17-инчови лети 
джанти, а предното окачване е с обърната телеско-
пична вилка Showa. Задните амортисьори са Ohlins, а 
спирачките са радиално монтирани апарати Brembo. 
Гумите Pirelli също са в стил ретро. Стилово мото-
рът е претърпял частична промяна. Седалката е ед-
номестна и завършва с гърбица в стил кафе рейсър. 
Къстъм изпускателната система е на фирмата Over 
Racing и е с титаниеви заглушители. Предният калник, 
стъпенките,  предпазителите до тях и филтърната 
кутия са изработени от карбон. 

Определено байкът има по-спортен вид. С него Honda 
показват, че въпреки популярността си един модел не 
е в застой, а търпи развитие. При появата си СВ1100 
стана пазарен хит заради своя ретро стил. Сега от 
Honda продължават атака в тази насока. Имат си 
сериозни причини, защото машини в този стил наис-
тина имат сериозен пазар и се харесват на клиенти-
те. Type II изглежда като логичен отговор от Honda 
и макар да е концептуален модел, специалистите 
твърдят, че той не е далеч от серийно производство. 
Всъщност на пистите, собственост на Honda, вече 
започнаха тестовете на CB Concept Type II. 
Другата машина с промени от Honda е новата вер-

CB Concept Type II 

City ADV
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Новости и концепцииНовости и концепции

сия на Africa Twin, вече оборудвана с адвенчър пакет. Така 
мотоциклетът приема своя типичен приключенски вид 
и е първият от цяла поредица машини, които имат раз-
лично оборудване и са базирани на хитовия модел. Ясно е, 
че когато нещо се харесва на пазара, то може да получи 
различни версии, за да задоволи желанията на потребите-
лите. Промените в Africa Twin от Осака не са в двигателя, 

рамата и по-голямата част от обтекателите, но към 
тях са добавени масивна алуминиева скара под двигате-
ля, по-равна седалка, опашката също е нова и върху нея се 
различава новото лого Adventure Sports. Изпускателната 
система е с висок ауспух Termignoni. Цветовата схема е 
заимствана от първото поколение Africa Twin, с което мо-
торът стана популярен.

Africa Twin
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Друга новост от Осака е Honda CRF250 Rally. Това е ендуро, 
досущ като „по-големия си брат“ CRF450 Rally. Естестве-
но, инженерите на Honda са се опрели на  машината за рали 
Дакар, като са създали четвъртлитров мотор и на осно-
вата на неговия дизайн са направили новостите отвън. 
От техническа гледна точка мотоциклетът е направен на 
базата на серийния модел CRF250L и също може да се из-
ползва за обикновено каране на пътя. Въпреки сходството 
си с машината за Дакар новият CRF250 Rally не е типичен 

състезателен мотор. Това е симпатичен офроудър с мал-
ка кубатура, който може да премине навсякъде. Снабден 
е със състезателни компоненти, които го правят по-из-
дръжлив, когато се движи по нестандартни покрития и 
релеф. Има асиметричен светодиоден главен фар, високо 
ветрово стъкло, което осигурява отлична видимост, а 
също и двойна изпускателна система Termignoni. 
Не само Honda CRF250 Rally е доказателство за офроуд и 
адвенчър експанзията на марката. Много усилено се гово-

CRF250 Rally
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ри за нова версия на познатия Dominator през 2017 г., за 
който са патентовани чертежи. Според специалистите 
новият Dominator ще има различни настройки на каране 
и поне 3-степенен тракшън контрол. Има общи черти в 
страничните панели, фара, ветрозащитното стъкло и 
големия преден калник. Седалката е разделена на две час-
ти, като тази на водача хваща и задната част на резер-
воара, а тази на пътника е с интегрирана рамка за багаж 
в задната част. Първият Dominator излиза на пазара през 
1988 г. и се произвежда до 2001 г. с едноцилиндров, чети-
ритактов двигател 643 куб. см и 44 к.с. Заради голямото 
колело отпред моторът се кара лесно на шосе и извън 
пътя, а и може да се натоварва здраво.  
Скоро ще видим и високопроходимия скутер на Honda - City 
ADV. Машината бе показана миналата година в Милано 
като концепция. Най-вероятно City ADV ще има двуци-

линдров двигател 750 куб. см с DCT предавателна кутия, 
познати от NC серията. За окончателните технически 
характеристики ще трябва да изчакаме до есента. 
Прототипът Honda Project 2&4, задвижван RC213V, също е 
един от хитовете сред проектите на Honda. Концепцията 
Honda Project 2&4 съчетава свободата на мотоциклета 
с маневреността на автомобила. С 1000-кубиковия си 
двигател прототипът достига максимална мощност от 
215 к.с. при 13 000 об/мин и въртящ момент от 118 Нм 
при 10  500 об/мин. Предавателната кутия е 6-степенна 
DCT. Това е машина, която няма да влезе в серийно про-
изводство, но с Honda Project 2&4 компанията празнува 
позицията на водещ световен производител на двигате-
ли. Honda предоставя двигатели за 28 милиона души всяка 
година, за возила на 2 и 4 колела, енергетично оборудване, 
за морски и въздухоплавателни средства. 

Honda Project 2&4
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Текст: Стефан Илиев; Снимки: Христо Начев

ВЯРНОСТ 
ЗА ВЯРНОСТ
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Личности - д-р Илиян Илиев



З
апознаваме се с д-р Илиян Илиев тъкмо кога-
то получава чисто новия си мотоциклет, или 
по-точно скутер – Honda Forza 125. Скутерът 
– нагизден като за годеж. Докторът от УМБАЛ 
„Александровска“ – с екип на Honda. Не се случва 

всеки ден клиент да прави празненство за това, че си 
получава мотора. При д-р Илиев ситуацията е съвсем 
различна. Нищо чудно, това е 10-ият мотоциклет на 
Илиян Илиев с марката Honda и вторият от семей-
ство Forza. 
Затова е тържеството! Заради 10-ия мотор на пре-
подавателя по патоанатомия в Медицинска академия. 
За церемонията на получаване на ключовете д-р Илиев 
покани свои колеги и приятели, целия екип на вносите-

ля на Бултрако Моторс и дори даде коктейл в шоурума. 
На самото празненство д-р Илиев дойде с другата си 
двуколесна машина – уникалния NM4 Vultus. И още нещо 
– той е първият клиент на този мотоциклет, както 
и на съвсем новия скутер Forza 125. „Щом го видях при 
представянето му миналата година на изложението 
EICMA в Милано, веднага реших да си го купя. Нищо че 
имам NM4 Vultus. Всъщност, когато съм с Vultus-а на 
пътя, всеки ме заглежда. Даже сега, преди да дойда, 
един ме пита дали е електрически. Давам газ да го чуе, 
че е бензинов, а той пак: „Електрически ли е?“ Вярно, 
изглежда като извънземно, но пък да е чак толкова 
тих…“ 
Ако не с мотоциклет или скутер, д-р Илиев се придвижва 

Honda Forza 125

Двигател SOHC, с 
обем 124,9 куб. см, 
мощност 14 к.с. при 
8750 об/мин и въртящ 
момент от 12 Нм при 
8250 об/мин. 
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в града с велосипед. Изобщо двуколесните са му страст. 
Кара мотоциклет от 1982 г. и първата му машина е 
била чешки CZ 350, за който дълго е чакал ред и едва се 
е вредил в тогавашната Мототехника. После минава на 
MZ. Първо, защото по онова време това е най-модерни-
ят мотор на нашия пазар, а други конкурентни машини 
няма. Първата Honda, 250-кубиков Rebel, идва доста по-
късно, но пък директно от Япония. Цели 10 години мото-
рът е стоял в склад с трактори и мотокари, и с части 
за тях. Оттогава д-р Илиев се влюбва безрезервно в 

марката и остава верен на Honda и до днес - не само на 
две колела, но и на четири. Мотоциклетите си ги купува 
винаги от Бултрако – CBR125 R, 125 PS, 125 PCX, Forza 
300, Integra, SH 125i, Vision 50, както и споменатите NM4 
Vultus и Forza 125. Автомобилите му също са само Honda. 
Стартира със спортния модел S2000, който обожава и 
до днес. Това е любимият му автомобил от марката. 
След него има Jazz, Civic, CR-V, а сега отскоро кара HR-V. 
Другата кола, която много харесва, е NSX – и предишния 
модел, и сегашния хибрид. 

Откъде ли идва тази страст  
към Honda? 
Обяснението на доктора е простичко: 
„Нито един от моделите на Honda 
не ме е предал. Били са ми верни, 
верен им оставам и аз. За мен Honda 
е символ на качество и емоции. В 
свободното си време се забавлявам 
с превозните средства на марката. 
Да ги карам, да пътувам с тях ми 
доставя удоволствие.“  
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Всъщност верността на д-р Илиев към 
Honda и мотоциклетите се предава и 
на сина му Калин. Още щом момчето 
навършва 16 г., докторът му подарява 
скутер. Калин сега е на 26 години и кара 
VFR 800. И май мисли за нов мотор.
На пътя д-р Илиев е толерантен и лоя-
лен към всички участници. Не понася на-
халниците и наглеците на пътя. Особено 
онези, които създават опасност за мо-
тористите. Професията му е такава, 
че му дава реална представа за живота 
и смъртта. Все пак патоанатомията не 
е за всеки… 
Д-р Илиян Илиев обича спорта. Личи си 
и по фигурата му. Неуморно кара вело-
сипед и това е едно от средствата за 
придвижването му в града, освен ску-
тера или мотора. Харесва и моторните 
спортове. С интерес следи MotoGP и 
Формула 1. Естествено, много се кефи, 
когато Honda печелят в мотоциклет-
ната Гран при. Чака това да стане и 
във Формула 1. Любим пилот му е Аер-
тон Сена и си задава въпроса дали сега 
McLaren Honda ще имат такива успехи, 
каквито по времето, когато в отбора 
бе легендарният бразилски пилот? 

Новата Honda Forza 125
Новият, високотехнологичен 125-кубиков скутер е създаден, за да 
даде от всичко по много. Той има страхотен дизайн, осигурява голям 
комфорт и водещи за класа си технически показатели, постигнати 
от новия четириклапанов двигател. Машината предлага максимума, 
който се изисква от един скутер 125 куб. см, и съчетава най-доброто 
от „два свята“ – удобството на скутерите с по-голям обем в стил 
GT (Grand Touring), с който можеш да се движиш по магистрала, с удоб-
ството за използване в градския трафик, лесен за паркиране и лек за 
маневриране. Новата Forza 125 на Honda прави точно това – дава въз-
можност за избор на тези, които искат най-доброто от един скутер.  
Благодарение на леката рама и перфектния баланс, скутерът е ед-
накво добър за различните пътни условия. Впечатляващи са аеро-
динамичните му форми и светодиодните премиум (LED) светлини, 
максималната практичност и комфорт за пътника, регулируемото 
ветроупорно стъкло и голямото багажно отделение – 48 л, събира-
що два пълноразмерни шлема. Авангардният двигател с понижено 
вътрешно триене и утвърдената старт-стоп система гаранти-
рат минимален разход на гориво. Резервоарът събира 11,5 литра 
гориво и скутерът е доста икономичен, след като с 1 л бензин може 
да измине 43,5 км. С един резервоар се изминават 500 км. 
Новата Forza 125 е с двигател SOHC, с обем 124,9 куб. см, мощност 
14 к.с. при 8750 об/мин и въртящ момент от 12 Нм при 8250 об/
мин. Диаметърът и ходът на буталото са 52,4 х 57,9 мм. Степен-
та на сгъстяване е 11,5:1. Електронно контролираният безчетков 
ACG стартер служи служи и като алтернатор. Той върти двигателя 
директно и това осигурява максимална безшумност. Скутерът е 
с впечатляващ съвременен дизайн. Габаритите му са 2134 х 748 х 
1452 мм. Колесната база е 1490 мм, височината на седалката – 780 
мм, клиренсът – 148 мм, а сухото тегло е 162 кг. Има стандартен 
ABS. Отпред спирачката е с диск 256 мм, а отзад също дискова – 
240 мм. Окачването отпред е с телескопична вилка, а отзад – двоен 
амортисьор. 
Машината бе представена миналата година на изложението EICMA 
Милано и се смята за един от най-луксозните, икономични и еколо-
гични 125-кубикови скутери на Honda.

повече за модела
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ПО РОДОПСКИТЕ 
„МОРЕТА“

Текст: Стефан Илиев; снимки:  Автора
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В
сичко в поредното ни пътешествие започна от 
пъстървата. Не, не онази, която се въди в магази-
на, а другата, дето я отглеждат из рибарниците в 
Родопите. Не мислете, че веднага събираме въдици, 
кепчета, такъми, червеи и кюспе и др. Далеч сме от 

тези атрибути. Ние ловим на портмоне. Сиреч - консума-
тори сме, а спорът ни бе колко е вкусна пъстървата и как 
я приготвят в тамошните заведения. 
За да решим спорните моменти, тръгваме към Родопите 

на инспекция в един от онези многобройни почивни майски 
дни. За пътуването ставаме четирима, но всеки се чув-
ства супер удобно в новата Honda Civic с бензинов двига-
тел 1,4 и мощност 100 коня. Предвиждаме воаяж за два 
дни, но нежната половинка от екипажа ни товари сакове 
и куфари като за седмица. Нищо, багажникът на хечбека е 
голям - 477 л, и „гълта“ много. Пълним и резервоара (50 
л) догоре на Civic-а, като трябва да ни стигне за цялото 
пътуване. Все пак двигателят 1,4 е доста икономичен, с 
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мощност 73 кВт при 6000 об/мин и въртящ момент от 
127 Нм при 4800 об/мин. Колата не е много мощна, но е 
страхотна, сякаш създадена за дълъг път. Предавател-
ната кутия е 6-степенна. Седалките са удобни, от отлич-
ната аудиосистема цепи метъл, климатроникът работи, 
защото слънцето припича (поне при тръгването)… 

Обичам Родопите, не крия
И винаги с удоволствие тръгвам за там. Сега имаме 
за цел обиколка на част от родопските „морета“ – язо-
вирите. Летим по магистрала „Тракия“ към Пазарджик с 
около позволените 140 км/ч. Малкият обем на двигателя 
изобщо не затруднява автомобила. Дори съм включил бу-
тона ECON на системата за икономично шофиране. Като 
пътуваме, умувам откъде да минем – дали през Пещера 
и Батак, или по специалните етапи от пазарджишката 
секция на рали България, когато бе кръг от световния 
шампионат. Моите спътници изобщо не са минавали през 
Добра вода, Дебращица и към „Св. Константин“. Едино-
душни сме. След чешмата, заради която местността е 

кръстена Добра вода, започва катеренето по северния 
склон на Родопите. Този път все още е в добро състоя-
ние. На него беше и скоростна отсечка, която освен на 
WRC рали България се караше и на рали Хеброс. Гората, 
през която минаваме, е гъста, с дебела сянка. Стигаме до 
местността Мечето, на разклона за Пещера, и спираме за 
кратка почивка. Казва се така, защото на пресъхналата 
чешма има статуя на едно мече. Тук зрителите можеха да 
видят как профучават най-добрите рали пилоти в света – 
Себастиен Льоб, Яри-Мати Латвала, Петер Солберг, Мико 
Хирвонен… След това рали България започна да запада… 
Както и цялата ни държава!? 

Тръгваме към летовището  
„Св. Константин“
То е на 16 км от Пещера, сред вековни гори, на 1360 м 
надморска височина, но заради мекия климат и красивата 
природа е чудесно място за целогодишна почивка. Летови-
щето е създадено през 1898 г., а за курорт го обявява лич-
но цар Фердинанд през 1901 г. Има над 1000 частни вили. 

На път
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Първият курортист е Йордан Димитров от Варна, който 
се излекува от туберкулоза на „Св. Константин” и за бла-
годарност изгражда хотел „Родопи” като санаториум. 
Спускаме към първото родопско „море“ – язовир Батак. 
Разположен е на площ от 22 кв. км, само на 4 км от Батак. 
По панорамния път, опасващ язовира, виждаме рибарите. 
Е, и ние ще уловим нещо, но в един познат ресторант на 
Цигов чарк (надморска височина от 900 до 1100 м). Язови-
рът е предпочитано място за почивка и зиме, и лете, има 
и остров. Тестваме първата пъстърва. Добре е, но не ни 

прехласва. Пък и няма „в какво да поплува“. Нали сме с кола! 
Пътят за Доспат е прекрасен. Бяха едни дупки, едни ями, 
но сега асфалтът е прекрасен - като на писта, с марки-
ровка, да ти е кеф да караш. Беше време, когато тук едва 
се минаваше от дупки и трапища. По тези 45-50 км до До-
спат – в сърцето на Родопите – няма особено голям тра-
фик. Местните шофьори на камиони са много колегиални. 
Пъплят по баира, а щом ги настигнеш, при първа възмож-
ност дават десен мигач, за да ги изпревариш. Спираме на 
една чешмичка. Водата е толкова ледена, че като пиеш, 
те заболяват зъбите. Баирът е голям, но нашият Civic 
има система за подпомагане на потеглянето при наклон 
(Hill Start Assist). Всъщност из Родопите има много чешми. 
Говори се, че всяко семейство, живеещо там, е построило 
по една чешма.
Следва друго „море“ - живописният язовир Голям Беглик. 
Преди го знаеха като Васил Коларов. Той започва да се 
строи през 1946 г. и е завършен на 18 ноември 1951 г. 
Площта му е 4,126 кв. км. Язовирната стена е с дължина 
191 м и по нея се минава към Доспат. Язовирът е едно 
от двете основни водохранилища, заедно с язовир Батак, 
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които образуват каскадата, съставена от трите ВЕЦ: 
Батак, Пещера и Алеко. 
Към нея се включва и хидровъзел „Широка поляна“, постро-
ен през периода 1959-1962 г. Това „море“ се вижда съвсем 
малко от пътя. Между гъстите гори проблясват водите 
му. Все едно, че си във Финландия. Сякаш язовирът е със-
тавен от безброй малки. Това е заради неравния терен. 
Самият язовир е на 1500 м надморска височина и дъното 
му е от няколко планински дерета. До него се стига труд-
но, но е рай за рибарите, защото има сив кефал, американ-
ска пъстърва, балканска пъстърва, костур, шаран, сом, 
червеноперка, каракуда, бял амур… 

Стигаме до Доспат
Късмет! Веднага намираме свободни стаи в хотела, къ-
дето ще тестваме поредната пъстърва. Но по-късно. 
Преди това правим воаяж в най-високопланинския град в 

България - на 1358 м надморска височина. Смята се, че 
той е основан от владетеля Деспот Слав, на когото носи 
и името. В околностите на града са намерени останки, 
които са от IV - V век пр. н. е. Поради стратегическото си 
местоположение – между Родопите, Беломорието и Маке-

На път
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дония, Доспат е с богато историческо минало и е бил гъ-
сто населен още от античността. Ако искате ваканция в 
Родопите, то Доспат е подходящ за базов лагер за близки 
забележителни места – като селата Долен, Ковачевица и 
Лещен, а в другата посока – Триград и ждрелото, пещери-
те Ягодинска и Дяволското гърло. 
Естествено, тук е другото родопско „море“ – язовир До-
спат, вторият по големина в България (22 000 декара) и 
първи - с надморска височина над 1200 м. От тук тръгва 
друга каскада – Доспат – Кричим. В язовира се събират 
водите на Доспат, Канина, Бистрица и Вищерица, извира-
щи от Дъбраш. Язовир Доспат е дълъг 18 км, стената му 
е в града, в тясната местност Хисаря, и е дълга само 230 
м, а висока – 56 м. Водната площ се простира чак до Сър-
ница, а средната ширина на язовира е 1,5 – 2 км. Строен е 
през 1961–1968 г., дълбок е около 30 - 40 метра и събира 
490 млн. куб. м вода. Рибата, която се въди в него, е кос-
тур, шаран, кефал, уклей, червеноперка и пъстърва. Гори-

те край язовира се обитават от муфлони, глигани, елени, 
сърни, зайци, лисици, вълци и дори мечки. Нас обаче ни чака 
рибна вечер. Започваме с чорба, после пържена риба, после 
на скара… Гледката от ресторанта е към стената и към 
язовира, а с чистия въздух се отваря апетитът и... глът-
ката. Сещам се за една реклама за алкохол: „Консумирай с 
удоволствие и мярка!“ Първото го спазихме, но второто 
го изтървахме. Добре че чистият въздух в планината е… 
лечебен. 

Hа другата сутрин тръгваме към Девин
третия по големина град в Родопите след Смолян и Зла-
тоград. Намира се в долината на река Въча, но през него 
минава Девинска река. Градът е обграден от борови и 
смърчови гори, а в околностите има открити различни 
палеолитни находища отпреди 30 000 години. В края ня XIV 
в. пр. н. е. тук са живели траки от племето дии. Властва-
ли са различни държави и империи, градът е бил част от 
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Първото и Второто българско царство. И понеже гово-
рим за базови лагери, за разглеждане на родопските забе-
лежителности, то Девин също е подходящ град. Заради 
минералните извори тук има много и луксозни спа-хоте-
ли с басейни. Обещаваме си да дойдем друг път, защото 
ни чака преход по поречието на Въча. 
Веднага след Девин тръгваме по пътя около хидровъзел 

„Цанков камък“. Това е най-новото „море“ в лоното на 
Родопите – язовир с малка електроцентрала – част от 
каскадата Доспат – Въча. „Цанков камък“ е най-големи-
ят язовир, строен в България от средата на 80-те го-
дини и предизвика полемика с хонорара на Ахмед Доган. 
Язовирната стена е бетонна, дъгова, а водната площ 
е с дължина около 15 км. Вървим по живописния път по-
край язовира. Наричат го рай за мотористите, асфал-
тът е хубав и държи, а завоите са много атрактивни. 
Минаваме покрай Михалково. Селото е малко, но на 900 
м източно от него, на река Чурековска, извира прочута-
та естествено газирана минерална вода „Михалково“. 
На извора „си носиш само уиски“, а содата е без пари, 
от чучура. Водата инак лекува заболявания на сърдечно-
съдовата, храносмилателната, нервната система и ен-
докринни обменни заболявания. Ние обаче нямаме време за 
лечение, нито за туризъм към хижа „Персенк“ (на 16 км) или 
да катерим връх Персенк (2091 м). Нямаме и уиски!?

На път
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Язовир Въча 
е другото „море“, част от гореспоменатата каскада. 
Пътят се вие покрай водната площ и сякаш няма край. 
Язовирът, известен допреди четвърт век като Антон 
Иванов, е един от най-големите в България, с дължина 
18 км. Със сигурност има най-високата язовирна стена 
в България – 144,5 м. От пътя се виждат как във водата 
плават понтоните с къщи, които са примамливи за по-
чиващи и туристи. Между тях щъкат като таксита мо-
торници, лодки, джетове… Язовир Въча обаче е мечта за 
рибарите, защото в него има над 10 вида риба. Ние обаче 
отново я хващаме на… портмоне в популярния крайпътен 
ресторант „Чилингира“. 
Продължаваме към равнината, покрай последния язовир от 
каскадата - Кричим. Той е построен през 1972 г., най-мал-
кият по площ и обем от цялата каскада, но е с най-голям 
приток на вода. Язовир Кричим също привлича рибарите, 
защото и той е „богато населен“ с различни видове риби. 

Пък и е близо – на 10 км от града, на 45 км от Пловдив и 
на 157 км от София. Минаваме през Кричим и от един дядо 
купуваме ягоди и домати... Току-що ги е набрал от двора 
си. Вкусът им е съвсем различен от „ягодите от Кричим“ 
на Женския и другите пазари в София. Сякаш край града има 
безкрайни ягодови плантации, но ние не ги забелязахме. 
Прибираме се в София след близо 500 км преход. По-точно 
476 км. За цялото пътуване разходът на гориво на нашия 
Civic е 5,9 л. По документ колата харчи 4,7 л на дълъг път. 
Но все пак ние карахме бързичко по магистралата, пъти-
щата в Родопите бяха с много завои и катерехме сериоз-
ни баири на ниски предавки. Пък и бяхме четирима. Все пак 
от пълния резервоар ни остана гориво за още 250 км.  
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Л
ятото е в разгара си и идва дългоочакваният мо-
мент на отпуските, когато всеки иска да се отдаде 
на блажено лентяйство. Или пък на екстремна ак-
тивност и забавления, за да се върне с нови сили, 
блясък в очите и златист тен към работното си 

всекидневие. А и за да създаде спомени, които да го топлят 
цяла зима. На прага на ваканционния сезон Honda направи 
проучване за отпускарските навици на 5000 души от Вели-
кобритания, Франция, Германия, Италия и Испания (по 1000 
от всяка страна). То е проведено сред типични представи-
тели на купувачите на автомобилите Honda – хора в актив-
на възраст и с деца между 4 и 16 години. 
Според него се оказва, че британците харчат най-много за 
почивка и правят възможно най-малко неща през този пери-

од, иначе казано – мързелуват на плажа с чаша в ръка. 11% 
от тях заделят над 3000 паунда за основната си семейна 
почивка, докато почти половината от тях - 48%, не израз-
ходват и секунда за физическа активност, а един от всеки 
пет - 22%, не разглежда забележителности и не посещава 
културни паметници. 

Алкохол или литература?
Вероятно се чудите защо Honda е поръчала подобно проуч-
ване, изпълнено от агенцията OnePoll? Идеята е по този на-
чин марката да опознае още по-добре клиентите си и да от-
говори на техните вкусове и очаквания, тъй като новият 
HR-V е особено предпочитан именно през ваканциите. Със 
сумата от 3000 паунда, заделяни за отпуска, британците 

КАК ПОЧИВАТ БРИТАНЦИТЕ
Текст: Деси Бацанова; снимки: Honda

Ваканция

ОТПУСКАРИТЕ ОТ ОСТРОВА ХАРЧАТ И МЪРЗЕЛУВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ГЕРМАНЦИТЕ СА НАЙ-
ОТГОВОРНИ, А ФРАНЦУЗИТЕ ПРЕСЛЕДВАТ ИЗГОДНИТЕ СДЕЛКИ
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влагат повече средства в нея от пестеливите германци. 
6% от обитателите на Обединеното кралство харчат 
между 200 и 500 паунда за алкохол, като голяма част (93%) 
пийват за средно около 200 паунда, а средно изразходваната 
за целта сума за един човек е 78,17 паунда (само по време 
на почивни дни), което ги класира на второ място в Европа. 
За сметка на това, както вече споменахме, британците 
най-малко разглеждат забележителности (49%), а само 
една трета от тях класира дневните пътувания и посе-
щението на интересни места като приоритет. Почти 
същият е и процентът на англичаните, които по време на 
отпуска не вземат книги или електронни четци със себе си. 

Басейни и други забавления
Любопитно ни е какво друго освен пийването обичат да 
правят англичаните през отпуската? Останалите им 
приоритети са басейните (35%), а 42% от тях класират 
забавленията за деца на предни позиции, както и мързелу-
ването около хотела, докато малчуганите се забавляват. 
22% от англичаните обичат да консумират алкохол, докато 
почиват далеч от дома. Въпреки че често се опитват да 
се изкарат работохолици, привързани към електронните си 
устройства, за едва 18% от тях наличието на добър WiFi 
в хотела е приоритет, докато 28% зарязват лаптопа или 
таблета у дома. 

Рекордно лек багаж 
Ако почивате на Слънчев бряг, сигурно няма да се изненада-
те и от друг резултат от изследването – при пътуване в 
Европа 33% от тях се губят, а 9% пият прекалено много. 
Британците обаче са рекордьори на тема лек багаж –11% 
от тях не вземат куфари на почивка и стягат багажа си 
най-бързо (само 2,2 часа). За сметка на това разопакова-

нето при завръщане им отнема повече време, отколкото 
на другите европейци – 3,6 дни. Ние си обясняваме тази 
аномалия с шопинга по време на почивка. Малко вероят-
но е англичанин да вземе домашен любимец със себе си на 
почивка (9%) или храна. В сравнение с повечето европейци, 
обитателите на Обединеното кралство шофират най-мал-
ко до мястото на почивката си (средно 4,7 часа), а въртят 
волана по време на почивката само за около 5 часа. Най-
дълго разстояние изминават френските отпускари, които 
пътуват към желаната ваканция средно по седем часа. 

Дестинациите
Испания е най-популярната дестинация за английската по-
чивка - 52% от тях са отскачали до там. На второ мяс-
то е Франция (40%), а на трето - САЩ (22%). Британците 
предпочитат Щатите като дестинация пред другите ев-
ропейски страни. Ето и пълен списък от местата, които 
предпочита британският отпускар – Гърция (21%), Порту-
галия (17%), Италия (16%), Турция (13%) и Германия (12%). 
На другия полюс са германците, които най-малко желаят да 
почиват в Обединеното кралство - едва 3%. 

Французи, италианци и германци...
И все пак какви са вкусовете на останалите нации, вклю-
чени в изследването? Французите са стиснати. Те са па-
тологични ловци на изгодни сделки, като цяло са домошари, 
които обичат рутината. Италианците са най-придирчиви-
те и взискателни отпускари в Европа, испанците вземат 
най-много багаж, може би защото са и най-силни в актив-
ния отдих. Германците, както вероятно сте очаквали, са 
най-организирани и най-дисциплинирани. 
Като се замислим, ние, българите, може би сме от всичко 
това по малко? Съвсем като истински европейци.

Honda HR-V е перфектният отпускарски автомобил, осо-
бено за хората със семейство. Разполага с най-големия 
в сегмента багажник – от 470 л до 1533 л със сгънати 
седалки, практичността на типичния SUV, комбинирана 
с пъргавото пътно поведение на по-малък модел. Благо-
дарение на системата Magic Seats можем да преобразим 
и нагодим разположението на местата в купето според 
конкретния товар. 
Всичко това е приятно подплатено с възможността да 
икономисате гориво благодарение на дизеловия двига-
тел 1.6 i-DTEC (4 л/100 км в комбиниран цикъл и само 3,8 
л/100 км в извънградски), в който са вложени последните 

технологии от серията Earth Dreams Technology на Honda. 
В България автомобилът се предлага с гаранция от  
3+2 години или 150 000 км, а цените му започват  
от 39 158 лв. без ДДС. 

Най-странните вещи в куфара
Кои са най-странните неща, които британците взе-
мат с багажа си, когато заминават на почивка? Заве-
щание, жаба, домашни пилета, растения и котлон. Мо-
жем да споменем и голямо плюшено кенгуру, домашен 
плъх и малка антична статуетка.

ПЕРФЕКТНИЯТ ВАКАНЦИОНЕН АВТОМОБИЛ
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Текст: Деси Бацанова

КАК ДА 
КОНСУМИРАМЕ 
САКЕ
Там, където го пият, се ражда 
приятелство, твърди японска 
поговорка
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С
акето не е просто напитка, а следствие 
от вековна традиция. Японците озна-
чават това понятие с няколко различни 
думи – саке, сейшу, нихоншу. Нека уточним 
нещо. То е наистина особена алкохолна 

напитка, градусът на повечето видове не прек-
рачва границата от 20. По консистенция прилича 
на ликьор или гъсто вино. Някои го възприемат 
като слаба ракия (в буквалния смисъл на дума-
та). За разлика от нашенската “шльокавица” или 
„скоросмъртница“, то е нискокалорично и се про-
извежда изключително от естествени продукти 
– от ориз и чиста изворна водица. 

Как го правят японците?
Сипва се от малка керамична стомничка, нарече-
на токури. Пие се в доста скромни чашки - чоко. 
Те събират не повече от две-три глътчици. 
Традицията повелява сакето да се сипва непо-
средствено преди всеки тост. Проява на изклю-
чително лош вкус е да си наливате сами. Редно е 
вие да пълните чашката на партньора, а той да 
се грижи за вашата. 
Сакето си прилича по едно нещо с нашенската 
ракия – можете да го пиете охладено или за-
грято. Твърдят, че най-вкусно било при стайна 
температура. Можете да го консумирате и с 
парченце лед. А вкусът му се усеща най-добре в 
диапазона между 15 и 30 градуса. 

През лятото или през зимата?
В горещ летен ден е добре да пием охладено леко-
то и сладко саке. При ветрове и дъжд, загрейте. 
Ето как го правят японците – наливат го в спе-
циален керамичен съд и го слагат на водна баня, 
най-вече за да не го прегреят, инак би изгубило 
аромата си. Професионалните дегустатори раз-
личават до 90 вкусови оттенъка. 

С каква храна си подхожда
А мезето? Сакето се съчетава еднакво добре с 
традиционните японски ястия. Тази универсална 
напитка си подхожда и с чипса, и с кашкавала, с 
ядки и по-леки мезета. Ако се разровите из япон-
ските кулинарни рецепти, ще видите, че то се 

РЕЧНИК
КАНПАЙ –

наздраве (букв. – до дъно)
САЙОНАРА  – 
довиждане

ДООМО АРИГАТО  –  
благодаря много
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използва като подправка в голяма част от ястията. 
Преди пържене полейте речната пъстърва с разредено 
саке и ще премахнете лошия мирис. 

Kanpai!
Церемонията за пиенето на саке предразполага към топ-
ли приятелски чувства. 
Докато си бъбрите, пийвайки, ако ви омръзне темата, 
вземете гарафата и сипете на събеседника си. Така логи-
чески завършвате изказването му и вече вие можете да 
вземете думата. А, да, не забравяйте по едно звучно “кан-
пай” (до дъно, японската наздравица) преди всеки тост!
 Откога го пият?
Усещамe как някои шегаджии вече се провикват: “От 
сутринта!” А ние ще кажем – откакто са култивирали 
ориза, или 300 г. пр. н.е. Легендите твърдят, че първото 
саке е сварено за жертвоприношение към боговете за 
по-добра реколта от ориза. 
Още в хрониката “Нихонги” от 720 г. от новата ера се 
споменава богът на оризовото вино Омива-но ками. 
Първоначално право да приготвят саке са имали само 
членовете на императорското семейство, а по-късно 
свещенодействието преминава в ръцете на будистките 
монаси. Подобно на католическите си събратя, те също 
предавали тайни рецепти през хилядолетията. 

Как се произвежда?
В началото методът на производство не бил съвсем 
хигиеничен. Съдете сами – зърната се сдъвквали добре 

и се изплювали в дървени съдове, където се оставяли 
да ферментират. В промишлени количества започва да 
се прави едва през XVII век. Залага се на най-едрия сорт 
ориз, който се измива, намокря, а после се оставя на 
въздействието на водни пари. Четвърт част от коли-
чеството се охлажда до 30 градуса и от него се прави 
закваска. Тя се оставя в горещо и влажно помещение 
за 35 часа, а после се смесва с попарения ориз и дрожди 
и се залива с вода.  Ферментира три месеца и накрая 
се филтрира и пастьоризира. В крайна сметка от две 
съставки се получават хиляди видове саке, различни по 
цвят, вкус, консистенция и градус. Неотлежалото саке 
трябва да има едва забележим лимонено-зеленикав от-
тенък. Цветът на някои стари напитки обаче може да 
стане кехлибарен. Тайна остава само това как в някои 
видове се появява и плодов привкус. 

Най-популярно е пречистеното саке, 
известно като сейсю. То е безцветно 
и вкусът му се доближава до този 
на хереса. По-отлежалото, наричано 
никоридзаке, леко нагарча. 

Води до поумняване
И накрая – една любопитна подробност. В Токийския на-
ционален институт след дълги проучвания са стигнали 
до извода, че сакето увеличава коефициента на интели-
гентност с около 3,5%. Така че – канпай!  
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Нощен живот в Токио
Преди да се впуснете в потайностите на нощния живот на Токио, задължително място, което трябва да посети-
те, е Kabukiza в Гинза (http://www.kabuki-bito.jp/eng/contents/theatre/kabukiza.html). Да, вечерното излизане по японски 
започва с театър! „Кабукидза“ е огромна сцена, ритуални жестове, тежки костюми и акомпаниментът на попу-
лярния инструмент шамисен. Така наистина ще се потопите в традиционна Япония. 
Кварталът „Ропонги“ изобилства от барове, клубове, дискотеки, казина и т.н. Искате ли да видите как се забавля-
ват местните, заложете на района “Шинджуки“. 
В така наречените заведения тип „изакая“, хората се отбиват за питие след работа. Там може да поръчате бира, 
саке и традиционни японски ястия и да се потопите в неподправената атмосфера на Токио. Препоръчваме „Тенгу“ 
(http://www.teng.co.jp/). 

„Кури“ - добро място на добра цена

Едно от най-добрите места за саке в Токио е „Кури“ – клас-
но, тренди, с разумни цени. Освен това е разположено в 
сърцето на Токио, близо до японската гара „Шимбаши” 
(Japan Railway Shimbashi station). В този наистина приятен 
бар ще откриете над 100 различни вида саке - от прясно до 
добре отлежало, като менюто включва и сезонни предложе-
ния, които се сменят всяка седмица. Новите посетители 
ползват и гид, който им помага в избора. 
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Текст: Стефан Илиев; снимки: Honda

HONDAJET ДОЛЕТЯ 
В ЕВРОПА

HONDA AIRCRAFT COMPANY ДОСТАВИ ПЪРВИЯ HONDAJET В ЕВРОПА. ТОВА СТАНА НА ТЪРЖЕСТВЕНА 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЕМЕ НА AERO 2016 Г., КОЕТО БЕ ОРГАНИЗИРАНО ВЪВ ФРИДРИХСХАФЕН, ГЕРМА-
НИЯ, ПРЕЗ АПРИЛ. ТАКА СЛЕД СВЕТОВНАТА СИ ОБИКОЛКА ПРЕЗ 2015 Г., КОГАТО САМОЛЕТЪТ НА HONDA 
ПРЕЛЕТЯ ОТ САЩ В ЯПОНИЯ И СЛЕД ТОВА ОБИКОЛИ ДОСТА СТРАНИ ПО СВЕТА, А ПОСЛЕ ПОЛУЧИ 
СЕРТИФИКАТ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ В САЩ, В АЗИЯ И В ЕВРОПА, СЕ-
РИЙНИЯТ МОДЕЛ СЕ ПОЯВИ ГОРДО НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ. 
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HONDAJET E НАЙ-БЪРЗИЯ, 
НАЙ-ГОЛЯМ И НАЙ-
ИКОНОМИЧЕН САМОЛЕТ 
В СВОЯ КЛАС 
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Президентът и главен изпълнителен директор на Honda 
Aircraft Company Мишимаса Фуджино каза: „Предоставяне-
то на първия HondaJet в Европа е значим момент в на-
шето 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 от 
своя страна сме щастливи да видим радостта на лица-
та им, когато те приеха доставката на самолета си.“ 

Първият HondaJet в Европа ще бъде използван от Rheinland 
Air Service - изключителен дилър на HondaJet за Централ-
на Европа. Йоханес Граф фон Шаесберг - председател и 
главен изпълнителен директор на Rheinland Air Service, 
каза: „Повече от 40 години Rheinland Air Service е отдала 
на европейския пазар на бизнес авиацията с поддръж-

ка на самолети, на ремонт и основен ремонт, както и 
продажбите на въздухоплавателни средства, обслужва-
не и зареждане с гориво. За нас е чест да бъдем парт-
ньори с Honda Aircraft Company и да сме изключителен 
дилър на HondaJet за Централна Европа. С доставката 
на нашия HondaJet ние сме впечатлени от това, кое-
то самолетът демонстрира - водеща в класа си функ-
ционалност и икономия на гориво на нашите клиенти.“ 
HondaJet е изцяло разработен наново, с изключите-
лен дизайн, с използвани съвременни технологии и 
иновации. Окачването на двигателя в конфигурация-
та HondaJet Over The Wing (OTWEM), естествено ла-
минираното крило и композитният фюзелаж са плод 
на дългите изследователски дейности на Honda. Тези 
иновации идват, за да направят HondaJet най-бър-
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зия, най-голям и най-икономичен самолет в своя клас. 
HondaJet е произведен в Honda Aircraft Company със седа-
лище в Грийнсбъро, Северна Каролина. HA-420 HondaJet по-
лучи типово сертифициране от FAA през декември 2015 г. 
От друга страна, двигателят на самолета - HF120 на GE 
Honda Aero Engine (GHAE), получи типово сертифициране от 
Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) 
тази пролет, през април. Стийв Шакнаитис - президент 
на GE Honda Aero Engines, каза: „Типовото сертифицира-
не на EASA за двигателя HF120 е значително постижение 
за екипа GHAE. Ние работим в тясно сътрудничество с 
EASA, тъй като на нашата среща бяха представени 15 
доклада за сертифициране, които вече са напълно одобре-
ни. Ние сме много доволни да се въведе HF120 в Европа.“ 
GHAE продължава да подкрепя програмата HondaJet на 
Honda Aircraft Company и успешното въвеждане на само-
лета в експлоатация в световен мащаб. По-рано тази 
година GHAE разшири своята мрежа от европейски упъл-
номощени сервизи за HF120, като добави Marshall Aviation 
Services в Кембридж, заедно с TAG Aviation във Фарнбъро, 
Великобритания, и Rheinland Air Service в Мьонхенгладбах, 
Германия. Те ще бъдат в състояние да поддържат, демон-
тират и монтират двигателя, да отстраняват повреди 
и да извършват логистиката на моторите. 
Всичко това се случи тази година през пролетта и нача-
лото на лятото. Преди това HondaJet получи сертификат 
от Американската федерална авиационна администрация 
(FAA). Това означава, че вече официално се позволява на 
японския производител да продава своя самолет от биз-
нес клас HondaJet на територията на САЩ. FAA представи 
типов сертификат на президента и изпълнителен дирек-
тор на Honda Aircraft Company Мишимаса Фуджино пред 
повече от 2000 души, включително администратора на 
FAA Майкъл Хуерта, представители на правителството, 
местни лидери, дилъри на HondaJet, доставчици и парт-
ньори на Honda Aircraft. Преди това HondaJet показа от-
лични качества, сигурност и функционалност по време на 
тестовете на земята и във въздуха с FAA. Общо лета-
телните тестове бяха над 3000 часа към повече от 70 
населени места в САЩ.  
Специалистите в авиационната техника смятат, че 
HondaJet е най-бързият, най-високо летящият, най-
тихият и най-икономичен в класа си реактивен са-
молет. Той разполага със 7 места, а двигателите му 
са на доста необичайно място – над крилата. Ско-
ростта на джета достига 770 км/ч, като той може 
да лети на височина до 13 000 метра. С едно зарежда-
не на резервоарите самолетът преодолява 2200 км. 
Цената на HondaJet е около 4,5 млн. щатски долара.  
От поточната линия в завода в Гринсбъро ще излязат до 
края на годината 25 самолета HondaJet. В Honda Aircraft 
работят 1700 души, тъй като компанията подготвя 
доставки на готовите самолети, прави обучение на 
пилоти и подготвя следпродажбеното обслужване на 
клиентите. 

77



Текст: Иван Тенчев; McLaren Honda 

СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА
ЗАВРЪЩАНЕТО НА HONDA ВЪВ ФОРМУЛА 1 В НАЧАЛОТО НА 2015 Г. БЕ ПОСРЕЩНАТО С ОГРОМНИ 
ОЧАКВАНИЯ. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ДВИГАТЕЛИ В СВЕТА СЕ ВПУСКАШЕ ОТНОВО В ГОЛЕМИЯ 
СПОРТ, И ТО В ПАРТНЬОРСТВО С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ ТИМ НА MCLAREN. КОМБИНАЦИЯТА MCLAREN 
HONDA ПЛАШЕШЕ СЪПЕРНИЦИТЕ, КОИТО ПОМНЕХА ДОМИНАЦИЯТА НА ТОЗИ ТАНДЕМ В КРАЯ НА 80-ТЕ И 
НАЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ С ВЕЛИКИТЕ АЕРТОН СЕНА И АЛЕН ПРОСТ.

M
cLaren и Honda спечелиха заедно между 1988 и 
1992 г. 44 победи и 8 титли. Логично бе очак-
ването, че успехът ще се повтори, и вероятно 
това наистина ще се случи, но не така бързо, 
както мнозина мислят. 

Към тима се присъедини суперзвездата Фернандо Алонсо, 
който прекрати предсрочно договора си с Ferrari. В Уокинг 
остана изключително опитният и много прецизен свето-
вен шампион от 2009 г. Дженсън Бътън. Началото през 

миналия сезон обаче се оказа много по-трудно, отколкото 
всички очакваха, и причина за това в много голяма степен 
всъщност бяха революционните идеи на Honda за начина, 
по който да структурира задвижващата си система. 
Във Формула 1 от 2014 г. са в сила нови правила. В спорта 
вече никой не говори просто за двигатели, а за задвижва-
щи единици с хибридна технология и именно заради тях се 
върна и японският гигант в Гран при.
Обемът на бензиновите двигатели с директно впръсква-
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не бе намален до 1,6 литра. Броят на цилиндрите стана 
6. Бе позволено обаче използването на турбокомпресори, 
а много по-голямо значение придобиха системите за из-
ползване и трансформиране на енергията при спиране и 
енергията от изгорелите газове.
Реално някогашните системи KERS за превръщане на енер-
гията при спиране бяха развити до степен да придобият 
решаващо значение за успеха във Формула 1. В модерните 
болиди те се наричат MGU-K и превръщат много по-голя-
ма част от енергията при спиране в електрическа. Тя пък 
се връща обратно към задвижващите колела и подпомага 
движението на колата. В същото време друга по-малка 
мотор-генераторна група е свързана с оста на турбото 
и генерира ток от неговото въртене под силата на изго-
релите газове. Тук също енергията се движи двупосочно, 
като в определени моменти токът върти турбото, така 
че няма турбо дупки.
Ефективността на самите двигатели с вътрешно горене, 
от друга страна, е изключително висока, като те трябва 

да изминават състезателните дистанции от порядъка на 
300 км с точно 100 кг гориво. Само преди няколко години 
се изразходваха 140 кг! Дебитът в горивните системи 
при това не може да надхвърля 100 литра на час. Този 
дебит е позволен при над 10 500 об/мин при максимален 
режим на моторите от 15 000. Какво по-добро предизви-
кателство за Honda от това да конструира задвижваща 
система, отговаряща на всички тези изисквания, която 
да демонстрира нивото на технологии в компанията. 
За да се постигне успех във Формула 1 обаче, отдавна не 
е достатъчно просто да имаш дори и най-силния двига-
тел. Успехът в Гран при от години зависи най-вече от 
аеродинамиката, а през последните няколко сезона и от 
работата на колите с гумите, които Pirelli произвежда 
според изискванията на управляващите спорта, така че 
състезанията да са по-интересни, с повече смени и т.н.
Водени от всичко това, в Сакура решиха да направят за 
McLaren много авангардна задвижваща система и инте-
грирайки я в колата, тя да бъде с най-тясната задна част. 
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По този начин да печели и като аеродинамика. Бе въведен 
терминът Size 0, който да описва цялата концепция, чиято 
аеродинамична форма изгради известният Питър Продрому. 
Проблемите обаче бяха наистина твърде много в толкова 
революционен проект. Първо имаше неприятности с изоли-
рането на топлината от голяма част от компонентите. 
Високите температури повреждаха цели звена, а Алонсо и 
Бътън имаха серия от проблеми още в тестовете преди на-
чалото на сезон 2015. Оказа се, че самата конструкция има 
ограничаващи параметри, които не позволяват използване-
то на пълния капацитет на всички звена.
На правите McLaren, модел MP4-30, изоставаше от съперни-
ците с цели 20 км/ч. Причината бе, че към работата на дви-
гателя с вътрешно горене просто не се добавяше същото 
количество електрическа енергия както при останалите.
Тази година Дженсън Бътън призна, че всъщност миналия 
сезон той е разполагал реално с половината от мощността, 
която електрическите компоненти добавят. В модерната 
Формула 1 двигателите с вътрешно горенe са с мощност 
от около 750 к.с., към които от работата на системите 
MGU-K и мотор генератора към турбото MGU-H се добавят 
още 180 к.с. Миналата година черните болиди разполагаха 
само с половината и не е изненада, че тимът завърши едва 
9-и, само 27 т., докато шампионите от Mercedes събраха 
703 точки! 
Въпреки това Фернандо Алонсо не спря да повтаря, че е 
абсолютно убеден, че изборът да подпише за три години с 
McLaren Honda е бил абсолютно правилен, защото: „Honda е 
единственият производител, който е в състояние да напра-
ви задвижваща система, която да победи Mercedes.“ 
Насочването на японците към концепцията Size 0 бе важен 
жест към McLaren в опит да се постигне резултат. За да 
осъществи тази концепция, Honda взе много рисковани 
решения. На първо място бе изборът на конфигурация на 

турбото. То бе с много малък диаметър и с аксиално за-
хранване с въздух. Така бе поставено вътре във V-то на 
двигателя и бе спестено много място. Малкото турбо 
обаче трябваше да се върти на лимита на позволените 
от правилата 125 000 об/мин, за да генерира малко повече 
електрическа енергия. Това водеше до по-високи темпера-
тури и повреди. 
Ауспусите пък бяха конфигурирани, пак за да се пести 
място, в общи тръбопроводи. Това създаваше детона-
ции и по-лоша работа на двигателя с вътрешно горене. 
Електрониката също трябваше да бъде прецизирана и ти-
мът категорично реши да жертва цялата 2015 г., но да 
постигне резултат.
В крайна сметка бяха направени много промени във всички 
компоненти и в края на сезона Алонсо направи третата 
най-бърза обиколка в състезанието в Абу Даби след Люис 
Хамилтън с Mercedes и Себастиан Фетел с Ferrari. 
С натрупания опит, през тази зима Honda промени още 
задвижващата си система. Смени и ръководителя на 
проекта си за Формула 1. Говорещият много по-добър ан-
глийски Юсуке Хесегава замени Ясухиса Арай, защото все 
по-важна става ролята на звеното, което Honda изгради в 
Милтън Кийнс, северно от Лондон, което реално сглобява 
задвижващата система. В нея турбото остана във V-то 
на двигателя, но стана много по-голямо и вече няма нужда 
да се върти с максимални обороти. 
Бяха променени входните и изходните колектори, каме-
рите. Honda изразходва обаче точно 18 от позволените 
от правилата 32 промени в основните компоненти на 
задвижващата си система и остави 14 да въвежда през 
годината. След това бяха променени още веднъж турбото 
и горивната система. За Гран при на Канада партньорите 
от Mobil изпратиха и ново гориво, което да добави още 7-8 
к.с. мощност. За Гран при на Великобритания на Силвър-
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стоун бяха променени входните колектори и цялостният 
тракт за захранване, като бяха използвани още два то-
кена, още две възможности и така пред екипа останаха 
10 до края на сезона, което никак не е малко, като се има 
предвид, че Ferrari остана само с 3, а Mercedes разполага 
с 11.
Подобренията, направени от края на 2015 г., дадоха много 
видими резултати като скорост в една обиколка, защото 
за 10 състезания от началото на сезон 2016 във Формула 
1 McLaren спечели 32 точки, зае 7-о място при конструк-
торите, но още по-важно бе, че в тези 10 старта 5 пъти 
кола на екипа е в топ 10 на стартовата решетка. Алонсо 
и Бътън говорят постоянно, че всъщност напредъкът е 
дори по-голям от този, който се вижда отвън. Колите 
станаха много по-издръжливи, по-бързи, а в същото вре-
ме се подобриха връзките между Сакура, Милтън Кийнс 
и Уокинг. Колата вече има далеч по-близка скорост до 
лидерите на правите. Максималната мощ на двигателя 
с вътрешно горене вероятно превъзхожда тази не само 
на Renault, но и на Ferrari. Консумацията на гориво вече 

е под контрол, а темпото на МP4-31 в бавните завои е 
отлично. Това дава надежда за успех в състезанията на 
трасетата в Унгария и Сингапур. 
В Honda са абсолютно наясно, че стартираха проекта си 4 
години след останалите, че отидоха твърде далеч в някои 
решения, но сега пред тях има и нова възможност много 
по-бързо да настигнат и изпреварят другите. През 2017 
г. правилата за самите болиди се променят радикално. Ко-
лите ще са по-големи, по-бързи и по-тежки, ще имат нови 
крила, по-големи гуми и т.н. Всичко това дава възмож-
ност на конструкторите отново да преосмислят концеп-
циите на своите коли и задвижващите системи в тях.
Юсуке Хасегава е убеден, че в тези промени наистина 
Honda може да използва своя шанс и да се върне скоро на 
върха. Но всичко трябва внимателно да се обмисли, да 
се прецени през този август дали да се развие още на-
стоящата концепция, или да се отиде към нов радикален 
проект с опита дотук. Крайното решение ще бъде взето 
заедно с 1 McLaren във все по-добре работещата отново 
комбинация между две топ компании. 
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25
-годишният калифорниец майсторски из-
ползва по-добрата икономичност и ефек-
тивност на двигателя си Honda и докато 
всичките му преки съперници за победата 
трябваше да спират за гориво 5-6 обиколки 

преди финала, той остана на пистата и пресече финала 
пръв пред бурните овации на над 350 000 зрители, изпъл-
нили трибуните на легендарния овал до краен предел. 
Надпреварата традиционно се състоя в последната неде-
ля на май. Тази година обаче беше още по-специална, защо-
то се проведе точно 100 години след първото състезание 
в Индиана, на пистата Брикярд (Тухлен двор). Навремето 
трасето е било покрито с тухли. Сега от тях е останала 
само една ивица на старт-финалната права.  
Роси бе отлично ръководен в последните обиколки от еки-
па си – Андрети Рейсинг, шеф на който е Майкъл Андре-
ти. Пилотът пряко бе напътстван обаче от своя шеф, 
състезателен инженер и бивша звезда в Индикар сериите 
Браян Херта, който внимателно му съобщаваше как да се 
възползва от пълната ефективност на мотора си. 
Още преди старта бе ясно, че екипите с двигатели Ноnda 
ще разчитат на по-добра стратегия. Талантът на Алекс 
Роси, разбира се, също имаше своята важна роля. Мла-
дежът стана първият дебютант от 15 години насам, 
който спечели Инди 500. За последно това стори Елио 
Кастроневес през 2001 г. Роси направи впечатление и 
във Формула 1 миналата година, когато бе трети пилот 
в тима на Мейнър, но поради липса на преки спонсорски 
плащания не успя да намери място в Гран при. 
Състезанието отново бе изпълнено с невероятни обрати, 
много битки и драматични катастрофи, които за щастие 
се разминаха без сериозни последствия. В хода на надпре-

варата 13 пилоти повеждаха колоната, като си размениха 
лидерската позиция 54 пъти. 
За Honda това бе 11-ата рекордна победа, а особено важно 
бе, че и вторият пилот на финала – колумбиецът Карлос 
Муньос (също от екипа на Андрети), завършил на 4,5 сек, 
бе с автомобил, в който двигателят бе японски. След него 
следваха Джоузеф Нюгардън от екипа на Ед Карпентие и 
Тони Канаан и Чарли Кимбоу от Чип Ганаси. Опитният бра-
зилец Канаан почти се виждаше победител за трети път, 
но трябваше да зареди в края и загуби безценни секунди. 

Всички болиди в Индикар са практически 
еднакви – производство на Dallara 
в Италия, като имат различни 
аеродинамични пакети за овалните писти 
и за градските и класическите трасета. 

Разликите в темпото идват най-вече от карането на 
пилотите, но и от двата различни двигателя, които из-
ползват. 
Освен на двигателите Honda екипите разчитат и на тези 
на Chevrolet. 
Ето и най-важните характеристики на мотора победи-
тел.    

 Обем на двигателя: 2,2 литра  

  Конфигурация: V6

  Пълнене: Директно впръскване на горивото, туинтурбо

  Гориво: Етанол E85

  Мощност: 700 к.с. при 12 000 об/мин

С УНИКАЛНА СЕРИЯ ОТ ЦЕЛИ 36 ОБИКОЛКИ ПО 2,5 МИЛИ СЛЕД ПОСЛЕДНОТО СИ ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО (С 4 ПОВЕЧЕ 
ОТ ВСЕКИ ДРУГ), ДЕБЮТАНТЪТ АЛЕКС РОСИ СПЕЧЕЛИ МИТИЧНИТЕ 500 МИЛИ НА ИНДИАНАПОЛИС ТАЗИ ГОДИНА.
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С
лед Холандия Марк Маркес е лидер в класирането за 
световния шампионат и има 24 т. аванс пред ос-
новния си съперник – носителя на титлата за 2015  
г. Хорхе Лоренсо. Разбира се, нещата могат да се 
променят, тъй като има още 10 старта до края на 

сезона. Марк има 2 победи досега, както и още 5 подиума – 
3 втори и 2 трети места. Печели точки от всеки старт, 
за разлика от Лоренсо, който е с 3 победи и от третия в 
класирането – Валентино Роси с 2. Дани Педроса е на 4-а 
позиция, като бе на подиума само два пъти. Междувремен-
но Дани Педроса преподписа договор за още две години с 
Repsol Honda, а най-вероятно същото ще стори и Маркес.
Определено през този сезон нещата за заводския тим на 
HRC се развиват добре. Не така бе в началото. Маркес 
и Педроса имаха проблеми на тестовете с новия дизайн 
на Honda RC213V. В тима бяха избрали радикална промяна 
на философията на двигател с колянов вал в обратната 
посока, като тези на Yamaha и Ducati. Тази модификация 
дойде в критичен момент, когато бяха направени промени 
в правилата и особено в тези в унифицирането на елек-
тронния блок за управление, който сега е един и същ за 
всички. Да се разбере характерът и поведението на новия 
двигател, от Honda трябваше да го адаптират към стан-
дартния софтуер, което беше много по-лесно. Така неща-
та бяха решени и резултатите започнаха да идват, макар 
и доста трудно. Все още пилотите изпитват проблеми с 
ускорението, особено при излизането от по-бавните за-
вои. Проблем има и със стабилността в задната част на 

ЗВЕЗДИТЕ НА REPSOL HONDA TEAM СА ЯСНИ – ДВУКРАТНИЯТ И НАЙ-МЛАД НОСИТЕЛ 
НА СВЕТОВНАТА КОРОНА МАРК МАРКЕС И СЪНАРОДНИКЪТ МУ ОТ ИСПАНИЯ ДАНИ 
ПЕДРОСА. НЕВЕДНЪЖ СМЕ ГОВОРИЛИ ЗА ТЯХ. НО СЕГА КЪМ ТОВА ЗВЕЗДНО ТРИО 
НА HONDA ВЪВ ВИСШИЯ КЛАС СЕ ПРИСЪЕДИНИ ОЩЕ ЕДИН ПИЛОТ – ЧАСТНИКЪТ ОТ 
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА КОЛОНАТА ВЪВ ВИСШИЯ КЛАС – ДЖАК МИЛЪР. АВСТРАЛИЕЦЪТ 
СТАНА ТРЕТАТА ЗВЕЗДА С БЛЕСТЯЩАТА СИ ПОБЕДА НА НАВОДНЕНАТА ОТ ДЪЖДА 
ПИСТА В АССЕН, ХОЛАНДИЯ.     
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мотоциклета. С тази нестабилност по-добре се справя 
Маркес, отколкото Педроса. Но Дани има време за попра-
вителен. При него от три години насам винаги втората 
половина от сезона е по-силната. И за двамата нещата 
вървят възходящо нагоре. 

Третата звезда – Милър 
До старта в Ассен австралиецът Джак Милър от екипа на 
частния тим Estrella Galicia 0,0 Marc VDS бе щастлив, ако 
се докопа до зоната на точките със своята Honda. Сега 
вече е в кръга на победителите в Гран при. Нещо повече – 
в дъжда в Холандия той успя да победи в директен двубой 
Маркес със заводската машина на Honda. 
ТТ в Ассен бе знаменателна надпревара с няколко неща. За 
първи път в 86-годишната си история състезанието бе 
в неделя. Досега, от 1925 г. насам, то беше все в събота. 
В трите класа имаше невероятни битки. Първите трима 
на подиума в клас Moto3 бяха разделени от по-малко от че-
тири стотни от секундата. Това бе старт №800 за най-
малкия клас. Подобна интрига имаше и в клас Moto2, къ-
дето многобройна група се бореше за място на подиума. 
Кралският клас MotoGP пък бе разделен на 2 части с червен 
флаг. Тримата, които спечелиха в трите класи, постигна-
ха първите си победи – Франческо Баная в Moto3, Такаки 
Накагами в Moto2 и изненадата Джак Милър в MotoGP. За 

първи път след Сепанг 2009 г. тримата първенци са от 
три различни континента – Европа, Азия и Австралия.
От локвите на Ассен сякаш изплува Джак Милър в MotoGP. 
Милър пък е първият пилот след Бен Спийс в Ассен през 
2011 г., който наруши хегемонията на традиционните 
победители Марк Маркес, Дани Педроса, Хорхе Лоренсо, 
Валентино Роси и Кейси Стонър. Успехът на Милър е пър-
вият на пилот, който не е заводски, след успеха на Тони 
Елиас в Ещорил през 2006 г. и първият на австралиец от 
времето на Кейси Стонър. Освен това Милър е първият 
нов победител в MotoGP, след Маркес от Repsol Honda, 
когато през 2013 г. спечели втория си старт в Остин. 
Лоренсо спечели 3-ия си старт, а Педроса – 4-ия. За Ми-
лър това бе 26-о състезание при кралете. Австралиецът 
е един от няколкото пилоти, които дойдоха в MotoGP с 
големи очаквания, но от тях само той е  спечелил, докато 
Андреа Яноне вече има 59 старта без победа, а Маверик 
Винялес, който също като Милър има 26 Гран при, все още 
е без успех.   

Мотоциклетът RC213V
Но да се върнем към машините на екипа на Repsol Honda. 
Мотоциклетът на Марк Маркес  и Дани Педроса за този 
сезон е доста променен от миналата година. Тялото, 
както досега, е от леки въглеродни влакна и играе важна 

MotoGP

86



роля при поведението на RC213V. Аеродинамиката е от съ-
ществено значение и RC213V за 2016 г. има модифициран 
обтекател, за да достигне максимална съвместимост 
между управление и прилепяне. Естествено размерите: 
дължина 2052 мм, широчина 645 мм, височина 1110 мм, 
междуосие 1435 мм и клиренс 115 мм, не са променени. 
Машината трябва да отговаря по габарити и тегло на 
регламента на ФИМ. Двигателят е четиритактов, с теч-
но охлаждане V4, обем 1000 куб. см, DOHC с 4 клапана на 
цилиндър. Мощността е над 180 кВт. Издръжливостта на 
мотора е съобразена с правилото за 7 двигателя за 18-те 
състезания през този сезон. Обновени са всички детайли, 
за да може новият агрегат да е по-лек, с повече мощност 
и с по–добри характеристики.  Резервоарът събира 22 л, 
колкото е по регламент за заводските отбори. 
Рамата е от алуминий, двойно тръбна  конструкция. За 
2016 г. шасито е модифицирано като твърдост и баланс, 
за да се достигне максимална управляемост и стабил-
ност. Алуминиевото шаси е изключително леко и съще-

временно предлага идеални характеристики за здравина и 
якост, за да може да достави мощността от над 180 кВт 
на двигателя RC213V към задната гума. Шасито разпола-
га с внимателно проектирана гъвкавост, за да се подобри 
сцеплението на гумите.
Окачването е Ohlins отпред и отзад, съответно с телес-
копична вилка и система Pro-link. Окачването осигурява 
връзката между колелото и шасито, а работата му е да 
запази контакта на гумата с пистата, като осигури мак-
симално сцепление, когато машината минава през хиляди-
те неравности и бабуни на всяка обиколка. Това е особено 
важно и заради това пилотите на Repsol Honda имат на 
разположение специалист на Ohlins .
Спирачките са от фиброкарбон и са на Brembo. Задният и 
предният диск, когато вали или пистата е мокра, са от 
стомана на Yutaka. Гумите са 17-инчови Michelin по прави-
лата на ФИМ. Всеки пилот има на разположение 22 слика 
(гуми за сухо), 14 за мокро и 6 интермедия по време на 
всеки състезателен уикенд. 

RC213V за 2016 г. 
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ЯВЛЕНИЕТО 
ГАЙСЕР

С
ловенецът Гайсер наистина направи шеметна кари-
ера. Като хлапе сме го виждали и по нашите трасе-
та – в Севлиево и в Троян. Роден е на 8 септември 
1996 г. в Птуй. Баща му – Богомир Гайсер, също е 
състезател по мотокрос. Тъкмо баща му го „вкарва 

в правия път на мотокроса“ още като дете. Семейство 
Гайсер е доста многобройно. Тим има по-голям брат Неич 
и две по-малки сестри – Аня и Нея. Имал е и още един по-
голям брат, който е загинал при катастрофа. Затова Гай-
сер стартира с №243 – рождената дата на своя покоен 
брат. 
Кариерата на Тим наистина е шеметна, и то още от 
малките класове. Първата му титла е европейската в 
клас UEM EMX 65 през 2007 г., а след това през 2009 г. 
е шампион и в по-горния клас UEM EMX 85. През 2012 г. 
става световен шампион по мотокрос за юноши на ФИМ 
в клас 125 куб. см, а също и европейски в UEM EMX 125. Пак 
тогава, в сезон 2012, дебютира в световния шампионат 
в клас МХ2 за словенския екип Silver Action и от 4 старта 
печели 13 т., а на следващата година кара почти пълен 
сезон за италианския Marchetti и е 20-и със 112 т. През 
2014 г. подписва с Honda Gariboldi и до ден днешен е с ита-
лианския екип на Джакомо Гариболди, но е подкрепян изцяло 
от производителя Honda. В първия си сезон завършва 5-и, 
не печели победа, но стъпва на подиума 6 пъти и събира 
общо 528 т. 
На следващия сезон – през 2015 г., слага короната в клас 
МХ2, с 5 победи, 8 подиума и 589 т. Битката на Тим е с 
латвиеца Йонас Паулс, който остава на 25 т. след сло-
венеца и с британския пилот Макс Ансти – 3-и. Веднага 

АНТОНИО КАЙРОЛИ, КЛЕМЕНТ ДЕСАЛ, РОМЕН ФЕВЪР, ЕВГЕНИЙ БОБРИШЕВ, ГОТИЕ ПОЛЕН, МАКСИМИЛИАН НАГЪЛ… 
ВСЕ ЗВЕЗДИ ОТ СВЕТОВНИЯ МОТОКРОС В ГОЛЕМИЯ КЛАС – MXGP. НО ПРЕД ВСИЧКИ ТЯХ ВЪВ ВРЕМЕННОТО 
КЛАСИРАНЕ ТОЗИ СЕЗОН Е ЕДИН СЛОВЕНЕЦ – ТИМ ГАЙСЕР, ПИЛОТ НА GARIBOLDI HONDA. ТОЙ Е ЛИДЕР ВЪВ 
ВРЕМЕННОТО КЛАСИРАНЕ И КАНДИДАТ ЗА СВЕТОВНАТА ТИТЛА. НО ТЯ НЯМА ДА МУ Е ПЪРВАТА. ЗАЩОТО СЛОВЕНЕЦЪТ 
ГАЙСЕР, МАКАР И ПОЧТИ ТИЙНЕЙДЖЪР, САМО НА 19 ГОДИНИ, ВЕЧЕ ИМА КОРОНА – В КЛАС МХ2 ЗА 2015 Г. СЕГА СЕ 
ГЛАСИ ДА Я СЛОЖИ И ПРИ КРАЛЕТЕ В МОТОКРОСА.
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се намериха критикари, които казаха, че повече от поло-
вината шампионат – от Латвия до края, феноменът в 
този клас Джефри Херлингс не участва поради контузия. 
Гайсер обаче го е побеждавал два пъти и короната никак 
не е случайна. За сравнение – до средата на този сезон 
2016 Херлингс има само един загубен манш до средата на 
сезона в МХ2!?  
За да го докаже, през този сезон Гайсер премина във вис-
шия клас MXGP. И пак същото – громи наред и е първи във 
временното класиране след Гран при на Ломбардия.
От 12 състезания преди старта в Чехия има 7 победи в 
общото класиране и 12 подиума, от 24 манша има 13 спе-
челени… Какво по-голямо доказателство за надмощието 
на младия словенец! Вече наистина го определят като 
явление в мотокроса. Супер звезда като Стефан Евертс 
му предрича славно бъдеще, а многократният шампион 
Тони Кайроли твърди, че никой не е толкова труден за 
побеждаване като Тим. Всъщност Тони трудно може да 
хване ръка от Тим и в повечето случаи му „диша праха“ 
по трасетата. 

Новината дойде миналата година на изложението EICMA 
в Милано. Там Honda обяви заводските си отбори MXGP, 
MotoGP, триал и рали Дакар. Там Гайсер бе обявен за завод-
ски пилот на марката. За Гайсер мотоциклетът CRF450RW 
не бе нов, тъй като словенецът отдавна тренира с мото-
ра с по-голям обем, вече го бе карал в Мотокроса на нации-
те в клас Open и бе правил тестове с машината. Той под-

Мотокрос – звездите на Honda
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писа и дългосрочен договор с Honda Racing Corporation до 
2020 г., но това стана още през 2014 г. Затова съвсем ес-
тествено бе само на 19-годишна възраст той да има пъл-
ната подкрепа на отбора, Honda и Honda Racing Corporation. 
Тим Гайсер казва: 

„Бях толкова развълнуван да вляза MXGP. През 
2015 г. всичко бе като сън. Това бе нещо, което ня-
кога бях искал да постигна и бях много щастлив, 
че го направих за себе си, за Словения, за отбора 
и за Honda. Планът беше, когато сме шампиони в 
MX2, да вървим напред. Но не очаквах да спечеля 
титлата толкова бързо и бях малко изненадан. 
Големи благодарности на Honda и HRC за тяхната 
вяра в мен и за осигуряването на такава голяма 
подкрепа, включително и тази година за MXGP. Аз 
наистина харесвам CRF450RW. Дори 450-кубиков 
мотор ми допада повече от 250 куб. см, защото 
съм висок. 450-кубиковият е по-мощен и ми е по-
лесно да го карам.“

А че мотоциклетът му пасна, си пролича още в първия 
старт в Катар. Тим Гайсер го спечели. Така новакът де-
бютира триумфално сред суперзвездите в големия клас. 
Тим каза: 

„Всъщност аз бях малко изненадан. Знаех, че съм 
бърз от тестовете и в предсезонните състеза-
ния. Но нямах представа къде ще съм, когато се-
зонът започне. Сега мисля, че аз съм истинският 
Тим! Тренирах много с 450-кубиковата машина. Ра-
ботих много с баща ми за стила, защото при 450 
кубика се изисква съвсем друг тип езда, на други 
обороти, с различна работа със скоростите и съ-
единителя, с газта, спирането е друго... Знаех, че 
в Гран при трасетата са различни и всяка седмица 
трябва да бъда подготвен за всичко - пясък, дъжд, 
кал, твърда настилка. Проблемът например преди 
години ми бе на пясъка. Прекарахме много време в 
Сардиния. Имахме проблем с мотора в състеза-
нията преди сезона, но след тестовете нещата 
се оправиха.“ 

Така 19-годишният Гайсер започна щурма си през този 
сезон, жъне победи и популярност. Ето какво мислят за 
него и шефовете му. Собственикът на отбора Джакомо 

Гариболди казва: 
„Винаги сме знаели, че Тим е звезда, а той го 
доказа с титлата в МХ2 и тази година с победите 
си. Фактът, че той е още по-силен със CRF450RW, 
ме развълнува много. Той още е голямо дете и 
по-големият мотор му пасна много добре. Тим 
тренираше много с тази машина и както личи, е 
много добре запознат с нея, владее я и печели. За 
нас това също е голяма чест - още при дебюта да 
е в състояние да бъде един от най-бързите пило-
ти в клас MXGP през 2016 г. Когато започнахме с 
Honda, ние винаги се надявахме на големи успехи 
и сега всичко, което сме мечтали, се сбъдва. Така 
че наистина искам да благодаря на Honda и HRC за 
техния ангажимент и вяра в нас. „ 

Генералният мениджър за MXGP в HRC Роджър Харви 
твърди: 

„Ние всички сме много развълнувани да видим 
какво може да направи Тим със CRF450RW. Вярвах, 
че ще бъде много силен и той го доказа. Това е 
много голяма стъпка напред. В началото на сезона 
му казах, че няма да има натиск и това ще бъде 
преходна година за него, за да учи и да придобие 
опит. А той направо излетя в космоса. Екипът на 
Honda Gariboldi Racing е идеалната среда за Тим 
и семейство Гайсер, като обаче получава пълна 
подкрепа от HRC. Те свършиха фантастична рабо-
та през тази година. Тим ще върви още напред и 
нагоре.“ 
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КРАЛЯ НА ПЪТЯ
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К
атастрофата става при силен дъжд на трасе-
то Пирита – Козе – Клоостриметса. Джоуи кара 
125-кубиков мотор и е лидер в състезанието. Пре-
ди това е спечелил надпреварите в клас 750 и 600 
куб. см. На мократа писта губи контрол върху ма-

шината и се забива между две дървета. Трагедията ста-
ва в 14 ч. местно време на завой преди финалната права, 
който се взима със скорост от 140—150 км/ч. При ката-
строфата на Дънлоп леко са пострадали и двама зрители. 
Състезанието е спряно.
Погребението на Дънлоп е предавано на живо от телеви-
зията на Северна Ирландия. Презвитерианската църква 
Гаридъф е окупирана от над 50  000 души, включително 
мотоциклетисти от цяла Великобритания и Ирландия, 
дошли да се простят с великия пилот. Всички чакат с 
часове търпеливо реда си да се поклонят пред тленните 
останки на Краля на пътя, както го наричат. През 2005 
г. е определен за 5-ата икона в мотоциклетния спорт от 
британското издание MCN. За него са направени два доку-
ментални филма. На 3 януари 2015 г. Джоуи Дънлоп е из-
бран за най-голямата спортна звезда на Северна Ирландия 
от читателите на в. „Белфаст Телеграф“. 
Уилям Джоузеф Дънлоп не е от звездите на мотоциклетна-

та Гран при, но е суперзвезда в ТТ на остров Ман. Живее в 
Балимъни в Северна Ирландия. Женен е и има пет деца. Той е 
феноменален на пистата. Досега никой не е успял да подобри 
рекорда му от 28 победи на планинското трасе с дължина 60 
км на остров Ман. Има и три хеттрика в ТТ на Ман – през 
1985, 1988 и 2000 г. Пет пъти поред е световен шампион в 
мотоциклетната ТТ Формула 1 – от 1982 до 1986 г.  Дънлоп 
е любимец на хиляди фенове по света. Заради типичната 
си скромност, свенливост, нежелание да парадира със 
славата и титлите си феновете го смятат за „герой на 
работническата класа“. Той обаче е награден с орден на 
Британската империя през 1986 г., а от 1996 г. е кавалер 
на Ордена на Британската империя. Причината е, че освен 
на пистата, Джоуи усърдно работи за благотворителни 
и хуманитарни каузи. Той изминава над 6500 км на вола-
на на ван, с който пренася помощи за сиропиталищата в 
Румъния, Албания, Босна и Херцеговина. Чул е от разкази-
те на бащата на медицинска сестра, която е работила в 
Румъния, за мизерията в прословутите румънски сиропи-
талища. Затова купува голям микробус и го товари с все-
възможни стоки от първа необходимост - храна, дрехи, 
играчки, памперси, бебешки пелени, инвалидни колички, и 
потегля към Източна Европа по своя собствена инициа-

КЪСНИЯТ СЛЕДОБЕД НА 2 
ЮЛИ 2000 Г. ВСИЧКИ АГЕНЦИИ 
ПО СВЕТА РАЗПРОСТРАНЯВАТ 
ТРАГИЧНАТА ВЕСТ: „ЗАГИНА 
ДЖОУИ ДЪНЛОП! КАТАСТРОФИРА 
В ТАЛИН!“ НОВИНАТА ОТ 
ЕСТОНИЯ Е УЖАСЯВАЩА. ОТ 
ТОЗИ СВЯТ СИ ОТИДЕ ЕДИН 
УНИКАЛЕН МОТОЦИКЛЕТЕН 
ПИЛОТ, ДЖЕНТЪЛМЕН, ЧОВЕК С 
БЛАГОРОДНА ДУША…  
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тива. Дори не казва на жена си. А тези пътувания не са без 
риск на размирните Балкани през 90-те години. 
По-голямата част от успехите си Джоуи Дънлоп е по-
стигнал с мотоциклети Honda. С тази марка той се със-
тезава от 1981 г. Дебюта си в ТТ на остров Ман прави 
през 1976 г., като в Junior TТ е 16-и. На следващата година 
Джоуи постига първата си победа в Jubilee TT. С мото-
циклет на Honda Дънлоп се състезава от 1981 г., а през 
1983 г. постига първата си победа на остров Ман с този 
мотоциклет във Formula One TT. Малцина знаят, че Джо-
уи Дънлоп с Honda е на подиума в първото състезание в 
историята на световния шампионат на супербайк на пис-
тата Донингтън парк. Дънлоп е 3-и след Давиде Традоци и 
Марко Лукинели. Силата на Дънлоп обаче са състезанията 
на обикновени пътища. С Honda Дънлоп печели 24 от 26-
те си победи на остров Ман, 20 от 24-те в Гран при на 
Ълстър и 11 от 13-те първи места на Nord West 200. 
Джоуи е най-големият от 7-те деца на механика Уили и 
Мей Дънлоп. Те общо са 4 момичета и 3 момчета (сестра 

му Хелън, след това идват Джим, Вирджиния и Линда, а 
последните – Робърт и Маргарет, са близнаци). Роден е 
сутринта в понеделник, на 25 февруари 1952 г., в скромна 
вила без течаща вода в Ънчаноу, на около миля от село 
Дънлои. Джоуи е наследил страстта си към машините 
от баща си Уили, който е механик в мелница, но майстори 
доста неща вкъщи и поправя селскостопански машини. 
Джоуи често му помага в работата.  В училище Дънлоп 
не е блестял с нищо. Джаки Греъм, който по-късно е негов 
механик, казва: „Като дете той бе мъничък, срамежлив, не 
искаше да се среща с непознати, не говореше… По същия 
начин се усмихваше свенливо, когато го приветстваха с 
аплодисменти във Вила Марина на остров Ман с поредния 
трофей от ТТ.“ Малкият Дънлоп дори работи - поправя 
двигатели на перални машини за… 2 паунда на седмица. 
Голяма роля за развитието на кариерата на Джоуи играе 
Марвин Робинсън – местен състезател, който става не-
гов ментор в началото. Марв е брат на Линда - приятел-
ката от детинство на Дънлоп, за която Джоуи се жени 
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през 1972 г. 
Всъщност първият досег на Дънлоп с мотоциклетните 
състезания е в Луган парк през 1968 г. Там той отива 
като зрител, за да гледа как ще се състезава Брендън 
Макмълън, с когото се познава от бара на Балимъни. Бр-
ендън кара един 50-кубиков мотоциклет. На следващата 
1969 г. Джоуи решава също да се състезава. Купува един 
Triumph Tiger Cub за 50 паунда, взети назаем, и стартира 
на състезание в Магабери, организирано от Айвън Дейви-
сън в центъра на Ълстър от MCUI. Това е и първи старт 
на Дънлоп. Кара мотоциклет с обем от 199 куб. см и мощ-
ност 10 к.с. Ирландският Motor Cycle Road Racing Club пра-
ви три старта на бившето военно летище в Магабери. 
Две състезания печели Рей Макгълоу, който вече е звезда 
с 200-кубиковия си мотор, а после става един от основ-
ните съперници на Джоуи. Самият Дънлоп не влиза дори и 
в топ 6. Началото на кариерата му е твърде песимистич-
но. Дънлоп има талант, но с техниката е много зле - не 
разполага с достатъчно части, за да направи мотора си. 
Много голяма помощ оказва баща му, кайто намира начин 
да повиши компресията, да преработи буталото така, че 
да увеличи мощността на двигателя… 
Първото състезание на шосе за Джоуи също е с Triumph - 
Temple 100 през 1970 г. на пистата Сейнтфийлд. Той кара с 
№32 и печели първия си трофей в клас 200 куб. см – малка 

сребриста очукана метална купа. Финансовите проблеми 
не спират да преследват Дънлоп, но пък му помагат все 
повече приятели и хора от семейството. Един от тях е 
друг състезател – Франк Кенеди. През този ранен период 
се появява и жълтата каска, която после става запазена 
търговска марка на пилота.  Идеята я дава големият Фил 
Рийд. Първият напълно жълт шлем Boeri е дарен от Джон 
Бойд, търговец на Suzuki от Балимъни. През март 1983 г. 
Джоуи подписва договор с Arai, с чиито жълти шлемове 
кара до смъртта си. 
Кариерата на Дънлоп тръгва нагоре с победи в ТТ на ос-
тров Ман, в двете най-престижни ирландски шосейни 
надпревари -  Nord West 200, северозападно Лондондери 
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и Гран при на Ълстър. Дънлоп печели състезания в Ан-
глия, Франция, Германия, Унгария… Има над 160 победи 
по време на кариерата си. 7 пъти е носител на трофея 
Enkalon Rider of the Year, пет пъти е определян за пилот 
на годината в Ирландия. През 2000 г. получава от пра-
вителството на остров Ман реплика на Държавния меч 
с надпис „King of the Mountain“ (Краля на планината). През 
1993 г. на конгреса на ФИМ в Дъблин е удостоен с брон-
зов медал за заслуги от федерацията като Champion de 
Courses sur Route (Шампион в състезанията на пътя).   
Дънлоп е човек, който е напълно незаинтересован от 
лукса, от успеха или славата. Избягва първокласните 
полети и 5-звездните хотели. Той е срамежлив, пред-
почита самотата, никога не търси светлината на 
прожекторите. Дори когато пътува по състезания, 
хапва боб и студена супа, спи в задната част на ми-
кробуса си до мотоциклетите си. Собственик на хотел 
в Талин има стая с постоянно запазено за него място, 
дори кръстена на него. Но той предпочита да спи във 
вана си. Например в нощта на 23 май 1985 г. Дънлоп 
пътува от Северна Ирландия до остров Ман за TT със-
тезанията по море на борда на бивша рибарска гемия. 
С него са още няколко състезатели с мотоциклетите 
си. Силна буря избутва корабчето върху камъните на 
Свети Патрик, то се разбива и потъва. Всички 13 път-
ници и екипаж са били спасени от бреговата охрана, а 
моторите по-късно са извадени от водолази. Колеги на 
Дънлоп разказват как той събира печалбата си от със-

тезанията и ако види някое дете, просто му дава пари 
да си купи нещо…
Състезанията на обикновен път с мотор са много опас-
ни. На 24 март 1989 г. Дънлоп кара на Брендс Хеч в Кент, 
когато се удря с белгиеца Стефан Мертенс и чупи крак, 
ребра и китка. Нужни са му няколко месеца за възстановя-
ване. Втората сериозна катастрофа на Дънлоп е на Тан-
дридж 100 през 1998 г. С висока скорост излита от пътя 
и губи върха на пръста на лявата си ръка, има спукан таз, 
счупена ключица и кост в дясната си ръка. На трасето за-
гиват много добри приятели на Джоуи - Франк Кенеди през 
1979 г., Марвин Робинсън през 1980 г. Брат му Робърт, 
също голям шампион, катастрофира тежко през 1994 г., 
а намира смъртта си по време на състезание през 2008 г. 
Споменахме за първия трофей на Дънлоп. И до ден днешен 
очуканата купа с надпис „Mid Antrim 5th place 1972 200cc class“ 
е в хола на къщата му. В съседната стая в дома на Гаридъф 
Роуд, на няколко мили извън Балимъни, има цели стени, обси-
пани с купи и награди. Сред тях са петте плакета от ФИМ, 
с които е награден Джоуи за световните му титли в мо-
тоциклетната ТТ Формула 1. Там е и специалната награда за 
Спортист на хилядолетието на Ирландия. На масата все още 
е незавършеният пъзел на дъщеря му Дона, на който е баща 
й с жълтия си шлем. Спираловидната стълба, водеща към 
втория етаж, пък е копирана от един хотел в Золдер, Белгия, 
където Джоуи спечели своята трета световна титла през 
1984 г. Между споменатата очукана чаша и пъзела е подреде-
на цялата кариера на Краля на пътя Джоуи Дънлоп. 
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За управлението се изисква право-
способност за управление на моторно 

превозно средство категория А*.

ñòàíäàðòíèòå òåíäåíöèè â ìîòîöèêëåòèòå, à îò ôóòóðèñòè÷íèòå áàéêîâå â ÿïîíñêàòà àíèìàöèÿ. NM4 
Vultus âíàñÿ ðàäèêàëåí ñòèë íà ïúòÿ, ñ íîòêà îò áúäåùåòî è ðàçáèâà ñúùåñòâóâàùèòå ñòåðåîòèïè.

NM4 Vultus

    Íèå â Honda ïðàâèì âñÿêàêúâ òèï ìîòîöèêëåòè è å ñòðàõîòíî, ÷å ñúçäàâàìå ìîäåëè ïðîñòî çàùîòî    
   ìîæåì è èñêàìå, íå çàùîòî òðÿáâà. NM4 Vultus ñúùåñòâóâà çàðàäè ñòðàñòòà â êîìïàíèÿòà. Ðàçòúðñâàù 
ìîäåë, âúïëúòèë äèçàéí è óñåùàíå ïðè åçäà êàòî íèêîé äðóã. Íåãîâàòà èäåíòè÷íîñò íå å îïðåäåëåíà îò 

Бултрако АД – официален вносител за България. За повече информация посетете
най-близкия дилър на Хонда или се свъжете с нас на кратък номер *BIKE (*2453). www.honda.bg

*Закон за движение по пътищата
Чл. 151, т.4. Двадесет и четири години – за управление на 

моторно превозно средство от категория А, или а) двадесет 
години - ако водачът притежава свидетелство за управление 

на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години.

Технологии от бъдещето



honda.bg

Бултрако АД – официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда 
или се свържете с нас на кратък номер *CARS (*2277). 

Новият CR-V 1.6 i-DTEC FWD. По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност.
Разход на гориво: извънградски цикъл 4,2 л/100 км, градски цикъл 4,6 л/100 км, комбиниран 
цикъл - 4,4 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.

Офертата се отнася за за CR-V 1,6 Elegance FWD 
с първоначална вноска 25% и срок на лизинга – 
60 месеца. За допълнителна информация, моля 
свържете се с най-близкия дилър на Honda.

ПЪТЯТ КЪМ
СЪВЪРШЕНСТВОТО 

Е БЕЗКРАЕН.

442 ЛЕВА 
С ДДС НА МЕСЕЦ

ВАШИЯТ




