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Здравейте, приятели  
на мотоциклетизма!

Н
ачалото на сезона позакъсня заради снега, но природата само може да отложи 
желанието и удоволствието да седнем на мотоциклетите. Всъщност, много 
от нас не са ги спирали през зимата, защото напук на природата тогава имаше 

и хубави, почти пролетни дни...

В началото на сезона за всички верни фенове на Honda и на мотоциклетите пред-
лагаме най-новите модели в нашата гама и това, което може да намерите в 
шоурумовете на нашите дилъри. Безспорно Honda като най-голям производител 

на мотоциклети в света непрекъснато обновява гамата си. Този сезон ви предлага-
ме няколко премиерни модела, които идват на нашия пазар, а заедно с това и други 
мотоциклети от всички класове и категории. Има мотори за всички – за туристи и 
екстремисти, за любители на природата и за придвижване в града, за асфалт и офро-
уд. Остава да си изберете подходящия модел. 
С него ви предлагаме да си изберете каска от марките Grex Nolan, X-lite, комуника-
ционни системи N-Com, оригинална екипировка Honda и Kenny Racing, аксесоари Oxford 
и други принадлежности. Тях също можете да намерите в шоурумовете на Honda в 
София, Пловдив и Варна. 
И след като вече сте си избрали мотоциклет, след като сте се оборудвали от горе до 
долу, можете да потеглите на път. 
Ние пък ви пожелаваме  безаварийно!
Eкип на списанието 



Honda GL1800 Gold Wing
ФЛАГМАНЪТ СТАНА ПО-МОЩЕН И ПО-ЛЕК 

Н
яма друг мотоциклет в света, който да бъде опреде-
лян като лимузина на две колела. Това е единствено 
флагманът на Honda – хиперлуксозният и свръхтехноло-

гичен  Gold Wing. Този мотор винаги е бил флагманът в гамата 
на Honda, а по негова „рецепта“ доста марки са се опитвали да 
създадат подобни машини, но те никога не са достигали нито 
до славата, нито до върховете на Gold Wing. 
Новия Gold Wing за 2018 г. е съобразен с внимателното проуч-
ване на мотоциклетния пазар и на демографските тенденции, 
както и претворяването на мечтите на потенциалните 
клиенти на Gold Wing. 
Той вече е с нов, по-мощен – 93 кВт – и динамичен 6-цилин-
дров двигател тип боксер, и с впечатляващ въртящ момент 
от 170 Нм. Предлага се и във вариант с DCT. Мотоциклетът 
е олекотен, по-компактен и с обновен дизайн, което го прави 
удобен и за града, и за дълги пътешествия. С новия Gold Wing 
се цели по-широка аудитория от клиенти, включително и 
сред по-младото поколение мотоциклетисти, което може 
би досега е пренебрегнало или просто не е било наясно какво 

предлагат предишните версии на Gold Wing. 
Новият GL1800 Gold Wing е олекотен с до 48 кг спрямо 
предишния модел. Двигателят и рамата са разработвани 
едновременно и осигуряват перфектна позиция на ездача въ-
преки намалените габарити на мотоциклета. Алуминиевата 
рама обхваща предната вилка, като позволява двигателят да 
бъде изнесен напред, а предното колело да може да се движи 
нагоре/надолу във вертикална равнина. Всичко това осигурява 
перфектен контрол и стабилност при управлението. Окачва-
нето се регулира по електронен път.

Двигателят има четири режима на работа: TOUR, SPORT, 
ECON и RAIN. Водачът сам може да избере сцеплението на 
задната гума (HSTC), работата на амортисьорите и двой-
ната комбинирана спирачна система (D-CBS), старт/стоп 
системата и системата, подпомагаща потеглянето при 
наклон (HSA). Механичната трансмисия вече е 6-степенна, а 
новата Dual Clutch Transmission (DCT) - 7-степенна, с плавен 
съединител. Моторът е със стилни аеродинамични спойлери, 

ПРЕМИЕРИ МОТОЦИКЛЕТИ
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател 6-цилиндров боксер , 4-тактов, 24 клапана SOHC, 

течно охлаждане, 4 клапана на цилиндър 

Работен обем 1833 куб. см 

Диаметър и ход на 

буталото

73 мм x 73 мм

Степен на сгъстяване 10,5:1

Мощност: 93 кВт/5500 об/мин

Въртящ момент 170 Нм/4500 об/мин

Масло в двигателя  4,4 литра (MT) / 5,6 литра (DCT)

Горивна система PGM-FI електронен инжекцион

Резервоар гориво 21,1 литра

Разход на гориво 5,6 л/100 км

Електрическа система Стартер/генератор

Акумулатор 12V/20AH

Съединител (MT) хидравличен многодисков, маслен

(DCT) хидравличен многодисков, с маслена помпа

Трансмисия 6 степенна механична, с ел. реверс  

7-степенна DCT автоматична, с ел. реверс

Рама Алуминиева, двойнотръбна

Размери Gold Wing (Д/Ш/В), мм 2475/925/1340

Размери Gold Wing Tour  (Д/Ш/В), мм 2575/905, (MT) 925/1430

Междуосие 1695 мм

Кастър ъгъл: 30,5°

Ход на вилката 109 мм

Радиус на завоя 3,4 м

Височина на седалката 745 мм

Клиренс 130 мм

Суха маса Gold Wing: 365 кг

Gold Wing ‘Tour’: MT 379 кг / DCT 383 кг

Предно окачване Телескопична вилка с антипотъваща система

Задно окачване Pro Link

Предна гума 130/70R 18

Задна гума 200/55R 16

Предна джанта 18 x MT3,5

Задна джанта 16 x MT6,0

Спирачна система Електронно контролирана комбинирана ABS система

Отпред 320 мм x 4,5 мм двоен хидравличен диск, с 6-бутален 

спирачен апарат, със синтерирани накладки

Отзад 316 мм x 11мм вентилирани дискове, 3-бутален 

спирачен апарат със синтерирани накладки

променени въздушни отвори за постигане на по-ви-
сока стабилност, електрически регулируемо стъкло 
и изключително удобни седалки. Нови са и smart key 
системата, Apple CarPlay и Bluetooth, круиз контро-
лът, 7-инчовият TFT дисплей с 8 нива на яркост, 
еърбегът и аудиосистемата.
В гамата се предлага доста сериозна цветова 
палитра. За модела GL1800 Gold Wing това е Matte 
Majestic Silver, за GL1800 Gold Wing ‘Tour’ – Candy 
Argent Red и Pearl Glare White,  при версията GL1800 
Gold Wing ‘Tour’ с DCT и еърбег – Candy Argent Red, 
Darkness Black и Darkness Black metallic.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател 4-тактов, течно охлаждане, 8 клапана, 

двуцилиндров, паралелен

Работен обем 998 куб. см 
Диаметър и ход 
на буталото

92,0 мм x 75,1 мм

Мощност: 70 кВт/7500 об/мин
Въртящ момент 99 Нм/6000 об/мин
Горивна система PGM-FI електронен инжекцион

Резервоар гориво 24,2 литра
Разход на гориво MT 21,7 км/л, DCT 21,8 км/ч 
Съединител  (MT) многодисков, приплъзващ, в масле-

на баня, с пружина, опция (DCT) хидравли-
чен многодисков, с маслена помпа

Скоростна кутия: постоянно зацепена 6-степенна МТ, 
6-степенна DCT с on и off-road режими

Крайна Предавка O-ring запечатана верига
Рама: Стоманена рамка с двойно рамо и висо-

коякостна задна подрамка
Размери Д/Ш/В:  2340 x 930 x 1570 мм
Междуосие 1580 мм

Радиус на завоя 2,6 м
Височина на  
седалката 

900/920 мм

Клиренс 270 мм
Суха маса 243 кг (MT), 253 кг (DCT)
Предно окачване Обърната вилка Showa 45 мм с хидравли-

чен пълнител с регулируемо налягане на 
твърдост, 252 мм ход, 224 мм аксиален 
ход

Задно окачване Моноблок алуминиева ключица Pro-Link с 
газов амортисьор, двойно хидравлично 
регулиране на налягането, 240 мм ход на 
задното колело

Предна гума 90/90-21
Задна гума 150/70-R18
Предна джанта Алуминиева, със спици 21M/C x MT2,15
Задна джанта Алуминиева, със спици 18M/C x MT4,00
Спирачна система ABS система, 2-канален с възможност 

за изключване на задния ABS

Honda Africa Twin Adventure Sports
ЛЕГЕНДАТА СТАВА ПО-ЕКСТРЕМНА

H
onda има няколко наистина легендарни модела на две 
колела и сред тях на челни позиции е един мотоциклет, 
роден да побеждава - Africa Twin. Този мотоциклет е 

вдъхновен от митичния NXR750, постигнал победа в легендар-
ното рали Париж-Дакар по класическия маршрут на територия-
та на Африка.  С новата Africa Twin Adventure Sports може да се 
достигне и до най-отдалечените, екзотични и красиви места 
на Земята! Мотоциклетът, наследил създадения преди 30 годи-
ни легендарен Honda XRV650 Africa Twin, става правоприемник на 
неговата слава, но със сериозна заявка да го надмине. За 2018 
Honda е подготвила нов Africa Twin Adventure Sports, създаден за 
още по-екстремни преживявания. Мотоциклетът е по-висок от 
предшественика си, с по-широка, удобна седалка и с по-изпра-
вена позиция на водача. Спойлерите и ветроупорното стъкло 
осигуряват по-добра защита на водача, а по-големият и усилен 
протектор на картера, както и ролбарите пазят мотоцикле-
та. Новият резервоар поема 5,4 литра гориво в повече, с което 
увеличава автономността до 500 км. Ръкохватките се подгря-
ват, има извод за зареждане 12V и други екстри. Мотоцикле-
тът е с нова, оптимизирана кутия на въздушния филтър, с оле-
котения балансиращ вал, системата за подаване на газ Throttle 
By Wire (TBW) с три режима и с контрола на сцеплението Honda 
Selectable Torque Control (HSTC). Задните мигачи са с функция 
Emergency Stop Signal. При скорост от над 53 км/ч и натискане 
на някоя от спирачките, и намаляване с над 6,0 милисекунди, се 
включват аварийните светлини за предупреждаване на другите 
участници в движението. При мокро време и задействане на 
ABS времето за реакция се скъсява и реагира при намаляване с 
2,5 милисекунди. Изключват се автоматично, вместо с обикно-
вен таймер, сравнявайки скоростите на предното и на задното 
колело, и изчисляват кога да дезактивират системата. 

ПРЕМИЕРИ МОТОЦИКЛЕТИ
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Honda CB125R 
САМО ЗА МЛАДЕЖИ ЛИ? 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател Едноцилиндров, четиритактов, 

двуклапанов, SOHC, течностно 
охлаждане

Работен обем (cм2) 125

Диаметър и ход  
на буталото(мм)

58 мм x 47,2 мм

Степен на сгъстяване 11,0:1

Мощност 9,8 кВт /10 000 об/мин

Въртящ момент 10 Нм/8000 об/мин

Горивоподаване PGM-FI програмируемо впръс-
кване на горивото: горивен 
инжекцион

Резервоар гориво 10,1 л

Разход на гориво 48,4 км с 1 л  

Съединител Мокър, многодисков, с пружини

Скоростна кутия 6-степенна, механична

Крайна предавка Верига

Рама Тип  Стоманена  Diamond

Размери  (ДxШxВ) 2015 мм x 820 мм x 1055 мм

Междуосие 1345 мм

Ход 90,2 мм

Височина на седалката 816 мм

Клиренс 140 мм

Сухо тегло 126 кг

Радиус на завой 2,3 м

Предно Обърната 41 мм  
телескопична вилка

Задно Регулируем моноамортисьор

Предна джанта 17M/C x MT3.00

Задна джанта 17M/C x MT4.00

Предна гума 110/70R17M/C 54H

Задна гума 150/60R17M/C 66H

Спирачна система Предна & задна независима  ABS 
с IMU

С
лавата на Honda при леките мотоциклети е неоспорима. За това 
говори и новият спортен нейкид модел CB125R, който е насочен 
към млади хора, търсещи компактен, мощен, стилен и лесен за 

управление мотоциклет. Лекият и маневрен CB125R е перфектният избор 
за водач без сериозен опит, който го иска за свой първи мотоциклет. Но 
дали е само за младите и не твърде опитни мотористи? Всеки мото-
рист, независимо от пол и възраст мечтае да притежава бърз, лек и 
лесен за управление мотоциклет, с надежден двигател и впечатляваща 
визия. И като добавите отлични технически характеристики, стил и 
дизайн, получавате CB125R.  
След сериозната работа на конструктори и дизайнери, Honda доразви 
стила на Neo Sports Cafе, добре познат от тазгодишните премиери 
CB1000R и CB300R, и създаде лекия, удобен и компактен CB125R. Мото-
циклетът е оборудван с двигател с течностно охлаждане, шестстепен-
на скоростна кутия и изцяло нова тръбно/пресована стоманена рама. 
Вилката е 41 мм USD, радиално монтиран 4-бутален преден спирачен 
апарат с плаващ диск и регулируем моноамортисьор. Стандартни са LED 
светлините,  LCD дисплеят и IMU (Inertial Measurement Unit), базирана ABS. 
Единственият заден амортисьор предлага 5-степенно регулиране на на-
товарването на пружината. Разпределението на масите отпред и отзад 
е съответно 51,6% в предната и 48,4% в задната част, което дава усе-
щане за сигурност и лесно управление. Всичко това е от компактното 
междуосие 1345 мм. Въпреки че CB125R прилича на голям мотоциклет, 
тежи само 125,8 кг. 
Цветовата гама е също доста богата: червен/Candy Chromosphere Red, 
черен/Black, бял/Pearl Metalloid White и сив металик/Mat Axis Gray Metalic.
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ПРЕМИЕРИ МОТОЦИКЛЕТИ
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H
onda представи новия си кросов мотоциклет CRF250R, 
който е сериозно променен. Honda CRF250R получава съв-
сем нов DOHC двигател, който е с 9% по-висока мощност 

в много по-широк оборотен диапазон. Мотоциклетът включва и 
електрически стартер като стандарт. CRF250R за моделната 
2018 г. споделя цялостно шасито с централизирано разположе-
ние на масите със CRF450R, включително 49 мм предна вилка 
Showа USD. В този клас на кросовите мотоциклети развиването 
на машините става шеметно бързо. Затова CRF250R за 2018 г. 
прави гигантски скок, като наследява философията на Absolute 
Holeshot за 2017 от CRF450R. Със своето седмо поколение на ра-
мата, преработената геометрия и окачването Showa, еволюци-
ята е прераснала в революция. Сега мотоциклетът е оборудван 
точно със същото шаси като своя по-голям брат CRF450R, плюс 
чисто нов двигател DOHC. Параметрите на производителност и 
възможностите за работа на новия CRF250R са повишени само 
с една цел – да се постави печеливша машина в ръцете на онези, 
които могат да спечелят. CRF250R за 2018 г. надминава модела 
за 2017 г. с подобрение на съотношението мощност към тегло 
с 5%. При теста от колело до колело, новият CRF250R е с 3% 
по-бърз от 0 до 10 м и с 3,6% по-бърз в продължение на 30 м - съ-
ответно почти с половин дължина и с цяла дължина на байка. Не-
говият DOHC двигател е с подобрена производителност, което 
е свързано с много по-голям приток на горивна смес. Ревизирани 
са диаметърът и ходът на буталото Bridged Box дизайн, което 
е с много по-голяма площ, с по-голям диаметър и по-къс ход – 79 
x 50,9 мм. Така се постига 9% по-голяма мощност за по-дълго 
време в по-голям оборотен диапазон. Двигателят е олекотен, 
по-компактен, разстоянието от коляновия до балансиращия 
вал е намалено с 0,5 мм, а разстоянието между коляновия вал и 
първичната предавка - с 1 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател Едноцилиндров, 4-тактов, теч-

ностно охлаждане, DOHC

Обем: 249 куб. см 

Диаметър и ход 79 мм x 50,9 мм

Степен на сгъстя-
ване

13,9 : 1

Вместимост на 
резервоара

6,3l

Съединител Маслен, многодисков

Предавка Постоянно зацепена, верига

Рама: Алуминиева, двойно тръбна

Размери: 2183 мм x 827 мм x 1274 мм

Междуосие 1486 мм

Клиренс 327 мм 

Височина на  
седалката

957 мм

Сухо тегло: 108 кг

Предно: 49 мм Showa

Задно: Showa моноамортисьор с Honda 
Pro-Link

Гуми 

Предна гума 80/100–21 Dunlop MX3S

Задна гума  100/90–19 Dunlop MX3S

Спирачки - Отпред 260 мм хидравличен вълнообра-
зен диск

Спирачки - Отзад  240 мм хидравличен вълнообра-
зен диск

Honda CRF250R
МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНА…           КРОСАРКА
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Honda CRF450 R/RX 2018
ТОТАЛНА ПРОМЯНА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигател Течностно охлаждане, 4-тактов, 
едноцилиндров

Обем: 449,7 куб. см

Диаметър и ход 96 мм x 62,1 мм

Степен на сгъстяване 13,5 : 1

Горивна система Горивен инжекцион

Вместимост на  
резервоара

6,3 л (CRF450R), 8,5 л (CRF450RX)

Съединител Многодисков

Трансмисия С постоянно зацепени двойки 
зъбни колела, верига

Размери (ДxШxВ): 2183 мм x 827 мм x 1274 мм

Междуосие 1482 мм

Клиренс 328 мм

Височина на седалката 960 мм

Клиренс 328 мм

Тегло: 110,6 кг

Предно окачване Showa 49 мм, с пружина 305 мм

Задно окачване Showa monoshock, Honda Pro-Link 
система (133 мм ход, 314 мм 
аксиален ход)

Предна гума 80/100-21 Dunlop MX3SF

Задна гума 120/80-19 Dunlop MX3S

Спирачки - Отпред 260 мм хидр. вълнообразен диск

Спирачки - отзад 240 мм хидр. вълнообразен диск

H
onda направи сериозни подобрения на своите тежки офроуд модели 
CRF450R и CRF450RX за 2018 г. Новият CRF450R заема достойно 
място в мотокроса, докато CRF450RX, разработен със същия 

двигател и рама, е подготвен за лидерските позиции в ендуро сегмента. 
Мотоциклетът е развит по схемата Absolute Holeshot, което е ноу-хау, 
получено от HRC. С него мотоциклетът не само добавя 11% повече 
мощност и повече въртящ момент в целия оборотен диапазон, но и 
приближава серийната машина до състезателната на HRC в световния 
шампионат във висшия клас MXGP. Повишена е и пиковата мощност, 
благодарение на обновената цилиндрова глава по HRC-спецификация. Други 
подобрения има в трансмисията, буталото и картера, който е станал 
по-издръжлив. Новият радиатор от своя страна е подобрил охлаждането 
на двигателя.  
За първи път CRF450R е снабден с електрически стартер като стан-
дарт. Електрическият стартер се захранва от ултра лека литиево-йон-
на батерия, а отстраняването на лоста за стартиране на двигателя 
спестява важно тегло. Настройките на предното и задното окачване са 
фино променени, за да се постигне по-добро управление и още по-висока 
скорост в завоите.
Новият модел Honda CRF450RX е изцяло оборудван с окачване за ендуро 
състезания, система за впръскване на гориво PGM-FI и EMSB (Engine Select 
Mode Button), 8,5-литров резервоар за гориво, който осигурява автоном-
ност от 65 км, и 18-инчово задно колело. Включването на литиево-йон-
ната батерия за електрически стартер спестява 600 грама тегло на 
машината. 

 



TRX 250 FourTrax Recon 
БЕСТСЕЛЪРЪТ  
ОТ ТИМОНСВИЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател 1-цилиндров, четиритактов, надлъжно 

разположен 229 куб. см OHV с въздушно 
охлаждане

Диаметър и ход на буталото 68,5 мм x 62,2 мм

Степен на сгъстяване 9,2:1

Горивна система карбуратор

Съединител Автоматичен

Трансмисия 5-степенна с реверс / ESP 5-степенна с 
реверс

Предаване:  Задно

Размери (ДхШхВ) 1905 х 1034 х 1070 мм

Височина на седалката 792 мм

Междуосие 1130 мм

Радиус на завой 2,59 м

Клиренс 153 мм

Теглене на ремарке: с обща маса до 411 кг

Товароносимост: 15 кг предно багажно, 30 кг задно

Резервоар за гориво 20 литра, вкл. 5,5 л резерва

Сухо тегло: 197 кг

Маса, която  
може да тегли: 

227 кг

Предно окачване независимо, с двойна ключица; 13 см ход 

Задно окачване централен амортисьор; 13 см ход

Спирачки- отпред двойни херметично затворени хидрав-
лични барабанни спирачки

Спирачки- Отзад затворена механична барабанна спирачка

Гуми предни 22 x 7-11, задни 22 x 10-9

Т
ой е роден в САЩ, или по-точно в Тимонсвил, 
Южна Каролина. Може да е най-малкият от 
четирите нови машини ATV на Honda, но стана 

бестселър още при представянето си на световните 
пазари. И това се дължи не само на цената, а и на 
качествата, които притежава.
Двигателят му е с обем 229 куб. см OHV с въздушно 
охлаждане, диаметър и ход на буталото 68,5 x 62,2 
мм и степен на сгъстяване 9,2:1. Двигателя има 
висок въртящ момент и в комбинация със здравото и 
надеждно окачване, а също и с високата  маневреност 
Recon става незаменим партньор в забавленията и 
в бита. Моделът е със задвижване на задните колела 
2WD и става за фермери, които да го използват 
на по-лек терен. Има възможност за избор между 
механично и електронно превключване на предавките. 
Запалването е електронно, с ограничител на обороти-
те. При ESP версията превключването на предавките 
става бързо и лесно с натискане на бутони. Двига-
телят е монтиран надлъжно и предаването става на 
задните колела с 5-степенна трансмисия с реверс и 
автоматичен съединител. Ауспуховата система е от 
неръждаема стомана, с допълнителен искрогасител 
за по-дълъг живот и за по-тиха работа на двигателя. 
Компактните размери на Recon позволяват по-добра 
маневреност и лесно управление, правейки го изключи-
телно удобен дори и за ездачи без сериозен опит. Това 
последното е едно от най-важните неща за пазарния 
успех на малкия TRX 250 FourTrax Recon. 
Уникалните, специално разработени стъпенки не 
допускат приплъзване на краката дори и при много 
кал. Ергономичната седалка е изключително удобна и 
комфортна, независимо от габаритите на водача. 

ПРЕМИЕРИ МОТОЦИКЛЕТИ
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател едноцилиндров, четиритактов,  

675 куб. см OHV, надлъжно разположен

Диаметър и ход на 
буталото 

102 мм  x 80,6,5 мм

Степен на сгъстяване  9,2:1

Горивна система програмируем горивен инжекцион (PGM-
FI), транзисторно запалване с електронно 
предварение, електрически стартер

Съединител Автоматичен

Трансмисия Автоматична, с хидравличен конвертор 
на въртящия момент, с три предни ско-
рости, реверс и електронен контрол

Предаване: Директно предно и задно с кардан 
TraxLok®

Размери (ДхШхВ) 2010 х 1190 х 1206 мм

Височина на седалката 874 мм

Междуосие 1290 мм

Радиус на завой 3,29 м

Клиренс  234 мм

Теглене на ремарке  обща маса до 411 кг

Товароносимост: 32 кг предно багажно, 64,4 кг задно

Резервоар за гориво 20 л, вкл. 5,5 л резерва

Сухо тегло: 318 кг

Предно окачване независимо, с двойна ключица  
17,6 см ход 

Задно окачване независимо, двураменно;  
20,3 см ход

Спирачки- отпред двойнодискова хидравлична, 180 мм 

Спирачки- Отзад дискова хидравлична, 151 мм

Гуми предни 24 x 8-12, задни 25 x 10-12

TRX 680 FourTrax Rincon
КОМФОРТЕН И 
НАДЕЖДЕН 
ВСЪДЕХОД

Т
ова е най-впечатляващият модел от ATV гамата на 
Honda. Машината с името TRX 680 FourTrax Rincon е 
перфектната комбинация от няколко много търсени от 

клиентите  качества във всъдехода - високотехнологичен, ком-
фортен и надежден. Но не е само това, защото TRX 680 Rincon 
е с мощен и надежден 675-кубиков едноцилиндров двигател, 
OHV, надлъжно разположен диаметър и ход на буталото 102 x 
80,6,5 мм, независимо окачване, електронен горивен инжекцион, 
автоматична трансмисия с хидротрансформатор, предни и 
задни дискови спирачки и много други екстри. 
Моделът привлича клиентите със задвижването 4x4, с незави-
симо окачване IRS и тристепенна автоматична трансмисия 
с електрическо превключване на скоростите. Независимото 
задно окачване на Honda (IRS) с двойна ключица за намаляване 
на теглото. Задната ключица е с олекотени метални втулки 
вместо конвенционалните шарнири, като се осигурява опти-
мална геометрия на задното окачване при преминаване през 
неравности. Това инженерно решение осигурява оптимална 
геометрия на задното окачване при всякакви терени и олеко-
тява цялата конструкция. Единичният газов амортисьор и 
стабилизиращата щанга дават добър контрол. Високоякост-
ната стоманена рама и независимото окачване гарантират 
високата проходимост.
Двигателят е надлъжно разположен и е директно свързан с 
предните и задните колела за максимална ефективност и мини-
мизиране на загубите от триене. Автоматичната 3-степенна 
скоростна кутия на Honda е с хидравличен конвертор на въртя-
щия момент и троен хидравличен съединител. Електронният 
модул за контрол (ECM) контролира подаването на газта, обо-
ротите на двигателя, скоростта на движение, на коя предавка 
е, температура на двигателя и статус на спирачната систе-
ма. Системата TraxLok 2WD/4WD превключва предаването на 
4WD за тежък терен и на 2WD за равен път. Електрическото 
превключване на скоростите (ESP) гарантира бързата и лесна 
смяна на предавката само с един бутон.
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TRX 500 4×4 Rubicon
АГРЕСИВНИТЕ 
ТРИЗНАЦИ

М
оделът TRX 500 4x4 Rubicon е стандартно ATV. 
Така е, но на практика машината има три вер-
сии. Гамата на Four Trax Foreman Rubicon включва 

стандартния 4x4 вариант с електрическо превключване на 
скоростите (ESP) и стилната версия Deluxe. И трите моде-
ла на Rubicon са агресивни и мощни и при тях са използвани 
най-съвременните високи технологии. Моделът е с незави-
симо задно окачване (IRS), мощен 500-кубиков двигател и 
автоматична скоростна кутия с два съединителя (DCT). На-
сочен e към клиенти, търсещи високотехнологичен, комфор-
тен и надежден всъдеход. Автоматична трансмисия с два 
съединителя (DCT), с избор на режими, позволява по-умерен 
или по-агресивен стил на управление.
Шасито е здраво и леко, с двойна ключица. Окачването е не-
зависимо двойно раменно отпред. Има и други предимства, 
като необслужваем кардан, директно свързан с надлъжно 
разположения двигател, регулируемо натягане на аморти-
сьорите, които могат да се настройват в зависимост от 
терена и натоварването на всъдехода, предните стома-
нени ролбари са подготвени за монтаж на лебедка. Много 
прецизна е спирачната система – със 190 мм двойно дискова 
хидравлична спирачка отпред и 170 мм хидравлична дискова 
отзад. 
Двигателят е 4-тактов, с обем 475 куб. см, с течно охлаж-
дане OHV, едноцилиндров, надлъжно разположен. Благодарение 
на горноразположения разпределитен вал и полусух картер 
е постигната максимална компактност и голям клиренс. 
Програмируемият горивен инжекцион на Honda (PGM-FI) 
осигурява отлична работа на двигателя, нисък разход и 
дълъг живот. Системата на Honda TraxLok предлага избор 
на следните режими с бутон: 2WD, 4WD и 4WD с блокиран 
диференциал за максимално сцепление. TraxLok Speed Override 
се включва, когато предният диференциал е блокиран, с 
което се увеличават оборотите на колелата и се облекчава 
“измъкването” от дълбока кал, сняг и др. тежки условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател 4-тактов, 475 куб. см, течностно 

охлаждане OHV, едноцилиндров, надлъжно 
разположен

Диаметър и ход на 
буталото 

92 мм  x 71,5 мм

Степен на сгъстяване 9,5:1

Горивна система Програмируем горивен инжекцион (PGM-
FI), изцяло транзисторно запалване с 
електронно предварение, електрически 
стартер

Съединител Автоматичен

Трансмисия  автоматична петстепенна DCT с 
реверс и бързи/бавни

Предавка Директна предна и задна с кардан, 
TraxLok® блокиращ диференциал

Размери (ДхШхВ) 2115 х 1200 х 1300 мм

Височина на седалката 920 мм

Междуосие 1290 мм

Радиус на завой 3,5 м

Клиренс 240 мм

Теглене на ремарке: с обща маса до 640 кг

Товароносимост: 32 кг предно багажно, 64,4 кг задно

Резервоар за гориво 18 л, вкл. 6 л резерва

Сухо тегло: 341 кг / 349 кг / 346 кг за трите версии

Предно окачване независимо, с двойна ключица; 19 см ход

Задно окачване независимо, двураменно, 22 см ход

Спирачки- отпред двойнодискова хидравлична, 190 мм

Спирачки- Отзад единичен хидравличен диск, 170 мм

Гуми предни 25 x 8-12, задни 25 x 10-12

ПРЕМИЕРИ МОТОЦИКЛЕТИ
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FourTrax Rancher  
ЗДРАВ И  
НАДЕЖДЕН 
ПАРТНЬОР 

А
ко говорим за техника, която може да бъде полезна, ра-
ботна и издръжлива, то това е новият FourTrax  Rancher. 
Той е с независимо задно окачване, автоматична ско-

ростна кутия с два съединителя (DCT) и опция с електрически 
сервоусилвател на кормилото (EPS). Моделът е за клиенти, тър-
сещи високотехнологичен, комфортен и надежден всъдеход, 4x4, 
с автоматична DCT и независимо задно окачване IRS и възмож-
ност за опция електрическо превключване на скоростите (ESP). 
Автоматичната скоростна кутия с два съединителя (DCT) сама 
избира оптималната предавка (по-агресивна или умерена), в зави-
симост от комбинацията от скоростта на ATV-то, подадената 
газ и оборотите на двигателя.  Въпреки автоматично избрания 
режим водачите могат да използват системата ESP на Honda 
за бързо и лесно превключване. 5-степенната трансмисия e с 
реверс, която е с първа предавка с изключително ниско предава-
телно отношение, необходимо за теглене на товари през тежки 
терени. Системата Honda TraxLok 2WD/4WD предлага два режима: 
2WD и 4WD с TraxLok.
Надлъжно разположеният едноцилиндров четиритактов двига-
тел с обем 420 куб. см OHV осигурява предаването на въртящия 
момент директно към предните и задните колела, като миними-
зира загубите от триене и осигурява максимална ефективност. 
Диаметърът и ходът на буталото са 86,5 x 71,5 мм. Благодаре-
ние на горно разположения разпределитен вал и полусухия картер 
са постигнати максимална компактност и голям клиренс. 
Програмируемият горивен инжекцион на Honda (PGM-FI) осигурява 
отлична работа на двигателя, нисък разход и дълъг живот.
Предните и задните амортисьори са с възможност за предвари-
телна настройка, за да се оптимизира окачването в зависимост 
от пътната настилка и натоварването на всъдехода. Опцията 
за серво на кормилото (EPS) облекчава управлението при трудни 
терени, а независимото задно окачване (IRS) увеличава с 5,6 см 
хода в сравнение с предишния модел. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател Едноцилиндров, четиритактов, 420 

куб. см OHV, надлъжно разположен

Диаметър и ход  
на буталото 

86,5 мм x 71,5 мм

Степен на сгъстяване 9,9:1

Горивна система програмируем горивен инжекцион 
(PGM-FI), изцяло транзисторно 
запалване с електронно предварение, 
електрически стартер

Съединител Автоматичен

Трансмисия  Автоматична петстепенна DCT 
кутия с реверс

Предавка Директна предна и задна с кардан 
TraxLok® 

Размери (ДхШхВ) 2150 х 1204 х 1190 мм

Височина на седалката 886 мм

Междуосие 1293 мм

Радиус на завой 3,5 м

Теглене на ремарке: с обща маса до 410 кг

Товароносимост: 32 кг предно багажно, 65 кг задно

Резервоар за гориво 18 литра, включително 6 литра 
резерва

Сухо тегло: 325 кг / 332 кг

Предно окачване независимо, с двойна ключица, с 19 см 
ход 

Задно окачване независимо, двураменно, с 22 см ход 

Спирачки- отпред двоен хидравличен диск 190 мм

Спирачки- Отзад единичен хидравличен диск 170 мм

Гуми предни 24 x 8-12, задни 24 x 10-11
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CBR1000RR FIREBLADE SP CBR650F

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

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

Обем 999 куб. см 649  куб. см
Диаметър и ход 76 мм x 55 мм 67 мм x 46 мм
Степен на сгъстяване 13:1 11,4:1
Мощност 141 кВт @ 13 000 об/мин 67 кВт @ 11 000 об/мин
Макс. Въртящ момент 114 Нм @ 11 000 об/мин 64 Нм @ 8000 об/мин
Горивна система PGM-DSFI електронно впръскване PGM- FI електронно впръскване
Вместимост на резервоара 16 л 17,3 л
Разход на гориво 5,7 л/100 км 4,7 л/100 км
Вредни емисии СО2: СО2: 132 г/км СО2: 109 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2065 мм x 720 мм x 1125 мм 2110 мм x 755 мм x 1145 мм
Междуосие 1405 мм 1450 мм
Височина на седалката 832 мм 810 мм
Клиренс 130 мм 130 мм
Тегло 196 кг 213 кг
Трансмисия

Съединител 
многодисков, маслен, с диафрагмени 
пружини

маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна
Задвижване верига верига
Окачване 

Предно
43 мм обърната телескопична вилка, 
ход 125 мм

41 мм телескопична вилка, ход 120 мм

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

моноамортисьор, регулируем, ход 43,5 
мм

Гуми
Предна 120/70ZR17 58W 120/70-ZR17M/C (58W)
Задна 190/50ZR17 73W 180/55-ZR17M/C (73W)
Спирачна система двуканален ABS двуканален ABS

Предна
320 мм x 5 мм двоен хидравличен диск, 
с двубутален апарат

Задна 
240 мм x 5 мм хидравличен диск, с 
еднобутален апаратSu
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CBR 500RR CMX 500 REBEL

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

двуцилиндров, редови, течностно  
охлаждане, DOHC, по 4 клапана на 
цилиндър

Обем 471 куб. см 471 куб. см
Диаметър и ход 67 мм x 66,8 мм 67 мм х 66,8 мм
Степен на сгъстяване 10,7:1 10,7:1
Мощност 35 кВт / 48 к.с. @ 8500 об/мин 33,5 кВт @ 8500 об/мин
Макс. Въртящ момент 43 Нм @ 7000 об/мин 44,6 N Нм @ 6000 об/мин
Горивна система PGM- FI електронно впръскване PGM-FI
Вместимост на резервоара 16,7 л 11,2 л
Разход на гориво 3,5 л/100 км 3,7 л/100 км
Вредни емисии СО2: СО2: 80 г/км СО2: 86 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2075 мм x 740 мм x 1145 мм 2188 мм x 820 мм x 1094 мм
Междуосие 1410 мм 1488 мм
Височина на седалката 790 мм 690 мм
Клиренс 140 мм 136 мм
Тегло 194 кг 190 кг
Трансмисия
Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков
Скоростна кутия 6-степенна 6-степенна, механична
Задвижване верига верига
Рама стоманена, тип „Диамант”
Окачване 
Предно 41 мм телескопична вилка 41 мм телескопична вилка

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

Showa с pro-link

Гуми
Предна 120/70ZR – 17M/C 130/90-16M/C 67H
Задна 160/60ZR – 17M/C 150/80-16M/C 71H
Спирачна система ABS двуканален ABS

Предна
дискова 320 мм хидравлична с 
двубутален апарат

Задна 
дискова 240 мм хидравлична с 
еднобутален апарат Su
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CB 1100 EX CB 1100 RS

Двигател
редови 4-цилиндров, с въздушно-
маслено охлаждане, DOHC

редови 4-цилиндров, с въздушно-
маслено охлаждане, DOHC

Обем 1140 куб. см 1140 куб. см
Диаметър и ход 73,5 мм x 67,2 мм 73,5 мм x 67,2 мм
Степен на сгъстяване 9,5:1 9,5:1
Мощност 66 кВт @ 7500 об/мин 66 кВт @ 7500 об/мин
Макс. Въртящ момент 91 Нм @ 5000 об/мин 91 Нм @ 5000 об/мин
Горивна система PGM-FI електронен горивен инжекцион PGM-FI електронен инжекцион
Вместимост на резервоара 16,8 л 16,8 л
Разход на гориво 5,3 л/100 км 5,3 л/100 км
Вредни емисии СО2: 123 г/км 123 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2200 мм x 830 мм x 1130 мм 2180 мм x 800 мм x 1100 мм
Междуосие 1490 мм 1485 мм
Височина на седалката 790 мм 795 мм
Клиренс 135 мм 130 мм
Тегло 255 кг 252 кг
Трансмисия
Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков
Скоростна кутия механична, 6-степенна механична, 6-степенна
Задвижване верига верига
Рама двойна стоманена люлка
Окачване 

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

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

Задно
два амортисьора с регулируемо 
натягане на пружините

два амортисьора с регулируемо 
натягане на пружините

Гуми
Предна 110/80 R18 120/70 R17
Задна 140/70 R18 180/55 R17
Спирачна система двуканален ABS двуканален ABS

Предна
хидравличен двоен 296 мм диск с 
радиален 4-бутален апарат

хидравличен двоен диск 310 мм с 
радиален 4-бутален апарат

Задна хидравличен диск хидравличен дискNa
ke
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CB 1100 EX CB 1100 RS
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CB 1000 R NC 750S

Двигател
4-цилиндров, редови, с течностно 
охлаждане, DOHC, 4 клапана на цилиндър

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

Обем 998 куб. см 745 куб. см
Диаметър и ход 75 мм x 56,5 мм 77 мм x 80 мм
Степен на сгъстяване 11,6:1 10,7:1
Мощност 107 кВт @ 10 500 об/мин 40,3 кВт / 55 к.с. @ 6250 об/мин
Макс. Въртящ момент 104 Нм @ 8250 об/мин 68 Нм @ 4750 об/мин

Горивна система
програмируем горивен инжекцион PGM-
FI

PGM-FI електронно впръскване

Вместимост на резервоара 16,2 л 14,1 л
Разход на гориво 17,2 км с 1 л 3,5 л/100 км
Вредни емисии СО2: 140 г/км 81 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2120 мм x 789 мм x 1090 мм 2195 мм x 780 мм x 1130 мм
Междуосие 1455 мм 1525 мм
Височина на седалката 830 мм 790 мм
Клиренс 135 мм 140 мм
Тегло 212 кг MT 217 кг; DCT 227 кг
Трансмисия
Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков

Скоростна кутия 6-степенна
MT 6-степенна / DCT хидравлична, с два 
съединителя, в маслена баня

Задвижване верига верига
Рама стоманена моноключица
Окачване 
Предно Showa SFF-BP USD 41 мм телескопична вилка, ход 120 мм
Задно регулируем амортисьор Pro-Link амортисьор, ход 120 мм
Гуми
Предна 120/70 ZR17 120/70-ZR17M/C (58W)
Задна 190/55 ZR17 160/60-ZR17M/C (69W)
Спирачна система двуканален ABS двуканален ABS

Предна 310 мм двоен диск
диск 320 мм, хидравлична с двубутален 
спирачен апарат

Задна 256 мм диск
диск 240 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат Na
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CB 1000 R NC 750S
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CB 500F ABS CB 125 F / GLR 125

Двигател
2-цилиндров редови, 4-тактов, по 
4 клапана на цилиндър, течностно 
охлаждане

едноцилиндров, четиритактов, два 
клапана, OHC, с балансиращ вал

Обем 471 куб. см 124,7 куб. см
Диаметър и ход 67 мм x 66,8 мм 52,4 мм x 57,8 мм
Степен на сгъстяване 10,7:1 9,2:1
Мощност 35 кВт @ 8500 об/мин 7,8 кВт @ 7750 об/мин
Макс. Въртящ момент 43 Нм @ 7000 об/мин 10,2 Нм @ 6250 об/мин

Горивна система PGM-FI електронно впръскване
PGM-FI програмируемо впръскване, 
електронен инжекцион

Вместимост на резервоара 16,7 л 13 л
Разход на гориво 3,5 л/100 км 2,0 л/100 км
Вредни емисии СО2: 80 г/км 46 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2075 мм x 780 мм x 1060 мм 2035 мм x 765 мм x 1080 мм
Междуосие 1410 мм 1295 мм
Височина на седалката 785 мм 775 мм
Клиренс 155 мм 160 мм
Тегло 190 кг 128 кг
Трансмисия
Съединител маслен, многодисков мокър, многодисков, с пружини
Скоростна кутия 6-степенна 5-степенна
Задвижване верига верига
Рама
Окачване 

Предно
41 мм конвенционална телескопична 
вилка

120 мм телескопична вилка

Задно Pro-Link 9-степенен, регулируем
двойно действащ амортисьор, с 
петстепенно регулиране

Гуми
Предна 120/70ZR – 17M/C 80/100 – 18M/C 47P
Задна 160/60ZR – 17M/C 90/90 – 18M/C 51P
Спирачна система ABS

Предна
единичен диск, 320 мм, с двубутален 
апарат

240 мм дискова, с двубутален апарат

Задна 
единичен диск 240 мм, с еднобутален 
апарат

130 мм барабаннаNa
ke

d
CB 500F ABS CB 125 F / GLR 125
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MSX 125 ABS VFR 1200 X

Na
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MSX 125 ABS VFR 1200 X

Двигател
едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, въздушно охлаждане

4-тактов, 16 клапана, V4 под 76° V4, 
течностно охлаждане

Обем 124,9 куб. см 1237 куб. см
Диаметър и ход 52,4 мм x 57,9 мм 81 мм x 60 мм
Степен на сгъстяване 9,3:1 12:1
Мощност 7,2 кВт / 9,8 к.с. @ 7000 об/мин 95 кВт @ 7750 об/мин
Макс. Въртящ момент 10,9 Нм @ 5500 об/мин 126 Нм @ 6500 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскване
Вместимост на резервоара 5,5 л 21,5 л

Разход на гориво 1,5 л/100 км
6 л/100 км при D-Mode вариант WMTC, 
6,2 л/100 км за станд. скоростна кутия

Вредни емисии СО2: 34 г/км
140 г/км при D-Mode вариант WMTC, 
146 г/км при станд.скоростна кутия

Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    1760 мм x 755 мм x 1010 мм 2285 мм x 915 мм x 1460 мм
Междуосие 1200 мм 1595 мм
Височина на седалката 765 мм 850 мм
Клиренс 160 мм 180 мм
Тегло 101,7 кг механичен 277 кг; DCT 287 кг
Трансмисия

Съединител маслен, многодисков
МТ6, с маслен многодисков съединител. 
Опция: АТ6 с DCT: хидравличен двоен 
съединител

Скоростна кутия 4-степенна 6-скоростна
Задвижване верига кардан
Рама алуминиева, тип „Диамант”
Окачване 

Предно 31 мм обърната телескопична вилка
43 мм обърната телескопична вилка, 
регулируема

Задно Моно амортисьор
Pro-Link с газов амортисьор, с 
безстепенно регулиране

Гуми
Предна 120/70-12 110/80-R19
Задна 130/70-12 150/70-R17
Спирачна система комбинирана ABS

Предна
220 мм, хидравлична с двубутален 
спирачен апарат

двойни дискове 310 мм

Задна 
дискова 190 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апарат

единичен диск 276 мм
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CRF1000L AFRICA TWIN VFR 800 X CROSSRUNNER
Двигател

4-тактов, течностно охлаждане, 8 клапа-
на, двуцилиндров, паралелен

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

Обем 998 куб. см 782 куб. см
Диаметър и ход 92,0 мм х 75,1 мм 72 мм x 48 мм
Степен на сгъстяване 11,8:1
Мощност 70 кВт @ 7500 об/мин 78 кВт / 106 к.с. @ 10250 об/мин
Макс. Въртящ момент 98 Нм @ 6000 об/мин 75 Нм @ 8500 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване
Вместимост на резервоара 18,8 л 20,8 л
Разход на гориво 4,6 л/100 км 5,2 л/100 км
Вредни емисии СО2: 109 г/км 121 г/км
Размери и тегло

Размери (ДxШxВ)   
2335 мм x 875 мм x 1475 мм (STD); 
2335 мм x 930 мм x 1475 мм (ABS/DCT)

2190 мм x 870 мм x 1360 мм

Междуосие 1575 мм 1475 мм
Височина на седалката 870/850 мм 835/815 мм
Клиренс 250 мм 165 мм
Тегло 228 кг (STD); 232 кг (ABS); 242 кг (DCT) 242 кг
Трансмисия
Съединител многодисков, в маслена баня маслен, многодисков

Скоростна кутия
механична 6-степенна, DCT 6-степенна с 
програма за офроуд

6-степенна

Задвижване верига верига
Рама стоманена
Окачване 

Предно

45 мм телескопична вилка Showa, с хидра-
вличен двойно действащ амортисьор с 
предварително натягане и DF настройки, 
230 мм ход, 204 мм аксиален ход

43 мм телескопична вилка, регулируема, 
ход 131 мм

Задно
Газов моноамортисьор  Pro-Link с предва-
рително натягане и рибаунд, 220 мм ход 
на задното колело, 94 мм аксиален ход

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

Гуми
Предна 90/90-R21 120/70 R17
Задна 150/70-R18 180/55 R17

Спирачна система 
двуканален ABS с възможност за изключ-
ване на ABS на задното колело

ABS

Предна
310 мм двоен вълнообразен плаващ хидра-
вличен диск с радиален 4-бутален апарат

310 мм х 4,5 мм, хидравлична с радиално 
монтирани 4-бутални апарати

Задна 
256 мм вълнообразен хидравличен диск 
с двубутален апарат

256 мм x 6 мм, хидравлична, с 
двубутални спирачни апаратиOn
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CRF1000L Africa Twin VFR 800 X CROSSRUNNER
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NC 750 X CB 500 X ABS

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

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

Обем 745 куб. см 471 куб. см
Диаметър и ход 77 мм x 80 мм 67 мм x 66,8 мм
Степен на сгъстяване 10,7:1 10,7:1
Мощност 40,3 кВт / 55 к.с. @ 6250 об/мин 35 кВт/48 к.с @ 8500 об/мин
Макс. Въртящ момент 68 Нм @ 4750 об/мин 43 Нм @ 7000 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскван
Вместимост на резервоара 14,1 л 17,5 л
Разход на гориво 3,5 л/100 км 3,5 л/100 км
Вредни емисии СО2: 81 г/км 80 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2210 мм x 840 мм x 1285 мм 2095 мм x 830 мм x 1290 мм
Междуосие 1540 мм 1421 мм
Височина на седалката 830 мм 810 мм
Клиренс 165 мм 170 мм
Тегло MT 220 кг; DCT 230 кг 196 кг
Трансмисия
Съединител маслен, многодисков маслен, многодисков
Скоростна кутия 6-степенна, опция DCT 6-степенна
Задвижване верига верига
Окачване 

Предно
41 мм телескопична вилка, ход 153,3 
мм

41 мм телескопична вилка

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

Гуми
Предна 120/70-ZR17M/C (58W) 120/70ZR – 17M/C
Задна 160/60-ZR17M/C (69W) 160/60ZR – 17M/C
Спирачна система ABS ABS

Предна
дискова 320 мм, хидравлична, с 
двубутален спирачен апарат

дискова 320 мм, хидравлична, с 
двубутален спирачен апарат

Задна 
дискова 240 мм, хидравлична, с 
еднобутален спирачен апарат

дискова 240 мм, хидравлична, с 
еднобутален

On
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NC 750 X CB 500 X ABS
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CRF 250 L

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

Обем 250 куб. см
Диаметър и ход 76 мм x 55 мм
Степен на сгъстяване 10,7:1
Мощност 18,2 кВт / 24,8 к.с. @ 8500 об/мин
Макс. Въртящ момент 22,6 Нм @ 6750 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване
Вместимост на резервоара 7,8 л
Разход на гориво 3 л/100 км

Вредни емисии СО2: 70 г/км

Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2195 мм x 815 мм x 1195 мм
Междуосие 1445 мм
Височина на седалката 875 мм
Клиренс 255 мм
Тегло 146 кг
Трансмисия
Съединител маслен, многодисков
Скоростна кутия 6-степенна
Задвижване верига
Окачване 
Предно 43 мм обърната телескопична вилка
Задно 40 мм Pro-link амортисьор, ход 240 мм
Гуми
Предна 3-21 (51P)
Задна 120/80-18 (62P)
Спирачна система ABS

Предна
дискова 256 мм, хидравлична с 
двубутален спирачен апарат

Задна 
дискова 220 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апаратOn
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SH 300 I NSS 300 FORZA

Двигател
едноцилиндров, 4-тактов, 4 клапана 
SOHC, течностно охлаждане, Euro 4

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

Обем 279,1 куб. см 279 куб. см
Диаметър и ход 72 мм x 68,5 мм 72 мм x 68,5 мм
Степен на сгъстяване 10,5:1 10,5:1
Мощност 18.5 кВт / 27 к.с. @ 7500 об/мин 19 кВт / 26 к.с. @ 7000 об/мин
Макс. Въртящ момент 25,5 Нм @ 5000 об/мин 26 Нм @ 5000 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскване
Вместимост на резервоара 9 л 11,6 л
Разход на гориво 3 л/100 км 3,25 л/100 км
Вредни емисии СО2: 70 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2131 мм x 728 мм x 1193 мм 2166 мм x 753 мм x 1189 мм
Междуосие 1438 мм 1546 мм
Височина на седалката 805 мм 716 мм
Клиренс 130 мм 140 мм
Тегло 169 кг 192 кг с ABS 194 кг
Трансмисия
Съединител центробежен центробежен
Скоростна кутия V-Matic V-Matic
Задвижване ремък ремък
Окачване 
Предно 35 мм телескопична вилка, ход 102 мм 35 мм телескопична вилка
Задно два амортисьора, ход 98 мм два амортисьора
Гуми
Предна 110/70-16 120/70-14
Задна 130/70-16 (61S) 140/70-13
Спирачна система опция ABS ABS

Предна
дискова 256 мм x 4,5 мм, хидравлична с 
двубутален спирачен апарат

дискова 256 мм

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

дискова 240 мм
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SH 150 I FORZA 125 ABS

Двигател
едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, течностно охлаждане

едноцилиндров, четиритактов, 
4-клапанов, с течностно охлаждане, 
SOHC

Обем 153 куб. см 124,9 куб. см
Диаметър и ход 58 мм x 57,9 мм 52,4 мм x 57,9 мм
Степен на сгъстяване 11:1 11,5:1
Мощност 11 кВт / 15 к.с. @ 8250 об/мин 11 кВт @ 8750 об/мин
Макс. Въртящ момент 14 Нм @ 6500 об/мин 12,5 Нм @ 8250 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI електронен горивен инжекцион
Вместимост на резервоара 7.5 л 11,5 л
Разход на гориво 2,29 л/100 км 2,39 л/100 км
Вредни емисии СО2: 54 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2030 мм x 740 мм x 1150 мм 2135 мм x 750 мм x 1455 мм
Междуосие 1340 мм 1490 мм
Височина на седалката 799 мм 780 мм
Клиренс 145 мм 150 мм
Тегло 134 кг; с ABS 135 кг 158 кг (159 кг ABS)
Трансмисия
Съединител центробежен сух, вътрешно разширяващ се
Скоростна кутия V-Matic CVT
Задвижване ремък V-образен ремък
Окачване 
Предно 33 мм телескопична вилка, ход 89 мм телескопична вилка
Задно два амортисьора, ход 83 мм двоен амортисьор
Гуми
Предна 100/80–16 (50P) 120/70-15
Задна 120/80–16 (60P) 140/70-14
Спирачна система ABS ABS, опция двуканален

Предна
дискова 240 мм x 4 мм, трибутален 
спирачен апарат, ABS двубутален 
спирачен апарат

256 мм диск

Задна 
дискова 240 мм x 5 мм с еднобутален 
спирачен апарат

240 мм диск
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SH 125 I PCX 125/WW125

Двигател
едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, течностно охлаждане

едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, течностно охлаждане

Обем 125 куб. см 125 куб. см
Диаметър и ход 52,4 мм x 57,9 мм 52,4 мм x 57,9 мм
Степен на сгъстяване 11:1 11:1
Мощност 8,7 кВт / 12 к.с. @ 8500 об/мин 8,6 кВт @ 8500 об/мин
Макс. Въртящ момент 11 Нм @ 6500 об/мин 12 Нм @ 5000 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскване
Вместимост на резервоара 7,5 л 8 л
Разход на гориво 2,3 л/100 км 2,1 л/100 км
Вредни емисии СО2: 52 г/км 48 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2030 мм x 740 мм x 1150 мм 1930 мм x 740 мм x 1100 мм
Междуосие 1340 мм 1315 мм
Височина на седалката 799 мм 760 мм
Клиренс 145 мм 135 мм
Тегло 134 кг, с ABS 135 кг 130 кг
Трансмисия
Съединител сух, центробежен сух, центробежен
Скоростна кутия CVT-вариатор CVT-вариатор
Задвижване ремък ремък
Окачване 
Предно 26 мм телескопична вилка 26 мм телескопична вилка
Задно два амортисьора два амортисьора
Гуми
Предна 100/80–16 (50P) 90/90-14M/C (46P)
Задна 120/80–16 (60P) 100/90-14M/C (57P)
Спирачна система CBS, oпция ABS
Предна дискова 220 мм дискова 220 мм
Задна барабанна 130 мм барабанна 130 мм
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AFS 110I WAVE VISION 110

Двигател
едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, въздушно охлаждане

4-тактов, въздушно охлаждане, SOHC, 
2 клапана

Обем 109,1 куб. см 108 куб. см
Диаметър и ход 50 мм x 55,6 мм 50 мм x 55,1 мм
Степен на сгъстяване 9,0:1 9,5
Мощност 6,28 кВт / 9 к.с. @ 7500 об/мин 6,5 кВт @ 7500 об/мин
Макс. Въртящ момент 8,65 Нм @ 5500 об/мин 9,0 Нм @ 5500 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI, електронен горивен инжекцион
Вместимост на резервоара 3,7 л 5,2 л
Разход на гориво 1,8 л/100 к 1,8 л/100 км
Вредни емисии СО2: 42 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    1870 мм x 709 мм x 1080 мм 1925 мм x 686 мм x 1115 мм
Междуосие 1227 мм 1290 мм
Височина на седалката 760 мм 770 мм
Клиренс 135 мм 160 мм
Тегло 99,1 кг 102 кг
Трансмисия
Съединител маслен, многодисков, центробежен автоматичен, центробежен
Скоростна кутия 4-степенна CVT
Задвижване V-образен ремък
Рама тръбна стоманена
Окачване 
Предно 26 мм телескопична вилка телескопична вилка
Задно амортисьор двойни амортисьори
Гуми
Предна 70/90-17M/C 38P 80/90-16
Задна 80/90-17М/С 50Р 90/90-14
Спирачна система комбинирана CBS
Предна дискова 220 мм
Задна барабанна 110 ммSc
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VISION 50 NSC 50 R

Двигател
едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, въздушно охлаждане

едноцилиндров, 4-тактов, 2 клапана 
SOHC, въздушно охлаждане

Обем 49 куб. см 49 куб. см
Диаметър и ход 37,8 мм x 44 мм 37,8 мм x 44 мм
Степен на сгъстяване 10,1:1 10,1:1
Мощност 2,5 кВт / 3,4 к.с. @ 7000 об/мин 2,6 кВт / 3,5 к.с. @ 7000 об/мин
Макс. Въртящ момент 3,5 Нм @ 6750 об/мин 3,5 Нм @ 6500 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI електронно впръскване
Вместимост на резервоара 5,5 л 5,5 л
Разход на гориво 52 км с 1 л (1,9 л/100 км) 49,8 км с 1 л (2 л/100 км)
Вредни емисии СО2:
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    1882 мм x 670 мм x 1117 мм 1847 мм x 670 мм x 1089 мм
Междуосие 1284 мм 1256 мм
Височина на седалката 785 мм 760 мм
Клиренс 144 мм 128 мм
Тегло 100 кг 105 кг
Трансмисия
Съединител сух, многодисков сух, многодисков
Скоростна кутия CVT CVT
Задвижване ремък ремък
Окачване 
Предно телескопична вилка телескопична вилка
Задно амортисьор амортисьор
Гуми
Предна 80/90-14 80/90-14
Задна 90/90-14 90/90-14
Спирачна система CBS
Предна дискова 220 мм дискова 220 мм
Задна барабанна 130 мм барабанна 130 мм
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INTEGRA X-ADV

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

двуцилиндров L2, течно охлаждане, 
SOHC, 4 клапана на цилиндър

Обем 745 куб. см 745 куб. см
Диаметър и ход 77 мм x 80 мм  77 мм x 80 мм
Степен на сгъстяване 10,7:1 10,7:1
Мощност 40,3 кВт / 55 к.с. @ 6250 об/мин 40,3 кВт @ 6250 об/мин
Макс. Въртящ момент 68 Нм @ 4750 об/мин 68 Нм @ 4750 об/мин
Горивна система PGM-FI електронно впръскване PGM-FI
Вместимост на резервоара 14,1 л 13,1 л
Разход на гориво 3,5 л/100 км 3,7 л/100 км
Вредни емисии СО2: 85 г/км
Размери и тегло
Размери (ДxШxВ)    2195 мм x 810 мм x 1440 мм 2245 мм x 910 мм x 1375 мм
Междуосие 1525 мм 1590 мм
Височина на седалката 790 мм 820 мм
Клиренс 135 мм 162 мм
Тегло 237 кг 238 кг
Трансмисия

Съединител маслен
многодисков хидравличен, в маслена 
баня, двоен (DCT)

Скоростна кутия 6-степенна DCT 6-степенна
Задвижване верига верига
Рама стоманена Diamond
Окачване 
Предно 41 мм телескопична вилка, ход 120 мм регулируемо
Задно Pro-Link амортисьор, ход 120 мм Pro-link с регулируемо задно рамо
Гуми
Предна 120/70-ZR17M/C (58W) 120/70 R17
Задна 160/60-ZR17M/C (69W) 160/60 R15
Спирачна система ABS двуканален ABS

Предна
дискова 320 мм, хидравлична с 
двубутален спирачен апарат

Задна 
дискова 240 мм, хидравлична с 
еднобутален спирачен апаратInt
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Трейнърът е разработен, за да подобри уменията на 
мотористите и да им създаде допълнителни навици да 
предвиждат и избягват потенциалните опасности, кои-
то могат да възникнат в града или по междуградските 
пътища и магистрали. Симулаторът използва съвре-
менните технологии и позволява лесно и достъпно да се 
придобиват и развиват необходимите умения. При това 
се пести време, усилия и пари.
Мото тренажорът се продава само от оторизираните 
дилъри на Honda и е създаден да подпомага дейността 
на инструкторите по мото подготовка, както и да 
повишава квалификацията и да подобрява уменията и на 
мотоциклетистите с известен опит.
Еднакво подходящ за обучение и повишаване квалифи-
кацията както на начинаещи, така и на опитни мото-

ристи, Riding Trainer предлага възможности за избор 
на симулации на различни мотоциклети и двигатели, 
автоматична или механична скоростна кутия, дневно 
и нощно шофиране. Изключително реалистичен, RT1 е 
ценен помощник на мото инструктори, флийт клиенти и 
центрове за безопасност и култура на движението.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  RIDING TRAINER RT1
Управление ръкохватки с бутон стартер

Други
мигачи, огледала и клаксон, лост съединител и лост предна 
спирачка, скоростен лост и задна спирачка

Седалка мотоциклетна
Конфигурация рама и стойки за компютъра и монитора
Връзка със стандартен настолен компютър USB

Необходими допълнения
настолен компютър, монитор, клавиатура, мишка и аудио 
колонки по избор

Софтуер
2 тренировъчни курса за начинаещи + 15 различни упражнения в 
общо 17 дисциплини

Размери
Маса 29 кг
Дължина 1575 мм
Широчина 568 мм
Височина 923 мм

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРНАТА КОНФИГУРАЦИЯ 
поръчва се допълнително и не е включена в цената
Операционна система Windows 2000/XP
Архитектура PC98-NX/AT
Процесор Pentium 4, 2.4 GH или по-висок
Памет 512 MB или повече (минимум 384 MB)

Твърд диск
При инсталиране: да има свободни минимум 800 MB  
При работа: да има свободни минимум 300 MB

Дисплей Резолюция: 1024 x 768

Графики
Цветове: 65 536 или повечe 
Видеокартата да е съвместима с Direc X 9.0, заредена с 
графична  видеопамет 128 MB или повече

Карта звук Да е съвместима с Direct Sound
Драйвъри CD-ROM четирискоростен драйвър или повече
USB порт Да има свободен порт

Riding Trainer RT1



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 30

Каски и шлемове от Nolan Group 
#loveyourselfie
УНИКАЛЕН ДИЗАЙН, ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ И 
БЕЗОПАСНОСТ
 

Като официален вносител на марките от Nolan Group за нас е удоволствие да ви преставим новостите в гамата на италиан-

ските марки Nolan, X-Lite и Grex. Всичко започва през 1972 г., когато предприемачът Ландер Ночи стартира производството на 

мотоциклетни каски, които да са на достъпна цена, но с високо качество. Така е родена легендата Nolan. 

LEXAN® - ТАЙНАТА СЪСТАВКА
 
Шелът на каските Nolan е излят инжекционно с поликарбонат Lexan®, изключително лек и здрав материал, получен на базата 
на смола. Осигурява висока противоударна устойчивост – по време на краштестове този продукт показа стойности от 
порядъка на 900/1000 J/м и издържа на температури от между -30°C и +120°C. Nolan периодично тества своите продукти, за 
да докаже тяхната издръжливост при всякакви условия. 

Nolan N90-2 
N-COM 

460 лв.
размери  ХS - XXL

Nolan 
N100-5 N-COM

708-742 лв.
размери  S - XХXL

Nolan 
N60-5 

327 лв.
размери  S - XXL

Nolan N53 
SMART 010 S

291 лв.
размери  S - XXL



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 31

Nolan 
N44 EVO N-COM 

размери  S - XXL

495-554 лв

X-lite X-551
GT N-COM 

размери  М - XL

813-971 лв.

X-lite 
X-661 N-COM  

размери  М - XL

635-865 лв.

G4.2 PRO 
KINETIC N-COM

размери  S - XXL

330-354 лв

G3.1 

X-lite BX1 B901L R B1.4

размери  XS - XXL

179-214 лв.

301 лв. 516 лв. 293 лв.

G1.1 
FANCY

размери ХХХS-S

189 лв.

GREX® #loveyourstyle
Марката GREX® е създадена през 1993 г. и привлича със свежи цветове, оригинален дизайн и достъпни цени. 

Това че сте с каска, не означава, че не можете 

да комуникирате или да слушате любимата си 

музика. Още през 2005 г. Nolan Group пуска на 

пазара системи за комуникация, собствена раз-

работка, напълно интегрирана и предварително 

зададена към каските Nolan. Инсталацията е 

опростена, а удоволствието и комфорта по 

време на употребата им е гарантирана. Качест-

вото на звука е отлично, а разговорите са като 

детска игра дори и при по-висока скорост.

N-Com®  #moderntalking



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 32

АУТЛЕТ БУТИК
СТИЛНИ КАСКИ И ШЛЕМОВЕ НА ДОБРА ЦЕНА

X-lite  
X-702 Start 
Black
стара цена 673 лв.

474 лв.
отстъпка 199 лв.30% 

X-lite   
X-802 Bluster 
White
795 лв.

482 лв.
отстъпка 313 лв.39% 

X-lite   
X-802 Lorenzo 
Black
948 лв.

575 лв.
отстъпка 373 лв.39% 

Nolan  
N63 GENESIS   
METAL SORT
237 лв.

143 лв.
отстъпка 94 лв.39% 

Nolan  
N63 Gemini 
Replica Stoner
344 лв.

208 лв.
отстъпка 136 лв.39% 

Nolan  
N63 SCRATCH 
METAL SORT
310 лв.

188 лв.
отстъпка 122 лв.39% 

Nolan  
N85 MOTOGP
491 лв.

345 лв.
отстъпка 146 лв.

30% 

X-lite  
X-602 START 
MAT SORT
406 лв.

285 лв.
отстъпка 121 лв.30% 



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 33

Ако бюджетът ви ограничава, можете да се възползвате от отличните ни ценови предложения на миналогодишни 
колекции на високачествените италиански марки от Nolan Group, или от испанските NZI. Отстъпките са до 39%. Не 
чакайте, защото количествата се изчерпват бързо.

X-lite  
X-602 LORENZO
533 лв.

375 лв.
отстъпка 158 лв.30% 

X-lite  
X-802  
MOTO GP 
981 лв.

594 лв.
отстъпка 387 лв.39% 

736 лв.

446 лв.
отстъпка 290 лв.

39% 

X-lite  
X-802 LORENZO 
MOON 
941 лв.

570 лв.
отстъпка 371 лв.39% 

X-lite  
X-801RR LEG.
HAILWOOD
458 лв.

345 лв.
отстъпка 113 лв.25% 

Nolan N91  
EVO STRIP 
N-COM   
548 лв.

397 лв.
отстъпка 151 лв.28% 

Nolan  
N91 EVO 
SPECIAL N-COM  
444 лв.

321 лв.
отстъпка 123 лв.28% 

30% 

X-lite  
X-602 NATION
505 лв.

355 лв.
отстъпка 150 лв.



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 34

АУТЛЕТ БУТИК
СТИЛНИ КАСКИ И ШЛЕМОВЕ НА ДОБРА ЦЕНА

X-lite  
X-661 VINTY 
N-COM 
711 лв.

460 лв.
отстъпка 277 лв.35% 

Grex  
G1.1 FANCY 
183 лв.

155 лв.
отстъпка 28 лв.

15% 

Grex  
G1.1 TEENS 
173 лв.

150 лв.
отстъпка 23 лв.

13% 

Grex  
G3.1
217 лв.

180 лв.
отстъпка 37 лв.

17% 

Grex 
G3.1 Scraping 
225 лв.

190 лв.
отстъпка 35 лв.

16% 

Grex  
G3.1 MALIBU 
207 лв.

170 лв.
отстъпка 37 лв.

18% 

Grex  
G4.2  
Pro Kinetic 
343 лв.

290 лв.
отстъпка 53 лв.15% 

NZI  
3D CURSUS II 
FASTFISH
313

211 лв.
отстъпка 102 лв.33% 



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 35

Ако бюджетът ви ограничава, можете да се въз-
ползвате от отличните ни ценови предложения на 
миналогодишни колекции на високачествените ита-
лиански марки от Nolan Group, или от испанските 
NZI. Отстъпките са до 39%. Не чакайте, защото 
количествата се изчерпват бързо.

NZI 3D  
HELIX IV ROSE 
N ROLL
244

164 лв.
отстъпка 80 лв.33% 

NZI 3D  
VINTAGE 
185

125 лв.
отстъпка 60 лв.

33% 

NZI  
B-COOL BBL
119

80 лв.
отстъпка 39 лв.

33% 

NZI  
B-COOL 
105

70 лв.
отстъпка 35 лв.

33% 

NZI   
CURSUS II 
303

204 лв.
отстъпка 99 лв.

33% 

NZI   
HX CANNON 
MOTOCROSS 
150

101 лв.
отстъпка 49 лв.33% 

NZI  
HX VINTAGE II 
105

70 лв.
отстъпка 35 лв.

33% 



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 36

Харесайте тук и останете приятно изненадани от промоционалните оферти в 
най-близкия ни шоурум
 
Създадената през 1973 г. британска компания OXFORD е познато име сред мотоциклетистите и е сред световните лидери в облас-
тта на аксесоарите, екипировката и облеклата. 
Изключително полезни и по джоба на всеки са всевъзможните „умни“ ключодържатели, ръкохватки с подгрев, покривала за мотоцик-
лети, калъфи за документи и чанти за закрепване към крака и други уреди, които ще ви измъкнат от всяка ситуация. Предлагаме 
подборка от най-търсените продукти от марката, още практични и висококачествени устройства от изключително богатата гама 
на Oxford ще откриете в най-близкия ни шоурум. 
За допълнителна информация позвънете на кратък номер *BIKES (*2453)

OXFORD бутик  
за напреднали в занаята

БАЛАКЛАВА  
DELUXE ПАМУК

15 лв.
Код на продукта: OF469

КЕВЛАРЕН СУИТШЪРТ
AQUA HOODY

259 лв.
Код на продукта: TM400 

РЪКАВИЦИ-OXFORD THERMOLITE, S/L

12 лв.
Код на продукта: ОХ133 (S)/ОХ134 (L)

ЧАНТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ 
КЪМ КРАКА

46 лв.
Код на продукта: OL239



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 37

ПОКРИВАЛО ЗА  
МОТОЦИКЛЕТ
97 лв.

Код на продукта:  CV171 

КОМПЛЕКТ ПРОТЕКТОР 
СЛАЙДЕР ЗА КОЛЕНЕТЕ 

48 лв.
Код на продукта: от OF260 до 

OF265 според дизайна
Наличен дизайн: череп, „скери“, 

смайли бяло или жълто

ДВОЕН USB ИЗХОД 
(5V, 2AMP) ПРЕЗ 

10-АМПЕРОВ БУШОН (1.2 
MTR)

59 лв.
Код на продукта: EL102

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ЗА 
СПУКАНИ ГУМИ CO2

42 лв.
Код на продукта: OX160 

КОМПЛЕКТ ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЛЕЛА, 
ВЕРИГИ И ДР. 

14 лв. 
Код на продукта: OX244

ДИСКОВО ЗАКЛЮЧВАЩО 
С АЛАРМА

67 лв.
Код на продукта: OF229 



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 38

СПРЕЙ ПРОТИВ  
ЗАПОТЯВАНЕ   
50 мл

10 лв.
Код на продукта:  
OF608A 

ДЕЗИФЕКТАНТ 
ЗА КАСКА 
100 мл

15 лв.
Код на продукта: 
OF608I

ПОЧИСТВАЩ 
ПРЕПАРАТ ЗА КАСКА 
И ВИЗЬОР  
50 мл

10 лв.
Код на продукта:  
OF608V

НЕСЕСЕР ЗА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА КАСКА

13 лв.
Код на продукта: OF608EC

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 
ТЕРМОШАЛ 
1 БРОЙ

13 лв.
*Целогодишен комфорт, мека и приятна на 
допир високотехнологична дишаща материя, 
може да замести балаклава, да предпази врата, 
да се носи като кърпа за глава и др.
Код на продукта: NW601 до NW607 според 
десена
Налични цветове: „камуфлаж“ , черепи, пламъци, 

череп, кучешки зъб, раиран

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ШАЛ 
2 БРОЯ

25 лв. 
*Целогодишен комфорт, изключително дишаща, бързосъхнеща и абсорбираща влагата 
високотехнологична 6-слойна материя, предпазва от вятър и прегряване.
Код на продукта: NW400 до NW404 според цвета

Налични цветове: розов, сив, металик, графит.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ШАЛ 
3 БРОЯ, РАЗЛИЧНИ ШАРКИ

17 лв.
*Целогодишен комфорт, мека и приятна на допир високотехнологична 

дишаща материя, може да замести балаклава, да предпази врата, да 
се носи като кърпа за глава и др. 

Код на продукта: NW100 до NW105 според шарката



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 39

НЕСЕСЕР ЗА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА КАСКА

13 лв.
Код на продукта: OF608EC

ЧАСОВНИК ЗА МОТОЦИКЛЕТ ИЛИ ATV

47 лв. 
*Комплектът съдържа части за монтаж.

Код на продукта: OF218W за бял и OF218B за черен цвят

 ЗАТОПЛЯЩИ ТЕРМОЧОРАПИ  
РАЗЛИЧНИ НОМЕРА

38 лв.
*Удобни като втора кожа. Устойчиви срещу вятър. 
Специална многослойна материя, противохлъзгащо 

стъпало.
Код на продукта: LA430 до LA434 според размера

ДЪЛГИ 
ТЕРМОЧОРАПИ, 
2 ЧИФТА, L 9-14/43-48

29 лв.
Код на продукта: OF815

ПРАКТИЧЕН 
СПИРАЛЕН КАБЕЛ 

ЗА ЗАКЛЮЧВАЩО 
УСТРОЙСТВО

5 лв.
Код на продукта: 

OF3901

КАПАЧКИ ЗА ВЕНТИЛИ 
‘’КУРШУМ’’

8 лв.
Код на продукта: VC981B

АДАПТОР ЗА ВЕНТИЛ 
НА ГУМА

7 лв. 
Код на продукта: VP998



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 40

Независимо дали сте волен ездач до мозъка 
на костите си, или само по душа, и по-често 
се придвижвате на четири колела, нашите 
оригинални аксесоари Honda ще внесат необ-
ходимата доза стил, комфорт и безопасност 
в цялостната ви екипировка. И нещо повече – 
ще бъдат ваш верен приятел през уикенда, на 
дълъг път, в градската джунгла или в скътано 
в пазвите на планината незнайно селце. Имаме 
по нещичко за всеки член на семейството, 
независимо от пола, възрастта и размера. 

При интерес посетете най-близкия дилър на 
Honda в страната или позвънете на кратък 
номер BIKES (*(2453) и попитайте за най-ново-
то от френския производител KENNY RACING, 
официален на партньор на Honda. 

 

HONDA
 и в 
      сърцето

ПОПИТАЙТЕ НАЙ-БЛИЗКИЯ ДИЛЪР НА МАРКАТА 
ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 41

МОТОЦИКЛЕТНО ЯКЕ 
M-TECH
308 лв.
 
Висококачествено мотоциклетно яке
размери от М до XXXL. 
Код на продукта: 163-7520002

ЛЯТНО  
МОТОЦИКЛЕТНО  
ЯКЕ ROAD
290 лв.
Ветроустойчиво лятно мотоциклетно яке, 
с много джобове, сваляща се подлата с мем-
брана срещу вятър, широки зони с вентила-
ция, размери от М до XXXL.  
Код на продукта: 173-7520025

ДАМСКО  МОТОЦИКЛЕТНО  
ЯКЕ PADOCK

198 лв.
 

Дамско стилно меко яке тип „софтшел“. Налични размери 
– от S до XL.  Сваляща се вътрешна подплата с термоза-

щита, защитени ципове, 2 вътрешни джоба за документи и 
един за мобилен телефон.  

Код на продукта: 173-8020044

 и в 
      сърцето



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 42

ТИШЪРТ, МЪЖКИ И 
ДАМСКИ МОДЕЛИ

61 лв.
Стилен сив тишърт HONDA.  
Размери за мъжкия модел  
(код на продукта 173-8420030) – от S до XXXL. 
Размери за дамския модел 
(код на продукта 173-8420028) – от S до XXL.

ПОЛО ТИШЪРТ 
RACING

77 лв.
Поло тишърт от серията RACING, 
висококачествен памук и еластан, пике, 
налични размери – от L до XXXL.  
Код на продукта:  183-4706040

ЧЕРЕН POLO ТИШЪРТ

70 лв.
 

Черен корпоративен поло тишърт
 висококачествен памук и еластан, налични размери – 

от S до XXXL. 
Код на продукта: 173-4706030-54



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 43

СИВ ПОЛАР 
PADDOCK
128 лв.
 
Мек топъл сив полар с цип, два удоб-
ни джоба и бродерия. Размери – от S 
до ХХХL.   
Код на продукта: 173-8020013

СУИТШЪРТ PADDOCK

108 лв.
Мек и удобен суитшърт 100% памук, с бродерия 
HONDA, черен цвят с червени акценти  
(продуктов код 183-4603010),  
или сив със  
сини и жълти акценти  
(183-4603020).  
Размери – от S до ХХХL.

ТОПЪЛ, ПУХЕН 
ЕЛЕК, CORPORATE

167 лв.
Топъл, пухен елек от найлон 400Т, 

полиестерна подплата, размери от S 
до XXXL. 

Код на продукта:183-4406126



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 44

ПАРКА RACING 3 В 1

312 лв.
 
Яке с качулка „3 в 1“, със сваляща се подплата. 
Много удобни джобове, мембрани, защитени 
ципове. Размери: от S до XXXL 

Код на продукта: 183-7220010

МЪЖКО ЯКЕ 
ХИБРИДЕН  
СОФТШЕЛ RACING

198 лв.
 
Мъжко стилно меко яке тип „софтшел“, хибри-
ден модел. Налични размери – от М до ХХXL.  
Сваляща се вътрешна подплата с термозащи-
та, защитени ципове, 2 вътрешни джоба за 
документи и един за мобилен телефон.  
 
Код на продукта – 183-8020022

СИНЬО ПУХЕНО ЯКЕ 
CORPORATE
202 лв.

Синьо пухено яке, с махаща се качулка, материал – найлон 400Т, 
неслепващо се, размери от S до XXXL 

Код на продукта 183-4506032-20



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 45

СПОРТНА  
РАНИЦА 
BACKPACK

123 лв.
 
Удобна спортна раница с много 
джобове. 
Код на продукта: 183-6117021

ЧАНТА ЗА ЛАПТОП 
CROSSBODY

70.40 лв.
Чанта за лаптоп Crossbody, две вътрешни  
отделения, заден джоб, удобна регулируема  
дръжка, 17“.  
Код на продукта: 183-6217040

ЧАНТА ЗА  
РЪЧЕН БАГАЖ

202 лв.
 

Мека чанта ръчен багаж с удоб-
ни маневрени колелца, допълни-

телни джобове и др. 
Код на продукта:  133-6117011.

СПОРТEН САК

77 лв.
 

Компактен удобен сак за спорт и свободно 
време, приблизителни размери – широчина 

– 34 см, височина – 24 см. 
Код на продукта:  183-6217031.



АКСЕСОАРИ

      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 46

ПРОЛЕТНИ  
РЪКАВИЦИ 

ROAD

97 лв. 

Удобни ръкавици за пролетния 
сезон от гамата Road. Размери – 

от S до XXXL. 
Код на продукта: 183-3011042



      Снимките са илюстративни. Моля имайте предвид, че количествата са ограничени и е възможно до отпечатването на този каталог да настъпят промени в моделната гама и цените.  Цените са с ДДС 47

КОРПОРАТИВЕН ЧАДЪР 
75 лв.
Стилен корпоративен чадър в червено и черно. 
Код на продукта: 183-9920011

КЕВЛАРЕНИ ДЪНКИ 

308 лв.
 
Мъжки кевларени дънки, класически индиго цвят или 
черни, със защитни кори. Размери – от 32 до 38.
Код на продукта: 143-9520001

ДЕТСКО БОДИ

57 лв.
Детско боди за най-малките фенове на 
Honda. Размери – за деца от 6 до 24 месеца. 
Код на продукта:  183-9020012

КОРПОРАТИВЕН 
ЧАДЪР 

75 лв.
Стилен корпоративен чадър в 
синьо, бяло и червено. 
Код на продукта: 153-9920011

РЪКАВИЦИ 
ROAD

145 лв.
Ръкавици от Road гама
Размери – от S до XXXL. Нов 
модел.  
Код на продукта: 183-3011022



ОТВЪД ПЪТЯ.
Открийте X-ADV, първия SUV сред мотоциклетите, създаден да победи пътя и да разбие стерeотипа. 

Щом градът остане зад гърба ви и се спуснете по открития път, дългият ход на окачването и 
17-инчовата предна гума разкриват своя потенциал. Като добавим програмируемия контрол на 

оборотите и режима G-MODE за пясък и чакъл, получаваме мотоциклет, създаден да скита волно 
отвъд границите на града.

Бултрако АД – официален представител за България. За повече информация при най-близкия дилър на Хонда или на кратък номер *BIKE (*2453). honda.bg


