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Дребните икономии водят
до фалшиви тонове.
Не разваляйте
хармонията.
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Здравейте, приятели! 
 
В разгара на лятото сме. Време е за отпуск, за по-
чивка и релаксиране. Чрез новия брой на нашето спи-
сание Dreams ние ви предлагаме кратка и приятна 
среща със света на Honda, надяваме се, докато се 
излежавате блажено и безгрижно на екзотичен плаж 
с подходяща напитка в ръка. За да ви улесним и да 
направим нашето приятно четиво достъпно за по-
вече хора и най-вече за всички почитатели на Honda, 
списанието ни вече e дигитално и ще се предлага 
само в електронен вариант. 
Така няма да ви затрудняваме да носите поредна-
та книжка, достатъчно е само да включите вашия 
смартфон, таблет или компютър и ще получите дос-
тъп до „Света на мечтите“ - високотехнологичния 
и екологичен свят на Honda. Точно опазването на 
околната среда бе една от причините да преминем 
от хартиен към електронен вариант на списание 
Dreams. Сигурни сме, че така спасяваме поне едно 
дърво от отсичане, а може би и повече. Така и ние 
даваме нашия скромен принос към глобалната еколо-
гична политика на Honda, възприета във всички кра-
ища на света. Другият фактор, който ни подтикна 
към тази стъпка, беше да обхванем и привлечем по-
вече читатели. Все пак живеем във века на техноло-
гиите. Определено Honda постигна огромни успехи в 
развитието им, особено на тези, които са свързани 
с опазването на околната среда. Това е основният 
акцент в новия електронен брой на списанието. 
Honda направи прогрес в своята програма Electric 
Vision (ЕV) за Европа, като представи първия градски 
електрически автомобил Honda e. И не е само това! 
Наред с E-Prototype, бе разработена интелигентна-
та технология за хибридно задвижване - Intelligent 
Multi-Mode Drive (i-MMD). Тя е внедрена в SUV автомо-
била CR-V Hybrid, който вече пристигна в България. 

Това е първата стъпка към хибридизация и на оста-
налите модели на Honda. Всичко е част от полити-
ката на глобална електрификация до 2025 г., подета 
от нашата компания. За тези новости, екологични 
и електрически технологии, ви разказваме в новия 
брой на списанието.
Не са забравени и мотоциклетистите. Нали сме най-
големият производител на двуколесни в света и от 
години държим лидерството. Непрекъснато показва-
ме все нови и нови модели, а от тази пролет можем 
да се похвалим, че много от тях предлагаме и на 
нашия пазар. Кои са те ли? Ще видите на страници-
те на списанието. Ние, от Бултрако АД, официален 
представител на Honda за България, сме доволни, че 
сме сред лидерите в мотоциклетния бранш у нас. 
Не подминаваме и успехите на Honda в моторните 
спортове, независимо дали са на две, или на четири 
колела. Споделяме интересни и не толкова известни 
факти за Формула 1, MotoGP, MXGP, Индикар и други 
серии. Срещаме ви с интересни личности, свързани 
с нашата марка. Не, не са само шампиони и звезди. 
Това са хора, които всеки ден са зад волана на Honda. 
Засягаме много и разнообразни теми – пътешест-
вие до Портица с Africa Twin, националния събор 
Honda Brothers, в който традиционно участваме, не 
сме пропуснали и всички градове, на които гостува-
хме от началото на годината – Козлодуй, Кърджали, 
Панагюрище и Смолян, като по този начин дадохме 
на повече хора от вътрешността на страната въз-
можността да се докоснат до магията на нашите 
автомобили.
Светът на Honda, в който искаме да ви въведем, 
е необятен. Всекидневно нашата марка получава 
признанието, почитта и обичта на милиони хора. 
Ние, екипът на списание Dreams, следвайки своите 
мечти, с всеки брой, искаме да ви представим само 
малка частица от него. Сега, чрез новия електронен 
вариант на списанието, искаме да достигнем до 
повече хора, до повече читатели. И то абсолютно 
безплатно! 

Редакционен екип на сп. Dreams
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ПРЕМИЕРА Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

HR-V И HR-V SPORT
КРАСОТА И МОЩ 

6

„ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЩЕ ЗАДВИЖИ КОМПАНИЯТА 
КЪМ НОВАТА ЕРА. 
НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ МНЕНИЕТО 
СИ С ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ, ТЕ ЩЕ ГО ПРИЕМАТ, АКО ТО Е 
ПРАВИЛНО.“

Още от създаването си HR-V е бил винаги 

един от най-успешните SUV автомобили 

на Honda. Първото поколение се появи през 

1999 г. Тази генерация претърпя два фейс-

лифта. През 2015 г. излезе втората генерация – още 

по-привлекателна, коренно променена, с нови стил и 

дизайн. Популярността на модела не залезе. Нещо по-

вече – HR-V стана още по-търсен и желан. 

Това наложи бързата му доработка. Така през октом-

ври миналата година бе представен фейслифтът на 

второто поколение на HR-V, а след това се появи и 

по-наточена версия с по-мощен двигател, променено 

окачване и динамичен пакет. Нарекоха я HR-V Sport.

В края на миналата година Honda HR-V веднага направи 

впечатление с промените. Спортният екстериор се 

допълва от модернизация на интериорния дизайн. Из-

ползвани са нови, по-модерни материали. По-важното 

бе, че в модела бяха вградени повече модерни техно-

логии. Така HR-V продължи да предлага типичното за 

автомобила пространство и гъвкавост на MPV. Сега 

обаче се ползва от подобрената динамика на шофира-

не и по-широк избор на икономични двигатели.

Елегантността и новите характеристики на HR-V са 

очевидни. Подобренията във външния дизайн включват 

интерпретация на графичната визия на предницата, 

типична за новите модели на Honda - Solid Wing Face. 

Високият просвет на HR-V, съчетан със солидния ди-

зайн и убедителното присъствие, създава усещане за 

безопасност, сигурност, увереност и практичност. 

В предната част са добавени нови LED светлини, свър-

зани с масивна хромирана лайстна над радиаторната 

решетка. В предната броня има две секции с по-дълбо-

ки въздушни отвори, в които са вградени кръглите фа-



рове за мъгла. Стандартно фаровете вече са оборуд-

вани и с дневни LED светлини с нов дизайн. Задната 

част е декорирана с хромирана лайстна. Стоповете 

са покрити с по-тъмни лещи с опушен ефект. За по-

високите нива на оборудване джантите са 17-инчови 

от алуминиеви сплави, а ауспухът е с хромиран на-

крайник. Предните и задните светлини са изцяло LED. 

Традиционното за HR-V впечатляващо вътрешно 

пространство се постига благодарение на иноватив-

ната система Magic Seat на Honda. Правят впечат-

ление висококачествените материали и изисканите 

елементи, които определят интериора на HR-V. Той 

е оптимално съчетание от практичност, изтънче-

ност и усещане за спортен кокпит. 

Новият HR-V предлага избор от мощни и ефективни 

бензинови и дизелови двигатели. Производството на 

автомобила започна с познатите 1,5-литрови i-VTEC 

бензинови варианти с мощност 130 к.с. 1,6-литрови-

ят дизелов двигател i-DTEC с мощност 120 к.с. също 

се предлага на избрани пазари. После дойде и високоп-

роизводителният 1,5-литров VTEC TURBO бензинов 

двигател. Всички агрегати са стандартно оборудва-

ни с 6-степенна механична трансмисия, а бензинови-

те се предлагат и с автоматичната CVT.

ЕСТЕСТВЕНО, СЛЕД КАТО HR-V 
Е СТАНАЛ ПО-КРАСИВ, МУ 
СЕ ПОЛАГА ДА БЪДЕ И ПО-
ДИНАМИЧЕН. ТАЗИ ПРОЛЕТ СЕ 
ПОЯВИ HR-V SPORT. НАРИЧА 
СЕ ТАКА ЗАРАДИ НИВОТО НА 
ОБОРУДВАНЕ.  

 

Моделът е с 1,5-литров турбо бензинов двигател 

VTEC TURBO и със специални спортни настройки на 

шасито и окачването. Вариантът HR-V Sport при-

DREAMS 2019
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ПРЕМИЕРА Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

8

„ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЩЕ ЗАДВИЖИ КОМПАНИЯТА 
КЪМ НОВАТА ЕРА. 
НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ МНЕНИЕТО 
СИ С ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ, ТЕ ЩЕ ГО ПРИЕМАТ, АКО ТО Е 
ПРАВИЛНО.“

тежава динамичен стилов пакет за екстериора, 

допълнителни подобрения в интериора, както и ди-

зайнерски поръчкови опции, които са част от стан-

дартното му оборудване. 

Двигателят 1.5 VTEC TURBO на новия HR-V Sport дебю-

тира в десетата генерация на Honda Civic. Мощният 

4-цилиндров силов агрегат дава на HR-V за 2019 г. по-

добрена динамика и максимална мощност от 182 к.с. 

(134 кВт) при 5500 об/мин за версията със стандарт-

ната 6-степенна механична трансмисия. При автома-

тичната CVT трансмисия мощността идва при 6000 

об/мин. Съответно максималният въртящ момент 

от 240 Нм се постига при 1900 - 5000 об/мин, а този 

за автоматичната предавателна кутия е 220 Нм при 

1700 - 5500 об/мин. 

Ускорението от 0 до 100 км/ч на HR-V Sport е 7,8 сек, 

а максималната скорост – 215 км/ч. Въпреки това ав-

томобилът е много икономичен. С механична 6-сте-

пенна скоростна кутия комбинираният разход на го-

риво е 5,9 л на 100 км, градският цикъл е 6,7 л, а при 

извънградско разходът е 6,1 л. 

HR-V Sport като динамичен субкомпактен SUV е но-

сител на спортните гени на Honda. Този автомобил 

използва специалната технология за високоефектив-

ни амортисьори Performance Damper. Монтирани от-

пред и отзад, те намаляват страничното клатене 

и усукването на шасито. Подобряват стабилността, 

особено при резки маневри встрани, каквито напри-

мер има при внезапна смяна на пътната лента. Освен 

това се намаляват до минимум вибрациите при дви-

жение по неравни пътища. По такива терени авто-

мобилът е достатъчно практичен заради високия си 

клиренс от 185 мм. 

ВОЛАНЪТ Е С УНИКАЛНИ 
НАСТРОЙКИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
ПРОМЕНЛИВОТО ОТНОШЕНИЕ НА 
РАКА И ПИНЬОНА. ПОДОБРЕНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ СЕ ДЪЛЖИ И 
НА ФИРМЕНАТА ТЕХНОЛОГИЯ 
НА HONDA ЗА ДИНАМИЧНА 
УСТОЙЧИВОСТ AHA (AGILE 
HANDLING ASSIST). 



Освен типичната за новите модели на Honda 

графика Solid Wing Face, спортната версия се 

различава от стандартната по лъскавия черен 

хромиран панел, както и по медните акценти 

в предната решетка, които обрамчват и фа-

ровете за мъгла. Други динамични стилови 

елементи във външния дизайн на HR-V Sport са 

тънкият преден сплитер, страничните деко-

рации, оформлението на калниците и по-агре-

сивната задна броня. Всички те са решени в 

черно. Спортното оборудване включва и чер-

ни капачки на страничните огледала. Всички 

светлини, включително и дневните, и мигачи-

те, както и късите и дългите на фаровете, 

стандартно са с LED.   Динамиката си личи и в 

интериора. Предните седалки са с подобрена 

странична поддръжка в долната си част и на 

облегалките. Салонът е в ексклузивна цветова 

комбинация от червено и черно, като покри-

вът е решен изцяло в тъмния цвят. 

DREAMS 2019
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ТЕСТ Текст Стефан Илиев  Фотография Honda
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„ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЩЕ ЗАДВИЖИ КОМПАНИЯТА 
КЪМ НОВАТА ЕРА. 
НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ МНЕНИЕТО 
СИ С ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ, ТЕ ЩЕ ГО ПРИЕМАТ, АКО ТО Е 
ПРАВИЛНО.“

Но новият Honda CR-V Hybrid е нещо по-раз-

лично. Не само защото е SUV и е със зад-

вижване на 4-те колела. Той използва нова 

ефективна и екологична система за хибридно зад-

вижване. При това без да се различава като дина-

мика от бензиновия си събрат. 

Тръгнахме от дилърството на Бултрако Моторс на 

бул. България. Натискам бутона за стартиране. Не се 

чува характерният звук от въртенето на стартер, 

нито работата на някакъв агрегат. Само таблото 

светва, за да покаже, че автомобилът е готов за 

движение. Когато батерията е добре заредена, CR-V 

Hybrid потегля и при ниски скорости и натоварвания 

се движи само на ток. При повече газ за по-добро уско-

рение се включва и бензиновият силов агрегат. Обаче 

той не задвижва директно автомобила, а посред-

ством генератор осигурява допълнително захранва-

не, за да може електромоторът да развие пълната 

си мощност. Произведената от генератора електро-

енергия се използва за дозареждане на батерията, 

когато е необходимо. Вод ачът има възможност да 

проследи целия този процес на дисплея пред себе си – 

в кой случай е на ход двигателят с вътрешно горене, 

в кой – електромоторът, в каква ситуация се зареж-

дат батериите и кой агрегат задвижва колелата. 

Тихо и безшумно, новият Honda CR-V Hybrid се плъз-

га по улиците на София. Причината е, че се движи на 

ток. Понякога, когато се даде повече газ, в играта 

се включва и бензиновият двигател. Но автомобилът 

продължава да бъде тих. Няколко часа обикаляме из 

столицата с нашия тестов автомобил със задвижва-

не на четирите колела, а разходът в градски условия 

е малко над 5 л, или по-точно 5,2 л. Това е пословична 

пестеливост, особено в натоварения трафик. За да 

върви на електричество, работата с газта трябва 

да е много плавна. 

Решавам да видя как ще се държи двигателят при 

катерене по планински път. Тръгвам към местност-

ТЕСТ HONDA CR-V HYBRID

ПЕСТЕЛИВОСТ ПО ЯПОНСКИ 
КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ HONDA ИМА ГОЛЯМ ОПИТ С ХИБРИДНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. ПРОБВАЛ СЪМ ВСИЧКИ ТАКИВА АВТОМОБИЛИ У НАС – 
CIVIC, INSIGHT, ПЪРВИЯ КОМПАКТЕН СПОРТЕН ХИБРИД CR-Z…



та Златните мостове на Витоша. При изкачване по 

стръмния път задвижването се осъществява от 

електромотора. Бензиновият двигател работи и 

върти  генератора, който дава захранването. При 

по-рязко подаване на газ се добавя и енергия от ба-

терията. След това обаче при спускане бензиновият 

двигател загасва. Автомобилът преминава в режим 

на регенерация и започва да зарежда батерията. Пол-

зата е тройна – не се хаби никакъв бензин, енергията 

от спускането се натрупва в батерията, а даже и се 

пестят спирачните дискове, тъй като се използват 

по-рядко. Това е така, защото при произвеждането на 

електроенергия агрегатът създава съпротивление, 

което задържа автомобила при спускането му по на-

клона. При CR-V Hybrid шофьорът може да контролира 

този процес на четири степени посредством буто-

ните от двете страни на волана. Когато натиска 

левия бутон, зареждането на батерията е по интен-

зивно, а съпротивлението при спускане по-осезаемо. 

Десният бутон работи обратно на левия.

Когато тръгнахме по магистрала Тракия към Плов-

див, естествено, при скорост 140-145 км/ч бензино-

вият двигател работеше и директно задвижваше 

автомобила. Но на схемата от време на време се 

отбелязваше как зеленият поток от електромото-

ра „удря едно рамо“ на ДВГ, особено при изкачване на 

наклон. И тук при спусканията бензиновият двигател 

спираше и започваше зареждането на батерията. 

Затова на дълъг път и изминати над 500 км по магис-

трала средният разход за пътуването бе 7 л на 100 

км. Това е направо икономично за автомобил, тежащ 

1726 кг и с двама души по над 100 кг на борда плюс 

багаж.  

ПРИ ЕКОЛОГИЧНИЯ CR-V 
HYBRID СЕ ИЗПОЛЗВА НОВАТА 
ИНТЕЛИГЕНТНАТА СИСТЕМА 
INTELLIGENT MULTI MODE DRIVE 
(I-MMD), КОЯТО СЪЧЕТАВА 
2,0-ЛИТРОВ I-VTEC БЕНЗИНОВ 
ДВИГАТЕЛ С ЦИКЪЛ НА АТКИНСЪН 
И ДВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТА. 

Бензиновият има максимална мощност 145 к.с. (107 

кВт) при 6200 об/мин и максимален въртящ момент 

от 175 Нм при 4000 об/мин. Задвижващият електро-

мотор е с максимална мощност 184 к.с. (135 кВт) и 

въртящ момент от 315 Нм. В крайна сметка резул-

татът от всичко това е уникалното съчетание от 

екологичността на електрическия двигател с показа-

DREAMS 2019
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ТЕСТ

телите на бензиновия и вътрешното пространство 

на конвенционален автомобил. Ускорението от 0 до 

100 км/ч е за 9,2 сек, а максималната скорост – 180 

км/ч. Не се стремихме да я достигнем, тъй като 

тестовият автомобил бе на твърде малко изминати 

километри – малко над 1200 км. Но при скорост от 160 

км/ч се усещаше, че автомобилът има потенциал за 

по-висока скорост. 

i-MMD не работи с конвенционална трансмисия, а 

функционира с по-компактен агрегат, осигуряващ 

директна връзка между задвижващите части и плав-

ното предаване на въртящия момент. Водачът ко-

мандва движението напред или назад чрез бутони на 

централната конзола. Там е и бутонът за избор на 

режим на движение. Водачът може да задейства три 

варианта: EV дава приоритет на движението като 

електрически автомобил (когато е възможно), ECON 

подобрява икономичността, а SPORT осигурява по-до-

бра динамика. 

Всъщност повече подробности за хибридната сис-

тема даваме в отделен материал на следващите 

страници.    

Нашият автомобил бе със система за задвижване и 

на четирите колела от ново поколение, която е с ин-

телигентен контрол в реално време (Real Time AWD 

with Intelligent Control System). Това е най-новата тех-

нология на Honda за четири задвижващи колела. Благо-

дарение на подобренията в нея до 60% от въртящия 

момент могат да бъдат предавани към задните коле-

ла при необходимост. CR-V Hybrid може да се поръча и 

с предно предаване. 

ИНАК CR-V HYBRID НЕ СЕ 
РАЗЛИЧАВА КАТО ДИЗАЙН 
ОТ ОБИКНОВЕНИЯ НОВ CR-V, 
ЗА КОЙТО ВЕЧЕ СМЕ ПИСАЛИ 
ПОДРОБНО. БЕЗСПОРНО Е, ЧЕ 
НОВИЯТ ХИБРИД СЪЩО Е ЕДИН 
ОТ НАЙ-АЕРОДИНАМИЧНИТЕ 
АВТОМОБИЛИ В КЛАСА НА SUV 

12

„ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЩЕ ЗАДВИЖИ КОМПАНИЯТА 
КЪМ НОВАТА ЕРА. 
НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ МНЕНИЕТО 
СИ С ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ, ТЕ ЩЕ ГО ПРИЕМАТ, АКО ТО Е 
ПРАВИЛНО.“



Причината са допълнителните кори под двигателя 

и под пода. За енергийната ефективност доприна-

ся и активната подвижна решетка на Honda (Active 

Shutter Grille). 

Автомобилът е изключително стабилен на пътя, осо-

бено в завои. Предното окачване е MacPherson, но с 

по-ниски рамена. Така се постига високата странична 

устойчивост. Новото задно многоточково окачване 

осигурява геометрична стабилност за по-предсказу-

емо управление при висока скорост и върхов комфорт 

на возията. Кормилната система е изключително 

прецизна и точна. Тя е с двоен пиньон с електриче-

ски усилвател и променливо отношение. Затова дава 

изключително добра обратна връзка, а също леко и 

точно управление. 

В CR-V Hybrid е въплътена цялата гама от системи 

за безопасност на Honda. Истинско удоволствие на 

магистралата ти доставя да си нагласиш скорост-

та, да избереш дистанция до предното превозно 

средство и да се отдадеш на удоволствието от 

шофирането. Всъщност трябва само да държиш во-

лана. Останалото е в системата на CR-V Hybrid за 

пасивна безопасност ACE, която е допълнена от на-

бор от умни асистенти, обединени под името Honda 

Sensing. Тази патентована технология е налична още 

от базовото ниво на оборудване и включва асистент 

за спазване на пътната лента, адаптивен круиз кон-

трол, сигнализация за челен удар и спирачна система 

за смекчаване на удара. 

Както при обикновения CR-V, при хибрида също е на-

лична системата Honda Agile Handling Assist (AHA). 

Електронната стабилизираща система е специално 

настроена за европейските пътни условия и харак-

терния за шофьорите стил на управление. При необ-

ходимост тя се намесва дискретно и допринася за по-

плавно и по-предсказуемо поведение на автомобила 

при смяна на пътни ленти и при навлизане в кръгови 

както при висока, така и при ниска скорост. 
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„ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЩЕ ЗАДВИЖИ КОМПАНИЯТА 
КЪМ НОВАТА ЕРА. 
НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ МНЕНИЕТО 
СИ С ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ, ТЕ ЩЕ ГО ПРИЕМАТ, АКО ТО Е 
ПРАВИЛНО.“

В 
досегашните модели на HONDA се използва-

ше концепцията „Мек хибрид“. При нея зад-

вижването на автомобила се осъществява 

от бензиновия двигател. Електромоторът се 

включва за подпомагане, най-вече при ускорение 

или изкачване на наклон. Задвижване само от елек-

тромотора се прилага в много ограничен диапа-

зон от случаи. При CR-V 2019 се въвежда съвсем нова 

концепция, наречена i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive 

– Интелигентно задвижване в няколко режима). Прин-

ципът на действие е коренно различен.

Системата се състои от следните компоненти:

 

Фиг. 1.  Компоненти на системата i-MMD

Бензиновият двигател е с работен обем 2,0 литра. 

Клапаните се управляват посредством два горно 

разположени разпределителни вала. За всмукател-

ните клапани е предвидено променливо управление 

на фазите на газоразпределение както чрез безсте-

пенно завъртане на вала (VTC), така и посредством 

традиционната за Honda система за променливо 

тактуване VTEC. Благодарение на това двигателят 

с вътрешно горене може да работи по цикъл на Ат-

кинсън в режимите, при които това е оптималният 

режим. Впръскването на бензина се извършва във 

всмукателния колектор. Характеристиките на двига-

теля са показани на Фиг. 2. 

 

Фиг. 2. Характеристики на бензиновия двигател

ХИБРИДНОТО ЗАДВИЖВАНЕ 
НА НОВОТО CR-V
МОДАТА НА ХИБРИДИТЕ СТАВА ВСЕ ПО-АКТУАЛНА. ОЧАКВАНИЯТ С 
ОГРОМЕН ИНТЕРЕС ДЕБЮТ НА CR-V HYBRID ВЕЧЕ Е ФАКТ И ВЕРОЯТНО 
МНОГО ПОЧИТАТЕЛИ НА МАРКАТА И НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СИ 
ЗАДАВАТ ВЪПРОСА КАК ТОЧНО РАБОТИ ТОЗИ МОДЕЛ. ОТГОВОРЪТ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН В ТОЗИ МАТЕРИАЛ.



               

                       

Фиг. 3. Трансмисия e-CVT

Устройството на трансмисията e-CVT (Constant 

Velocity Transmission – Трансмисия с постоянни предав-

ки) е показано на фиг. 3.

Хибридното задвижване използва два електрически аг-

регата, които се управляват от инвертори и всеки от 

тях може да работи в два режима: като електромо-

тор и като генератор. Това ще бъде изяснено по-късно 

при разглеждането на различните работни режими на 

системата i-MMD. Но с цел по-голяма яснота оттук 

нататък ще използваме термините съгласно означе-

нията на Фиг. 3.

Валът на електромотора е постоянно зацепен към пи-

ньона на главното предаване. Поради това роторът 

се върти винаги, когато автомобилът се движи. Пре-

давателното отношение е постоянно и не се променя 

при никакви обстоятелства. Този агрегат се използва 

за задвижване на автомобила в повечето режими. Мак-

сималната му мощност е 135 kW, а максималният вър-

тящ момент – 315 Nm.

От своя страна валът на генератора е постоянно 

зацепен към коляновия вал на бензиновия двигател 

посредством зъбна предавка. Тя също е с фиксирано 

предавателно отношение. Този агрегат обикновено 

се използва за произвеждане на електроенергия, коя-

то захранва електромотора или зарежда батерията.

В трансмисията e-CVT има няколко зъбни предавки, 

които трансферират въртящ момент между двигате-

ля с вътрешно горене, електромотора, генератора и 

задвижващите колела на автомобила. Връзката между 

коляновия вал на двигателя с вътрешно горене и вала 

на електромотора се осъществява от многодисков 

съединител, който работи в масло. Зъбното колело на 

вала на електромотора е постоянно зацепено с това 

на касетата, както и с пиньона на главното предаване. 

Когато съединителят е включен, въртящият момент 

се предава от коляновия вал на бензиновия двигател 

през дисковете на съединителя към касетата, след 

това към вала на електромотора и от него към пиньо-

на на главното предаване. При отпускане на педала за 

газта или при спускане по наклон въртящият момент 

се предава в обратна посока. Когато съединителят е 

изключен, не съществува такава механична връзка и 

бензиновият двигател може да работи с обороти, не-

зависими от скоростта на движение на автомобила. 

Именно това е основната идея на концепцията i-MMD, 

както ще бъде изяснено по-късно. Всички зъбни колела в 

трансмисията e-CVT са постоянно зацепени както по-

между си, така и с валовете, на които са монтирани. 

Тоест всички предавателни отношения са фиксирани и 

не се променят при никакви обстоятелства. 

Контролният модул (PCU) е „мозъкът“ на системата 

i-MMD. Този компонент управлява работата на всеки 

агрегат (двигател с вътрешно горене, генератор, 

електромотор, съединител и т. н.) по такъв начин, че 

да се постигне оптимално действие в зависимост от 

експлоатационните условия. Изпълнението на тези за-

дачи е толкова сложно, че при работата си модулът се 

загрява значително и за охлаждането му е предвидена 

независима система с циркулация на антифриз.

Батерията е литиево-йонна, с номинално напрежение 

259,2 V. Разположена е на пода на багажника, в захран-

ващия блок. Състои се от 6 модула, всеки от които 

съдържа 12 клетки с напрежение по 3,6 V всяка. В ба-

терията се натрупва енергия, която впоследствие 

се използва за захранване на електромотора. 

КОГАТО БАТЕРИЯТА Е ДОБРЕ 
ЗАРЕДЕНА, АВТОМОБИЛЪТ МОЖЕ 
ДА СЕ ДВИЖИ САМО ЧРЕЗ ТОВА 
ЗАХРАНВАНЕ (С НУЛЕВИ ЕМИСИИ 
И НУЛЕВ РАЗХОД НА ГОРИВО).

Системата i-MMD работи в няколко режима в зависи-

мост от наличните условия.

 

Фиг. 4. Задвижване само чрез електромотора
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ТЕХНОЛОГИИ

1. Задвижване само чрез електромотора. Този режим 

се използва при потегляне или движение с ниска ско-

рост, когато батерията е нормално заредена (Фиг. 

4). При този режим бензиновият двигател не работи. 

Батерията захранва електромотора, който задвиж-

ва автомобила. Съединителят е изключен, което 

позволява коляновият вал на двигателя с вътрешно 

горене да бъде неподвижен.

 

Фиг. 5. Стартиране на двигателя с вътрешно горене

2. Хибриден режим. Използва се, когато батерията не 

е в състояние да осигури самостоятелно необходима-

та енергия, за да може електромоторът да задвижва 

автомобила. Такава ситуация възниква по две причи-

ни: когато батерията не е добре заредена или кога-

то пътните условия изискват по-голяма мощност 

(например при рязко ускорение).

За да е възможно функционирането на хибридния ре-

жим, първо трябва да бъде стартиран двигателят с 

вътрешно горене. 

Това няма как да се осъществи чрез електромотора, 

тъй като той е постоянно зацепен посредством 

фиксираните зъбни предавки към двигателните коле-

ла. Поради това командният блок задейства генера-

тора по такъв начин, че той изпълнява функциите на 

електромотор (Фиг. 5). Захранването за стартиране 

на бензиновия двигател идва изцяло от високоволто-

вата батерия.

 

Фиг. 6.  Хибриден режим

Както стана дума, хибридният режим има две разновид-

ности (Фиг. 6):

- Когато батерията не е добре заредена, произведена-

та от генератора електроенергия се използва за за-

хранване на електромотора и паралелно с това част 

от нея се насочва за зареждане на батерията.

- При рязко ускорение двигателят с вътрешно горене 

работи с необходимите обороти, за да може да отдаде 

желаната мощност. Тя се използва изцяло за въртене на 

генератора, който от своя страна произвежда електро-

енергия за електормотора. Съединителят е изключен, 

поради което няма механична връзка между оборотите 

на коляновия вал и скоростта на движение на автомобила. 

Задвижването на автомобила се осъществява от eлек-

трическия мотор. Обаче при някои ситуации батерията 

добавя допълнително захранване, за да може електромо-

торът да осигури своята максимална мощност от 135 kW. 

На заден ход автомобилът се задвижва от електро-

мотора, но при тази ситуация роторът му се върти в 

обратна посока. Когато батерията е добре заредена, 

захранването идва само от нея. Когато е необходимо, 

бензиновият двигател запалва и започва да задвижва 

генератора, който произвежда допълнителна електри-

ческа енергия. 

Фиг. 7. Задвижване посредством двигателя с 
вътрешно горене16

„ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЩЕ ЗАДВИЖИ КОМПАНИЯТА 
КЪМ НОВАТА ЕРА. 
НЕ ИСКАМ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ МНЕНИЕТО 
СИ С ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ, ТЕ ЩЕ ГО ПРИЕМАТ, АКО ТО Е 
ПРАВИЛНО.“



3. Задвижване посредством двигателя с вътрешно 

горене (Фиг. 7).

При движение с висока скорост (обикновено над 130 

км/ч), съединителят зацепва и бензиновият двигател 

се използва за директно задвижване на автомобила. 

Обаче и при този режим пътните условия и степен-

та на зареденост на батерията определят как точ-

но ще работи системата i-MMD.

- Когато батерията е добре заредена и автомобилът 

се движи по хоризонтален участък, няма трансфер на 

електроенергия между контролния блок и батерията.

- Когато батерията не е добре заредена, контролни-

ят блок задейства електромотора в режим на гене-

ратор и той произвежда електроенергия за  зарежда-

не на батерията.

- Когато батерията е добре заредена, но има повише-

но пътно съпротивление (например леко изкачване), 

електромоторът подпомага бензиновия двигател, 

като захранването идва от батерията.

При спускане по наклон, както и при използване на 

спирачките, системата i-MMD влиза в режим на реге-

нерация, при което използва излишната енергия за за-

реждане на батерията. Електромоторът изпълнява 

функциите на генератор. Колкото повече електриче-

ска енергия се произвежда и насочва към батерията, 

толкова по-голямо е съпротивлението към двигател-

ните колела на автомобила. При CR-V 2019 Hybrid този 

процес може да се управлява от водача посредством 

бутоните на волана, като са налични четири степе-

ни. Когато се натиска левият бутон, съпротивление-

то се увеличава и зареждането на батерията става 

по-интензивно. Десният бутон работи инверсно на 

левия.

 

Фиг. 8. Продължително спускане по наклон
Когато наклонът е продължителен, неминуемо се 

стига до момент, в който батерията се зарежда на-

пълно и не е възможно насочването на повече енергия 

към нея. При такава ситуация, ако не е предвидено 

друго, автомобилът ще започне да ускорява свободно 

и единственият начин за контролиране на скорост-

та би бил чрез използване на спирачките. Обаче ин-

женерите на HONDA са се погрижили за решение и 

при такива обстоятелства. Електромоторът рабо-

ти в режим на генератор и произвежда електрическа 

енергия. Тя се насочва от контролния модул изцяло 

към генератора, който от своя страна започва да 

изпълнява функциите на електромотор и през фикси-

раната зъбна предавка в e-CVT върти двигателя с 

вътрешно горене (Фиг. 8). Получава се същият ефект 

като при спускане на „обикновен“ автомобил с вклю-

чена предавка. 

СИСТЕМАТА I-MMD СЕ АДАПТИРА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНО КЪМ 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ 
И ПРОМЕНЯ РАБОТНИТЕ РЕЖИМИ 
ЛЕКО И НЕУСЕТНО, БЕЗ КАКВИТО И 
ДА БИЛО НАМЕСИ ОТ СТРАНА НА 
ВОДАЧА. 

В повечето случаи той може да разбере как работи 

в момента системата единствено благодарение на 

информацията на дисплея, която е представена мно-

го интуитивно.

Някои хора се притесняват от това дали поддръжка-

та на автомобил с хибридно задвижване няма да бъде 

по-сложна и скъпа в сравнение с „обикновен“ автомо-

бил. На практика няма никакви основания за такива 

опасения. И при хибридите обслужването се свежда 

до смяна на същите консумативи, като интервалът 

между посещенията в сервиза е на всеки 20 000 км 

или една година (което настъпи първо). Дори понякога 

предписаният пробег до смяна е значително по-голям 

в сравнение с бензиновите аналози – например горив-

ният филтър се сменя чак на 210 000 км! Така че за 

собствениците на новото CR-V Hybrid остава да се 

наслаждават на ползите от по-ниския разход на го-

риво и на удоволствието от управлението на този 

наистина забележителен автомобил.

DREAMS 2019
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ПРЕМИЕРА Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

Любителите на фантастиката познават 

сборника от разкази на Рей Бредбъри „Въз-

пявам електрическото тяло!“. Точно „елек-

трическото тяло“ на Honda e Prototype е вече ре-

алност. Той е първият от „сборника“, или по-точно 

серията електрически автомобили, които започва 

да изгражда Honda. Това е стратегията на марка-

та "Electric Vision" за европейския регион. Започва 

от там, където електромобилът е най-нужен - в 

града. Там вече се води битка за всяка молекула 

чист въздух. А Honda e Prototype е оръжие за това 

със своите нулеви вредни емисии. 

Новият градски електромобил на Honda беше показан 

пред света на международното автомобилно изложе-

ние в Женева тази година. Honda e Prototype е изграден 

на базата на концепцията Urban EV, представена през 

2017 г. Тя бе високо оценена още тогава и е съвсем 

естествено да прерасне в реален сериен автомобил. 

Производството на компактния градски електромо-

бил на Honda ще започне по-късно тази година.

Honda e Prototype е проектиран, за да отговори на 

нуждите на модерния начин на живот. Той съчетава 

уникален дизайн, усъвършенствана функционалност и 

динамика. Автомобилът предлага пакет, идеален за 

градската среда. 

Първото нещо, което впечатлява и го отличава от 

други електромобили, е семпъл външен дизайн. Про-

тотипът на Honda e разработен с акцент върху функ-

ционалността, но същевременно е уникален. Гладките 

контури на тялото водят от капака до панорамното 

предно стъкло, за да се създаде непрекъсната повърх-

ност нагоре и над пътниците отпред. Безстенните 

A-колони почти се сливат на едно място със стъкло-

то, за да осигурят тихо и изтънчено пътуване.

Всички елементи имат изключителен стил и подчерта-

ват чистия и подреден профил. Дръжките за отваряне 

на вратите са скрити вътре в тях в стил pop out. Ком-

пактни камери заместват традиционните странични 

огледала. Дръжките на вратите и системата с камери, 

вместо огледало, са уникални за превозно средство от 

този клас. Усъвършенстваният порт за зареждане на 

автомобила е интегриран централно в предната част 

под капака, за по-лесна употреба от двете страни на 

e Prototype. Светодиодното, или LED, осветление е ви-

димо през стъклената обвивка, за да посрещне водача 

и да го информира за състоянието на зареждането на 

батерията. Черните панели с уникални вдлъбнати про-

фили отпред и отзад определят дизайнерските моти-

ви. Уникалното и взискателно внимание към детайлите 

на кръглите светлинни клъстери подобрява цялостния 

прост и изчистен дизайн. Същевременно определя и „чо-

вешкото лице“ на Honda e Prototype.

В автомобила, „под кожата“ му е използвана изцяло 

нова, специфична EV платформа. Тя позволява компакт-

„ВЪЗПЯВАМ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ТЯЛО!“ 

HONDA E PROTOTYPE
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ни пропорции, докато относително дългото между-

осие, широката следа и късите надвеси осигуряват 

изключителна градска маневреност и динамика. Това 

улеснява и управлението от страна на водача. Ниска-

та мускулеста стойка, подчертана от разширените 

арки на колелата, които поемат широките гуми, при-

дава още по-динамичен акцент на простия и изчистен 

външен дизайн.

Вътре кабината е просторна, с модерна минима-

листична естетика. Тя създава спокойна атмосфе-

ра за водача и пътниците. Съвременният интериор 

е съчетан с модерни технологии. Седалките дават 

комфортното усещане за сядане в мека мебел. Това 

се постига с изработката в стил софа и други ма-

териали, които често се срещат в съвременните 

домове. Чувството за простор се подобрява от 

проходния плосък под в предната и задната част 

на кабината. 

За да запазят свързания си начин на живот, вода-

чът и пътниците разчитат на интуитивен и пер-

сонализиран двоен екран. Хоризонталният дисплей 

разполага с набор от интелигентни приложения и 

услуги. Изтънченият интерфейс е от висок клас 

и е проектиран за максимална функционалност. 

Той превръща автомобила не само в средство за 

транспорт, а в нещо повече, за да се интегрира 

напълно в съвременното всекидневие.

Множество цифрови помощни устройства от по-

следно поколение създават допълнително удобство 

при управление на автомобила. Информационно-

развлекателната система е многофункционална, а 

управлението й е лесно като детска игра. Същото 

важи и за навигацията. Екраните, показващи изо-

браженията за обратно виждане, предавани от сис-

темата Camera Mirror, са интегрирани ергономично 

в двата края на арматурното табло, за да осигурят 

естествено усещане и визия за водача. Автомоби-

лът разполага и с цифрова камера за задно виждане.

Първият компактен автомобил Honda осигурява 

комбинация от ефективност, динамика, произво-

дителност и функционалност, която е идеална за 

градската среда. Там му е истинската сила. Honda 

e Prototype има гарантиран пробег от над 200 км, а 

също и бързо зареждане. Достатъчни са 30 минути 

и вече разполагаме с 80% от капацитета на бате-

рията. Благодарение на всичко това автомобилът 

е идеален за всекидневни пътувания. По пътя дина-

миката на шофиране е фокусирана върху постигане-

то на забавно и емоционално изживяване с мощния 

електрически мотор, задвижващ задните колела. 

Това ще се използва в следващото поколение малки 

автомобили.

Поръчките за Honda e Prototype започват поетапно 

за избрани пазари в Европа това лято. Клиентите 

могат да се регистрират за актуализации на уеб-

сайта на Honda. Още в началото Honda получи над 

15 000 регистрации, проявяващи интерес към новия 

електрически прототип. 

DREAMS 2019
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ТЕНДЕНЦИИ  Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

HONDA  
И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА  
В ЕВРОПА

Заедно с това,  нашата компания декларира 

и развитието на бизнеса за управление на 

енергията за Стария континент. За целта 

Honda ще работи с агрегатора на ресурси Moixa и 

специалистите по зарядни станции и устройства 

Ubitricity.

Тъкмо в Женева стана ясно, че Honda стартира по-

нататъшното ускоряване на амбициите си за елек-

трификация. Компанията обяви намерението си да 

направи 100% от европейските си продажби на елек-

трифицирани силови агрегати до 2025 г. Тази нова 

амбиция се основава на целта на компанията - две 

трети от продажбите й до 2025 г. да бъдат електри-

чески автомобили. Промяната в плановете за елек-

трификацията Honda обяви като част от визията си 

за мобилност за 2030 г.

Том Гарднър, старши вицепрезидент на Honda Motor 

Europe, каза: „Дадохме първото си обещание през 

март 2017 г. Затова преминаването към електрифи-

кация набра значителна скорост. Екологичните пре-

дизвикателства продължават да стимулират търсе-

нето на по-чиста мобилност. Технологиите вървят 

В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА, МАЛКО ПРЕДИ АВТОМОБИЛНИЯ САЛОН 
В ЖЕНЕВА, HONDA ОБЯВИ АМБИЦИЯТА СИ ДО 2025 Г. 100%  
ОТ ПРОДАДЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА КОМПАНИЯТА В ЕВРОПА ДА 
БЪДАТ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ
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неумолимо напред и хората започват да проме-

нят мнението си за самия автомобил.“

Като част от тази програма бе представянето 

на Honda e Prototype. Премиерата му бе на авто-

салона в Женева и за него пишем отделно. Това 

е първият автомобил на електрически ба-

терии на Honda, произведен и представен 

за европейския пазар. Той е позициониран 

като градски и може да измине над 200 

км с едно зареждане. Освен това бате-

рията е „бързо зареждаща“ - 80% само 

за 30 минути. Той също така притежа-

ва типичната за Honda динамика със 

спортно задвижване на задните колела. 

Производствената версия на Honda e 

Prototype ще бъде показана по-късно тази 

година. Клиентите вече могат да се ре-

гистрират на уебсайта на Honda и могат 

да направят заявка за автомобила на избра-

ни европейски пазари още сега, в началото на 

лятото. 

По-нататъшно въвеждане на пълна хибридна тех-

нология също ще се развива. В началото на тази 

година Honda успешно стартира изцяло новия CR-V 

Hybrid. Автомобилът вече е в България и ви предла-

гаме специален тест с него на стр. 8. CR-V Hybrid 

се отличава с двумоторната си i-MMD хибридна 

технология. Honda очаква пълната хибридна тех-

нология да играе ключова роля в постигането на 

целите си за 100% електрификация до 2025 г.

Другото направление е, че Honda ще разработи 

бизнес за управление на енергията за Европа. Още 

в Женева бяха оповестени първите подробности 

за развитието на бизнеса с управлението на енер-

гията за Европа. Това се основава на концепцията 

за двупосочно зареждане Power Manager, показана 

на автомобилното изложение във Франкфурт през 

2017 г. Honda възнамерява да изгради портфолио 

от продукти и услуги за енергиен мениджмънт, 

предлагащи цялостно решение както за клиенти-

те на EV, така и за операторите на услуги в Ев-

ропа.

Honda обяви споразумение с  Moixa -  

компания, специализирана в технология-

та „агрегатор на ресурси“, която позво-

лява на потребителите да се възползват 

от споделянето на контрола и капаците-

та на батерията си EV.
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ТЕНДЕНЦИИ  

ТОМ ГАРДНЪР КАЗА:  
„ТОВА Е ЗНАЧИТЕЛНО 
ПОСТИЖЕНИЕ ЗА HONDA. 
НАШЕТО НАМЕРЕНИЕ Е ДА 
ПРЕДОСТАВИМ ВОДЕЩИ В 
ИНДУСТРИЯТА ИНОВАЦИИ, 
КАТО СТАРТИРАМЕ ЕНЕРГИЙНИ 
УСЛУГИ. ТАКА ЩЕ СЪЗДАДЕМ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОЙНОСТ 
КАКТО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, 
ТАКА И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА EV.“

Honda работи с EVTEC за по-нататъшно развитие 

на двупосочната технология на Honda Power Manager. 

Тя е съвместима с електрически превозни средства 

с батерии, като например Honda e Prototype. Плано-

вете са да бъде предложена търговска версия през 

следващите години.

Honda също обяви споразумение с два външни парт-

ньора. Единият е Moixa - компания, специализирана в 

технологията „агрегатор на ресурси“, която позво-

лява на потребителите да се възползват от споде-

лянето на контрола и капацитета на батерията си 

EV. Другият партньор – Ubitricity, е водещ доставчик 

на решения за зареждане, включително иновативен 

подход за зареждане на улиците в градските райони.

Следващата стъпка е да се предприемат проучвания 

за възможностите за тези технологии в Лондон, Ве-

ликобритания, и в Офенбах, Германия. Тепърва ще бъде 

обявено по-нататъшно развитие и следващите стъп-

ки в областта на електрификацията от Honda. 



ЗА ЕДНО БЕЗГРИЖНО ПЪТЕШЕСТВИЕ
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Кварталът „Тортона“ е един от най-интересни-

те и световноизвестни райони на Милано. Той 

привлича стотици хиляди туристи всяка година, 

тъй като именно тази част от италианската столи-

ца е сърцето на модата и дизайна. Разположен е непо-

средствено след стария железен мост в близост до 

гарата Porta Genova. „Тортона“ е бивш работнически 

квартал, който през деветдесетте години на миналия 

век променя статута си и се превръща в това, което 

е днес. Сините якички се оттеглят и на тяхно мяс-

то се появяват арт фотографи, дизайнери и модни 

агенции. Със своите 170 адреса, посещавани редовно 

от заможна и добре осведомена клиентела, „Тортона“ 

се превърна в основно средище на модата в Милано. 

Живописният квартал е и домакин на много събития 

от бранша. В продължение на седмица фотографски-

те и дизайнерските студия, шоурумите и шивашките 

ателиета се превръщат в изложбени площи, където 

стотици компании от различни браншове представят 

новите си продукти в една творческа обстановка. 

Магазините, баровете, ресторантите, траториите, 

дори и традиционните млекарници и пекарни посре-

щат почитателите на дизайна и добрия вкус. 

Е PROTOTYPE КАТО ЧАСТ ОТ 
ЕКСПОЗИЦИЯ
Именно тази част от Италия избра Honda, за да покаже 

в пълния му блясък първия си електрически прототип, 

предназначен за европейския пазар. Така за първи път 

марката, която представляваме в България, се включи 

в Седмицата на дизайна в Милано, състояла се от 9 до 

14 април тази година. Невероятният електрически ав-

ЕДНА HONDA В МЕКАТА  
НА МОДАТА
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЛЮБИМАТА ВИ МАРКА УЧАСТВА В СЕДМИЦАТА НА 
ДИЗАЙНА В МИЛАНО



томобил бе показан в най-добрата му светлина и ста-

на част от фотографска изложба, вдъхновена именно 

от стила на e Prototype.  Автомобилът ни се превърна 

в основната атракция на експозицията, посветена на 

свързаните домове, под наслов Honda experience - Casa 

Connessa Tortona (casa connessa – connected home, бел. 

ред.).

Веднъж прекрачили прага на експозицията, посе-

тителите попадаха в една уникална атмосфера, 

сякаш прескочили от напрегнатата градска сре-

да в съвършено различно измерение, в едно ис-

тинско царство на спокойствието и релакса.  

НА ТОВА ПРЕКРАСНО МЯСТО 
HONDA E PROTOTYPE СЕ ВПИСВАШЕ 
ИДЕАЛНО, ИЗЛОЖЕН В ЦЯЛАТА МУ 
ПРЕЛЕСТ ПОД СТЪКЛЕН ПОКРИВ И 
ЗАЛЯТ ОТ ИГРИВАТА ЕСТЕСТВЕНА 
СВЕТЛИНА. 

В самия център на помещението бе разположена скулп-

тура, изобразяваща дърво, изработено от естествени 

материали, истинско олицетворение на връзката меж-

ду външния свят и живота вътре, и онази технологич-

на свързаност, вдъхновила дизайна на Honda e Prototype.  

СЪСТАРЕНИ МЕБЕЛИ И 
ФОТОГРАФИИ…
За този проект Honda работи съвместно с екип от 

най-известните италиански фотографи, сред кои-

то Сара Маутоне, Клаудия Пазанизи, Андреа Масари, 

Пепе Тортора и Алесандро Бартелети, за да създаде 

експозиция, вдъхновена от дизайнерските похвати, 

използвани при проектирането на електрическия 

прототип. Обстановката бе допълнена от диорама, 

пресъздаваща неподражаемия стил на интериора на 

Honda e Prototype. Италианската мебелна къща Danord 

от Модена осигури обзавеждането за тази експозиция. 

Нейната създателка, Франческа Гати, открай време 

се слави с творенията си в скандинавски стил от сре-

дата на миналия век. Скандинавският дизайн е изчис-

тен, органичен и работи с възобновяеми материи. В 

този смисъл e Prototype идеално се вписва с идеята. 

Мебелировката от ерата на скандинавския дизайн бе 

допълнена от грижливо подбрани съвременни предме-

ти и свързани технологии, които си взаимодействат 

по невероятен начин и създават постоянна връзка 

между минало и бъдеще. Danord не просто реконструи-

ра традицията, а я интерпретира в светлината на на-

стоящето и бъдещето. Така се постига идеално прос-

транство, свободно от каквито и да било дизайнерски 

схеми и критерии. Място, където можете да открие-

те своето вдъхновение, за да създадете нещо свое и 

по мярка, точно такова, каквото го желаете. Именно 

такъв е и интригуващият интериор на e Prototype. 

Можете да разгледате портфолиото  
на фотографите от изложбата на:
https://nineteensixtyeight.com/shop-category/artists/

claudia-pasanisi/

http://andreamassari.com

https://www.alessandrobarteletti.com/

DREAMS 2019

25



26

ТЕНДЕНЦИИ Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

Един от основните приоритети на нашата ком-

пания Honda е да се подобри животът на хора-

та, да стане лесен и удобен, а същевременно да 

се намалят вредните емисии и въглеродът в атмос-

ферата, да се намали парниковият ефект. 

Това беше и основната идея на участието на Honda 

в CES 2019 в Лас Вегас тази година. Там показахме 

нови технологии, които имат за цел да подобрят жи-

вота на хората. Това бяха разнообразни разработки, 

свързани с мобилността, роботиката, управлението 

на енергията и свързаните концепции, които имат 

потенциал да създадат по-чист, по-безопасен и по-

удобен свят. Представихме свързани с автомобила 

услуги в изцяло новия SUV за 2019 г. – Honda Passport, 

който се предлага само в САЩ. Показан бе за първи 

път офроуд тест на Honda Autonomous Work Vehicle 

– превозно средство в нова категория, създадена на 

базата на мечтите на инженерите ни.

На изложението CES Honda подчерта технологични-

те си възможности в широк спектър от области. 

Нещо повече - предлага визия за сътрудничество с 

бизнес и технологични партньори за създаване на 

нови категории продукти. Поканихме и потенциални 

партньори за сътрудничество и съвместна работа. 

Така че участието на CES 2019 в Конгресния център 

в Лас Вегас бе много ползотворно.

Honda Innovations, която е част от Honda R&D в Сили-

циевата долина, дебютира в сътрудничество с ново-

създадени фирми и партньори на марката. Това ста-

на чрез откритите си иновационни програми Honda 

Developer Studio и Honda Xcelerator. И двете работят 

за откриване и експериментиране с нови технологии 

и концепции, като допълнително подчертават анга-

жимента на Honda за създаване на иновации.

Ник Сугимото, главен изпълнителен директор на Honda 

Innovations, казва: “Honda търси нови партньори, които 

искат да се присъединят към нас в разработването и 

тестването на нашите технологични концепции. CES 

предоставя обширен B2B пазар, за да проучим възмож-

ностите за сътрудничество. Чрез отворени иновации 

Honda може да създаде нова стойност за мобилност-

та, да приспособи различните начини на живот на хо-

рата и да развие нашата визия за едно по-приятно и 

свободно от конфликти общество.“

HONDA НА CES 2019
ДА ЖИВЕЕМ ПО-ЛЕСНО И ПО-ДОБРЕ
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HONDA AUTONOMOUS WORK 
VEHICLE
Един от най-интересните технологични прототипи 

на нашата компания беше Honda Autonomous Work 

Vehicle. Това е автономно работно превозно средство, 

което бе тествано в реално време. На практика про-

тотипът представлява автомобил за офроуд, който 

е комбинация от ATV и нововъзникващите автономни 

технологии. Разработен е от Honda R&D America, за да 

осигури ефективност и повишена безопасност за об-

ществени, търговски и потребителски предприятия. 

Може да се използва в широк спектър от дейности, 

като например строителство, земеделие, търсене и 

спасяване на хора в труднодостъпни местности, га-

сене на пожари. Автономното работно превозно сред-

ство се основава на доказаното ATV шаси на Honda, 

което има 30-годишна история на достъп до труднодо-

стъпни места със своята здрава система за задвиж-

ване на четирите колела.

От дебюта на автономното превозно средство на 

CES 2018 под името 3E-D18, Honda работи с парт-

ньори за бета-тест и оценка на случаи на употреба 

в широк спектър от работни среди. Тук се включват 

мащабна компания за соларни операции в Северна Ка-

ролина, дивизия за пожарогасене в Колорадо и колеж по 

селскостопански и екологични науки в Калифорния. Тъй 

като усилията за научноизследователска и развойна 

дейност продължават върху автономното работно 

превозно средство, Honda се стреми да си сътруд-

ничи с партньори за разработване на аксесоари и 

приспособления, които ще разширят потенциалните 

приложения на машината. Също така и с предприятия, 

които може да имат нужда от превозното средство, 

и технологии за автономия и разработчици на сензори. 

SAFE SWARM™ 
Това е концепция, която демонстрира мечтата на 

Honda да реализира безкомпромисно общество чрез 

безопасно и плавно движение на потока, използвайки 

свързаните технологии за автомобили. Вдъхновени 

от природата, Honda R&D разработиха уникалната 

концепция SAFE SWARM ™ с цел да позволи на пре-

возните средства безжично да комуникират и да се 

движат плавно и ефикасно без сблъсък. Използвайки 

технологията Vehicle to Everything (V2X), Honda SAFE 

SWARM ™ позволява на автомобилите да комуникират 

с околните превозни средства и да споделят ключова 

информация, като местоположението и скоростта. С 

тази информация, заедно със сензора на автомобила, 

водачът или автоматичните системи за превозни 
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средства могат да определят най-безопасния начин 

на действие при сливане с трафика или избягване на 

пътнотранспортна опасност.

Концепцията на SAFE SWARM ™ на Honda може да по-

добри трафика, като вземе информация от превозни-

те средства отпред, за да предотврати потенциал-

ни задръствания, да предприеме предсрочно спиране, 

за да избегне вълната от аварийно спиране или дори 

да промени лентата за движение, ако е необходимо. 

Той прави това чрез бордова система с V2X комуника-

ция, както и със съществуващите сензори на превоз-

ното средство и дори сензори в инфраструктурата.

СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА 
КОНЦЕПЦИЯТА SAFE SWARM ™ 
ОЩЕ НА CES 2017,  
HONDA ПРОВЕДЕ ТЕСТ НА 
ЗАТВОРЕНО ТРАСЕ, А СЛЕД 
ТОВА НАПРАВИ ОЦЕНКА НА 
КОНЦЕПЦИЯТА В РЕАЛНА  
СРЕДА НА 33 SMART MOBILITY  
CORRIDOR В ОХАЙО

Този мобилен коридор е планиран да стане най-дългият 

път от инфраструктурата за непрекъснато свързани-

те превозни средства в света. 

HONDA P.A.T.H. 
В областта на роботиката Honda разработва раз-

нообразни технологии, за да изпълни визията си за 

бъдещето, където роботизираните устройства 

поддържат хората и подобряват човешкия потен-

циал. Honda P.A.T.H. (Predicting Action of the Human) Bot, 

или предсказване на действието на човека с робот, 

специализиран в гладко движение на обществени мес-

та, без да се смесва с хората. Оборудван с изкуствен 

интелект, Honda P.A.T.H. Bot използва камера и сензори 

на борда, за да идентифицира местоположението си и 

да разпознае обкръжението си, като му позволява да 

се премести от една дестинация на друга, като съще-

временно избягва препятствията и избира оптимал-

ния маршрут.

За да улесни разработването на решения за роботи-

ката, Honda представи платформата на Honda RaaS 

(Robotics as a Service). Тази концепция на софтуерната 

платформа предлага общи функции, включително съх-

ранение/споделяне на данни, контрол на комуникация-

та, преход на състоянието и сътрудничество между 

роботите и роботите чрез интерфейс или пакет 

като API * 2 и SDK * 3. Целта на Honda е да улесни 

интеграцията на роботизираните услуги, като даде 

възможност за координация между роботизираните 

устройства, системи и приложения, разработени от 

Honda и партньори. 

Друга част от работата по роботите е Honda Omni 

Traction Drive System. Това е механизъм, който позволя-

ва всестранна мобилност. Honda Omni Traction Drive е 

движещата система на UNI-CUB, или самобалансиращо-

то се лично устройство за придвижване на Honda. Тъй 
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като механизмът може да бъде приложен към различни 

продукти и устройства за мобилност, Honda се стре-

ми към сътрудничество с партньори, които искат да 

добавят нова стойност в мобилността и транспор-

та. Първото сътрудничество на Honda е с японската 

корпорация Nidec-Shimpo, която е лицензирала система-

та Honda Traction Drive за своето S-CART автоматизи-

рано превозно средство.

WIRELESS VEHICLE-TO-GRID, ИЛИ 
БЕЗЖИЧЕН АВТОМОБИЛ КЪМ 
МРЕЖАТА
С това Honda ще направи дебют със своята систе-

ма за управление на енергията от две посоки (V2G), 

която има потенциала да намали CO2 и да създаде 

нова стойност за клиентите. Нарастващата по-

пулярност на електрическите превозни средства 

има потенциала да натовари енергийната мрежа, 

което води до увеличаване на използването на невъз-

обновяеми енергийни източници, за да се отговори 

на търсенето. Това ще доведе до по-големи въгле-

родни емисии. Батериите в автомобилите също 

могат да се използват като склад, за да помогнат 

за балансиране на търсенето и предлагането. Така 

притежателите на Honda EV ще могат да участ-

ват в програмата V2G и да получат компенсация 

от операторите на комунални услуги, които се 

възползват от използването на Honda EV за балан-

сиране на енергийните доставки. За разлика от за-

реждането с обикновен кабел, системата позволява 

безконтактно зареждане и разтоварване на EV чрез 

паркиране върху зареждаща подложка, което прави 

практиката за зареждане по-удобна за клиентите. 

РАЗРАБАТЕНАТА ОТ HONDA 
СЪВМЕСТНО С WITRICITY СИСТЕМА 
WIRELESS VEHICLE-TO-GRID  Е 
ПИОНЕР В ИНДУСТРИЯТА ЗА 
БЕЗЖИЧЕН ТРАНСФЕР НА ЕНЕРГИЯ
 

Идеята на системата е да се подпомогне използва-

нето на възобновяема енергия в райони, където дос-

тавките на електричество са нестабилни и така ще 

бъдат създадени нови бизнес модели. Най-общо казано 

с помощта на устройството, наречено DRIVE 11 и 

системата Honda V2G, автомобилите ще могат без-

жично да черпят електроенергия от мрежата, или да 

съответно да подават такава, за да се посрещнат 

нуждата на примерно едно домакинство по време 

на пиково потребление на електроенергия. В крайна 

сметка собствениците на електромобили Honda в 

бъдеще биха могли да се включат в програмата V2G и 

да получават компенсации от операторите, ползвали 

енергия от колите им.



Макар че централата на Honda за България 

е разположена в София, а дилърската ни 

мрежа обхваща два обекта в столица-

та, един в Пловдив (и трите част от Бултрако 

Моторс АД) и още един във Варна, където сме 

поверили продажбите на любимата марка на 

нашите партньори от Експерт Снаб ООД, ние не 

страним от останалите градове на страната 

ни. Напротив, опитваме се да бъдем максимално 

близо до всички и да осигурим възможността 

лично да изпитате удоволствието и тръпката 

от шофирането на едни от най-екологичните, 

бързи и висококачествени японски автомобили 

и мотоциклети. Защото всички те са обещание 

за пътешествие, блян, познание, нови срещи с 

приятели и мечти. Именно от мечти са направе-

ни автомобилите и мотоциклетите Honda. Те на-

помнят едновременно за уютния дом, за лагерния 

огън, за снежната зима, за шепота на листата, за 

ромона на реките и плясъка на вълните. 

Тази година забихме знаменца в няколко града. 

Феновете ни тестваха Honda при снежни условия на 

Пампорово, после нашата ескадрила се насочи към 

Смолян, 

През следващата вероятно ще дойдем при вас. 

Очаквайте ни. И не спирайте да мечтаете за един 

по-добър свят. 

КЪДЕ БЯХМЕ:
Времето е винаги слънчево с Honda…

Февруари

ПАМПОРОВО
РЕСТАРТ ЗОНА 82

Забележителности наоколо:  
лифт „Студенец“, връх Снежанка, Орфееви скали и др.

Април

СМОЛЯН
ПРЕД ОБЩИНАТА, В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ РОДОП-

СКИ КЪТ

Забележителности наоколо:  
Вековен чинар, планетариум Смолян, Алибеев конак 

(възрожденска родопска архитектура) и др.

ГОЛЯМОТО ТУРНЕ НА HONDA
ОТ ТАЗИ ГОДИНА НАЛОЖИХМЕ ТРАДИЦИЯТА ТЕСТ-ФЕСТ, ОЧАКВАЙТЕ 
НИ, СКОРО СМЕ ПРИ ВАС!
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Април

КОЗЛОДУЙ
НА ПАРКИНГА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА 

АЕЦ КОЗЛОДУЙ 

Забележителности наоколо:  
Музей параход „Радецки“, паметник на Христо Ботев 

и четата му, язовир Шишманов вал

DREAMS 2019

Очаквайте ни скоро и в други градове, следете нашата програма на  
https://www.facebook.com/BulgariaHonda/ и на https://honda.bg/

Май

СТАРА ЗАГОРА
БАТА АГРО 2019

Забележителности наоколо:  
Ески джамия, музей на религиите Хамза Бей, 

къща-музей Гео Милев, парк „Пети октомври“, 

регионален исторически музей, храмове на 

Августа Траяна, Астрономическа обсерватория 

- Стара Загора

Май

КЪРДЖАЛИ
ХОТЕЛ „ПЕРПЕРИКОН“

Забележителности наоколо:  
Крепост „Моняк“ , природен феномен Каменна сватба, архе-

ологически комплекс Перперикон и още много други

Юни

ПАНАГЮРИЩЕ
НА ПАРКИНГА НА  

ХОТЕЛ "ПЕРПЕРИКОН"

Забележителности наоколо:  
Исторически музей – Панагюрище, 

крепост Красен – Бъта, мемориа-

лен комплекс "Априлци", къща-музей 

"Райна Княгиня", къща–музей "Проф. 

Марин Дринов", панагюрското 

златно съкровище и др.
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Васил Топалов е човекът, който преди доста 

години ми подари книгата „Господин Хонда“. 

Изчетох я на един дъх и така се запознах 

със заветите на създателя на марката, която 

представляваме в България. Работил е цели шест-

надесет години като търговец на автомобили и 

мотоциклети Honda и се е пенсионирал като та-

къв. Ако има някой, който да познава в тънкости 

моделната гама на любимата ни марка и хората, 

които я купуват в България, това е той. Наскоро 

Васко, както го наричат бившите му колеги (някои 

от тях още работят в Бултрако АД и прилежа-

щите му дилърства), отпразнува своя 70-годишен 

рожден ден. Човек не може да му даде годините 

– винаги спретнат, елегантен, с изправена, поч-

ти военна стойка! И не само се отби на гости 

при нас, за да почерпи за свое здраве, рожденикът 

ни донесе и подарък – икона на Свети Мина, по-

кровител на дома и семейството. В работата си 

Васко е легенда, почти ювелир, изпипващ всичко 

до най-малкия детайл. Все още от уста на уста 

във фирмата ни се носи историята за това как 

 
ВАСИЛ ТОПАЛОВ: 
РАБОТЕТЕ С УМ И СЪРЦЕ!
ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ТЪРГОВЦИ НА HONDA В БЪЛГАРИЯ СПОДЕЛЯ 
ТЪНКОСТИТЕ НА ЗАНАЯТА И ФИЛОСОФИЯТА НА МАРКАТА

В шоурума на Honda по време на интервюто

Текст: Деси Бацанова фотография: Цветомир Божилов и личен архив



клиент е дошъл да си купи мотоциклет Shadow и 

си е тръгнал освен с желязното конче и с Legend 

за разкош. Аз лично съм чувала и друга – за човек, 

отбил се за накладки и купил си и Civic Sedan. Оп-

ределено младите има какво да научат от Васко и 

той им преподава уроците от живота с удоволст-

вие. Още едва пристъпил прага на шоурума ни на 

бул. „България“ 111, бива разпознат от нашите 

търговци и те като истински ученици го затруп-

ват с въпроси. Господин Хонда наистина би се гор-

дял с него! „Колкото и важни да са техническите 

характеристики, трябва да общуваш с човека, да 

уважаваш работата си, да се гордееш с нея“, спо-

деля Васко. Казва и много други неща… Но повече 

подробности ще споделим в интервюто по-долу.

Васко, как започна връзката ти с автомоби-
лите?
Едно от най-хубавите неща в живота ми освен семей-

ството ми, двете ми дъщери и съпругата ми, която 

почина преди две години, е, че цял живот съм рабо-

тил това, което харесвам. Пенсионирах се първо на 

45-годишна възраст в НСО, после година и половина 

бях шеф на транспорта на известна банка и реално 

през 1996-1997 г. започнах с Honda. Където и да съм 

работил, съм се грижил за автомобилите като за мои 

дечица. На снимките, които съм донесъл, ще видите 

и ЗИЗ 110, между другото най-комфортният автомо-

бил в света, и Mercedes Pullman, и Cadillac. Официал-

но връзката ми с Honda започна през 1996 г., когато 

фирмата се намираше в Горубляне, после съм бил и 

на адреса в Бъкстон, а след това и на „Ботевградско 

шосе“. 

Какво си спомняш от първите години на  
компанията?
Бях по-възрастен от останалите, но общуването с 

тези млади и задружни хора ме зареждаше. Постигнах 

и приятелски отношения с клиентите. Връзката меж-

ду автомобилния търговец и купувача е особен акт на 

взаимно доверие. В телефонната си книга имам 770 

контакта и част от тях са мои клиенти, с които все 

още поддържаме връзка и се чуваме по празниците. 

Никога не съм лъгал купувач на Honda. Случвало се е 

да ме питат – какъв е разходът на автомобила, и аз 

да отговоря – между 8 и 18 л/100 км според трафика, 

ситуацията и стила на шофиране, при това години 

преди да бъдат въведени данните по унифицирания 

световен стандарт. И след това хората са ми стис-

кали ръка и са казвали: „Вие сте първият, който го-

вори откровено с нас.“ И сделката се е получавала. 

Имам един единствен случай, когато съм се ядосвал 

и не съм спал цяла нощ, но пак се стигна до покупка.

 

ОТНАЧАЛО HONDA НЕ БЕШЕ 
ПОЗНАТА МАРКА, НЕ БЕШЕ 
МАСОВА, ТЯ И СЕГА НЕ Е 
„ШИРПОТРЕБА“. ТЪРСЕХА Я 
ПОЗНАВАЧИ И ЦЕНИТЕЛИ. КОГАТО 
КУПУВАХА КОЛИ ОТ НАС, НИ 
БЛАГОСЛАВЯХА, ЧЕ ИМА ТАКОВА 
ЧУДО.

На щанда на Honda с президента Георги Първанов по 
време на поредния автомобилен салона

Васил Топалов и съпругата му със ЗИЗ 110, подарен на 
Тодор Живков

С колежки от Бултрако Моторс по време на изложе-
нието Lux Only през 2007 г.
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Honda Civic Hatchback – комбиниран разход на гориво и вредни емисии по WLTP: 4,2-6,7 л/100 км, СО2 117-152 г/км. 
Honda Civic Sedan – разход на гориво и вредни емисии в комбиниран режим по WLTP: 4,0 – 6,4 л /100 км, CO2 91/115 – 130/146 г/км.

Civic. 
Hatchback или Sedan.
Изборът е ваш.

Бултрако АД – Oфициален вносител за България. 
За повече информация кратък номер *CARS (*2277),  
набран от мобилен телефон. Бултрако АД е част от Астреко Холдинг. honda.bg
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Някоя любопитна случка с клиент?
Имам много случки от много изложения. Веднъж по вре-

ме на Пловдивския технически панаир имахме останало 

само едно HR-V – последна бройка, едно такова хубаво, 

светлозелено. Минава симпатична двойка мъж и жена 

на видима възраст около петдесетте. И дамата се 

спира, толкова харесва автомобила, че иска незабавно 

да оставят капаро. Но съпругът й любезно напомня, че 

са тръгнали да купуват багер. В крайна сметка друж-

но решават, че агротехниката няма да избяга, а този 

автомобил е последен.  Имах и клиент, който искаше 

да сваля лично колата си от автовоза, когато пристиг-

не. Не искал друг да сяда на седалката. Всеки път се 

налагаше да му обяснявам, че при качването на колата 

в Япония вече някой е седял там. 

КАТО ЦЯЛО БЯХМЕ МНОГО 
ЗАДРУЖНИ, КОГАТО ИМАШЕ 
НЕЩО ДА СЕ ВЪРШИ, ВСИЧКИ 
ГО ПРАВЕХМЕ ЗАЕДНО, ВСЕКИ 
ДОПРИНАСЯШЕ КОЙ С КАКВОТО 
МОЖЕ. 

Няма нещо, което да не съм правил, приемал съм коли 

от ферибота по време на буря, случвало се е капита-

нът да промени часа на тръгване, тичали сме така, 

че да спрем ферибота, и сме успявали да качим авто-

мобила на борда. 

Средностатистическият купувач на Honda в 
България е над 45-годишна възраст, образо-
ван, със солидна професия. Дори колегите ни 
от Германия ни завиждат, че са ни толкова 
млади клиентите. Как е било преди години?
Първите купувачи бяха млади хора, информирани. 

Помня момче със CR-X, казваше, че това била първа-

та кола, която дори и да се опитваш, не можеш да 

счупиш. Отначало Honda не беше позната марка, не 

беше масова, тя и сега не е „ширпотреба“. Търсеха я 

познавачи и ценители. Когато купуваха коли от нас, 

ни благославяха, че има такова чудо. Постепенно от 

човек на човек, между приятели славата й се разнесе 

в България. Радвам се, че с труда си съм помогнал за 

израстването й и съм направил щастливи много хора. 

И всички бяхме така. Бяхме много задружен колектив 

и всеки помагаше кой с каквото може. Срещнах се с 

уникални хора и от всеки съм научил по нещо. 

РАДВАМ СЕ, ЧЕ С ТРУДА СИ СЪМ 
ПОМОГНАЛ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО 
НА HONDA И СЪМ НАПРАВИЛ 
ЩАСТЛИВИ МНОГО ХОРА

Преживяхме заедно икономическите несгоди в края 

на 90-те години, но благодарение на вещото управле-

ние Бултрако оцеля като компания.

Кой е любимият ти автомобил и какъв караш 
в момента?
Определено това е CR-V. Третата му генерация бе 

обявена от списание Forbs за най-добър автомобил за 

пътешествия. А иначе карам Accord.

Какъв съвет би дал на младите търговци 
днес?
Уважавайте себе си, фирмата, в която работите. 

Гордейте се с нея и нещата ще ви се получат. Не го-

ворете лошо за другите марки, не това е начинът. 

Работете с ум и сърце. И един чисто практичен съ-

вет – дръжте в чекмеджето си три неща – гъбич-

ка за обувки, парфюм и дъвка. Дори и да забравите 

техническите характеристики, мръсните обувки и 

лошият дъх могат да злепоставят дори и най-добрия 

търговец. 

Кое е твоето мото?
Още като млад си бях записал и отпечатал една пого-

ворка. И до ден днешен я цитирам и се придържам към 

нея: „Няма нищо по-евтино на този свят, което да се 

цени толкова скъпо, колкото вниманието.“

НЯМА НИЩО ПО-ЕВТИНО НА ТОЗИ 
СВЯТ, КОЕТО ДА СЕ ЦЕНИ ТОЛКОВА 
СКЪПО, КОЛКОТО ВНИМАНИЕТО

С първата генерация на CR-V по време на клиентски 
тест драйв



Honda Civic Hatchback – комбиниран разход на гориво и вредни емисии по WLTP: 4,2-6,7 л/100 км, СО2 117-152 г/км. 
Honda Civic Sedan – разход на гориво и вредни емисии в комбиниран режим по WLTP: 4,0 – 6,4 л /100 км, CO2 91/115 – 130/146 г/км.

Civic. 
Hatchback или Sedan.
Изборът е ваш.

Бултрако АД – Oфициален вносител за България. 
За повече информация кратък номер *CARS (*2277),  
набран от мобилен телефон. Бултрако АД е част от Астреко Холдинг. honda.bg
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ГАМА 2019 Текст Стефан Илиев Фотография Honda

ТРАДИЦИЯ Е В КРАЯ НА ВСЯКА ГОДИНА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МОТОЦИКЛЕТИ В СВЕТА - HONDA, ДА ОБЯВЯВА 
МОДЕЛНАТА СИ ГАМА.  

Ако говорим за края на 2018 г., то програ-

мата на нашата компания бе богато 

наситена от мотоциклетни събития. 

Имаше автомобилен салон в Париж с мотоцик-

летно участие. В същото време в Кьолн пък бе 

специализираното мотоциклетно изложение 

Intermot. Естествено, „кресчендото“ на нашата 

мото инвазия традиционно бе в началото на но-

ември в Милано на изложението EICMA. Там бе 

разкрита цялата нова продуктова гама за 2019 г. 

ПАРИЖ И КЬОЛН 
Концепцията Neo Sports Cafe, създадена в дизай-

нерския център на Honda в Рим, бе представена на 

изложението Mondial в Париж. Neo Sports Cafе е ди-

зайнерският стил на новите голи мотоциклети на 

Honda - CB125R, CB300R и CB1000R. Той е модерен и 

минималистичен, като съчетава вдъхновение от голи 

спортни и кафе рейсъри, за да създаде уникален нов 

стил на машината.

Новата концепция в спортния аспект на Neo Sports 

Café е с ултра къса опашка и вертикално подреден 

двоен заглушител. Футуристичната предница, а 

също и опашката, са детайли, претърпели нова по-

върхностна обработка, и привличат погледа с модер-

нистични елементи към и без това съществената 

визия на голия мотоциклет.  

Новият Honda Super Cub C125 бе показан едновремен-

но в Париж и Кьолн. Причината е, че Франция и Герма-

ния са и два от най-големите европейски пазари на 

Honda в Европа. Последната версия на мотоциклет-

ната икона Super Cub – най-популярния мотоциклет 

в света, който е роден през 1958 г. и живее досега, 

през 2017 г. достигна до зашеметяващите  100 мили-

она продадени броя. Половината от тях бяха достиг-

нати през 2005 г. 

Новият Super Cub C125 отбеляза 60-годишнината на 

раждането на Super Cub. Той запазва характерните 

белези на оригинала и своя уникален стил. Машината 

обаче се възползва от множество модерни техноло-

гии: двигател с висок въртящ момент от 125 куб. 

см, плавен и тих, с полуавтоматична смяна на пре-

давките, издръжливо ново шаси, окачване с дълъг ход, 

пълно LED осветление, интелигентен ключ. За моде-

ла, който вече е в нашите шоурумове, ви разказваме 

отделно. 

НОВИ МОТОЦИКЛЕТИ ЗА 2019 Г.

СВЕЖЕСТ И ОЩЕ ЕНЕРГИЯ В 
СРЕДНАТА КАТЕГОРИЯ
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Нови цветове има и Africa Twin. Този друг легенда-

рен мотоциклет се завърна в гамата на Honda през 

2016 г. Веднага бе оценен с уникалните си качества, 

истинските офроуд възможности и завладяващ вън-

шен вид, привлекли над 36 000 клиенти. През 2018 

г. се присъедини нов вариант Africa Twin Adventure 

Sports – с дълъг ход на окачването и други функции, 

насочени към приключения. От миналата есен мото-

рът е с изискания нов цвят Silver Metallic за Africa Twin 

Adventure Sports и преработени цветове за Africa Twin. 

Матовата черна версия е със златни джанти. Черве-

ната и трицветната версия имат класическото си 

лого Africa Twin в черно, а версията с трикольор вече 

заема красивото кралскосиньо на Adventure Sports.  

МИЛАНО
За разлика от други години, през 2018 г. на изложение-

то EICMA в Милано Honda бе „доста скромна“ в преми-

ерите си. Там обаче разкрихме пълната си европейска 

мотоциклетна гама за 2019 г. Става дума за два нови 

модела и три модернизирани, които носят нова енер-

гия в средната категория на уникално 

широката и разнообразна продуктова 

гама на Honda. Някои от тях видяхме и 

тази година по време на изложението 

Moto Expo 2019 в София. 

CB650R
След въвеждането на триото нейкид машини 

CB1000R, CB300R и CB125R за 2018 г., Honda пред-

ставя уникалния си Neo Sports Cafе в средна кате-

гория. Стайлингът е модерен и минималистичен, 

съчетаващ вдъхновенията на кафе рейсърите и 

супер компактната, привличаща вниманието тра-

пецовидна форма. Редовият четирицилиндров дви-

гател, изцяло новият дисплей, кръглите фарове и 

резервоарът за гориво подчертават принадлежнос-

тта към семейството на Neo Sports Cafе. С премиум 

външен вид се получават премиум спецификации: 41 

мм обърната вилка Showa, четирибутални радиални 

спирачни апарати, контрол на въртящия момент 

(Honda Selectable Torque Control), приплъзващ съе-

динител и ултра модерен инструментален панел.   

CBR650R
Друго ново име в средната категория е спортният 

Honda CBR650R. Той се отличава с нов стил, кой-

то силно прилича и се вписва в този на 

CBR1000RR Fireblade със своите остри, 

агресивни линии и удължени странични 

обтекатели, супер късата задна част и 



тесни двойни LED фарове. CBR650R е с 6 кг по-лек от 

CBR650F, който той заменя. Новакът е с по-спортна 

позиция за каране благодарение на ръкохватките, раз-

положени на 30 мм напред, а стъпенките се движат 

както назад, така и нагоре.

Неговият двигател развива 1000 об/мин пове-

че, което води до 5% повече върхова мощност с 

пикова мощност от 95 к.с. Оборотите дости-

гат до 12 000 в минута и така новата  буква „R“ в 

обозначението е напълно заслужена. За CB650R и 

CBR650R има и версии с 35 кВт за категория А2. 

CB500F, CBR500R И CB500X
 Жизненият двуцилиндров редови двигател от 500 ку-

бика на Honda е продаден с над 75 000 мотоциклета в 

Европа след дебюта през 2013 г. Първоначално мото-

циклетите CB500F, CBR500R и CB500X бяха за кате-

гория A2. За 2019 г. обаче двигателят има по-голяма 

мощност и въртящ момент между 3000 и 7000 об/

мин, и захранва с повече мощ триото мотори, кои-

то са с модернизирани пакети, с по-високи специфи-

кации и по-изразени роудстър, спорт и приключенска 

спецификация. И трите модела вече имат ново задно 

окачване, приплъзващ съединител, пълно LED освет-

ление, модернизирани LCD инструменти с индикация 

за положение на предавката и превключването, както 

и нов двоен ауспух.

Роудстърът CB500F има по-агресивен нов стил от-

пред назад, с по-ъгловата предница и странични по-

крития, които се свързват с резервоара за гориво. 

CBR500R също е променен. Той е по-тесен и по-рязък,  

силно вдъхновен от Fireblade и с по-спортна позиция 

за каране. Компактният приключенец CB500X има 

много по-силен „фактор X“ благодарение на новото 

19-инчово предно колело, по-дълъг ход на окачването 

отпред и отзад, по-тънка седалка, по-широк ъгъл на 

завиване и по-здрав обтекател, който подобрява за-

щитата от вятъра.

ПЛАТФОРМАТА ЗА  
ДВИГАТЕЛИ С ОБЕМ 500 КУБИКА 
И 650 КУБИКА ПРЕДСТАВЛЯВА 
35% ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРОДАЖБИ НА 
МОТОЦИКЛЕТИ  
НА HONDA В ЕВРОПА. 

Тези пет нови продукта за 2019 г. предлагат добре 

премерено равновесие от вълнуващи мотоциклети 

със средни показатели за ездачи с различен опит. 

Същевременно са първа стъпка към покупката на мо-

тоциклет Honda с по-голяма кубатура.

НА EICMA ИМАШЕ И РЕДИЦА 
ДРУГИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА 
ПРОДУКТИ

Сред тях бяха и супербайковете CBR1000RR Fireblade 

и CBR1000RR Fireblade SP. След пълната смяна на мо-

дела през 2017 г. „следващият етап на Total Control“ 

на Fireblade е подобрен за 2019 г. За тях разказваме 

отделно. Има промени в пакета на електрониката, 

насочени към оптимална работа. HSTC и ABS са моди-

фицирани, а горната настройка за мощността е уве-
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личена въз основа на входа от програмата HRC MotoGP. 

X-ADV стана хит веднага с лансирането си на пазара 

през 2017 г. и беше модернизиран през 2018 г. За 2019 г. 

е с многостепенна Honda Selectable Torque Control и пре-

включвател G за по-добро преминаване на предавките 

спрямо пътната ситуация. Има и нови цветове, включи-

телно поразителното камуфлажно зелено.

 

GL1800 Gold Wing е синоним на дългосрочен комфорт, 

лукс и качество повече от 40 години. Той бе прерабо-

тен, като същевременно запазва репутацията си на 

технологичен флагман с многобройни нови функции, 

включително първото интегриране на Apple CarPlay за 

мотоциклет. 

Топверсията Gold Wing Tour - с DCTransmission - е на 

разположение в нов цвят Pearl Hawkseye Blue.

Популярният високопроизводителен средно го-

лям скутер SH300i за 2019 г. е оборудван с Honda 

Selectable Torque Control и Smart Top Box, свързан със 

системата за дистанционно управление.

Много от мотоциклетите получиха допълнителни 

цветови актуализации. CB1000R - водещият модел на 

Honda в категорията Neo Sports Cafe - ще бъде нали-

чен в нов Sword Silver Metallic цвят, както и с широка 

гама от „фабрично приспособени“ аксесоари. Цвето-

ви новости има при Rebel, Integra, NC750X, SH125 и 

SH150. 
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MOTO EXPO Текст Стефан Илиев Фотография Николай Китанов

Най-голямото мотоциклетно изложение в 

България досега - Moto Expo 2019, премина 

при огромен успех. Участваха почти всички 

представители на марките на големите произ-

водители на мотоциклети, АТV машини, скутери 

и мотопеди, а също аксесоари, резервни части и 

оборудване. Един от най-големите щандове в об-

новената зала АСИКС АРЕНА в столицата бе наши-

ят - на Бултрако АД, представител на най-популяр-

ната мотоциклетна марка в света - Honda. Той зае 

площ от 247 кв. м, като на него имаше и ATV-та, а 

също каски, екипировка и аксесоари.

По време на изложението посетителите имаха въз-

можността да видят цялата гама от машини на 

Honda. Като се започне от най-малките 50-кубикови 

скутери и се стигне до големите мотоциклети  с 

двигатели от 1800 куб. см, например най-луксозния ту-

ринг мотоциклет GL 1800 Gold Wing. Но не само тази 

машина впечатляваше посетителите. Имахме и ня-

колко премиерни мотоциклета, които за първи път 

MOTO EXPO 2019
МОТОЦИКЛЕТИТЕ НА HONDA СЕ 
РАДВАТ НА ОГРОМНА ПОПУЛЯРНОСТ



пристигнаха в България. 

Доста известни личности посетиха нашия щанд. 

Актьорът Асен Блатечки дълго време се любува на 

гореспоменатия GL 1800 Gold Wing, но пробва и други, 

доста по-компактни мотоциклети. Специално вни-

мание на машините Honda отдели при откриването 

на Moto Expo 2019 и зам.-министърът на транспорта 

Ангел Попов. 

RC213V ОТ MOTOGP – 
ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА
„Черешката на тортата“ на нашия щанд обаче бе със-

тезателният мотоциклет на Марк Маркес RC213V 

от MotoGP. Тази машина, освен че беше най-скъпата 

на изложението, бе и шампионска. С нея Марк е спече-

лил битките и титлата на Honda в Moto GP шампио-

ната през 2017 г. Именно това звездно дуо допринесе 

за тройната корона на тима Repsol Honda за съот-

ветния сезон – титли при конструкторите, за шам-

пиона и за отбора. 

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ RC213V, ЗА 
ЧИЯТО ДОСТАВКА ОТ БАРСЕЛОНА 
СЕ ПОГРИЖИХМЕ И ПОЛОЖИХМЕ 
ДОСТА УСИЛИЯ, ЗА ДА 
ЗАРАДВАМЕ ФЕНОВЕТЕ НА HONDA, 
Е ДОНЕСЪЛ В ТОЗИ СИ ВИД ПЕТ 
ПОРЕДНИ КОНСТРУКТОРСКИ 
ТИТЛИ ЗА МАРКАТА ОТ 
ИЗЛИЗАНЕТО СИ ПРЕЗ 2012 Г. 

Индексът RC в името на мотоциклета идва от 

racing, цифрите 213 означават, че това е третата 

за 21-ви век състезателна машина на Honda от тази 

серия, а индексът V бележи V-образния двигател. 

Експонатът, дошъл у нас, е с идентични технически 

спецификации като този, с който до Гран при на Ката-

луня Маркес спечели 4 победи. В основата на RC213V за 

2019 г. е заложено ДНК-то от въведената през 2012 г. 

машина. През актуалния 25-и сезон на Moto GP алумини-

евото шаси на мотоциклета бе олекотено, но за смет-

ка на това инженерите са се погрижили то да бъде 

още по-здраво, стегнато и балансирано. Мощността 

на V-образния двигател остава идентична – 180 кВт 

(244,5 к.с.). В конструкцията на мотоциклета ключова 

роля играят аеродинамичните елементи от карбон.

CB650R И CBR650R:  
ПРЕМИЕРИ ОТ EICMA, КОИТО 
ПРИСТИГНАХА В СОФИЯ
Похвалихме се с уникалния прототип на Маркес. Но 

не можем да не споменем и два от най-новите мото-

циклета в нашата гама. Те бяха представени на из-

ложението EICMA 2018 в Милано, а буквално седмици, 

след като бяха лансирани на пазара, се появиха и у нас. 

Става дума за новия „нейкид“ CB650R и за суперспорт-

ния CBR650R.
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Интересът към CB650R бе огромен, защото той 

смесва вдъхновението на кафе рейсърите с дизайна 

на Neo Sports Cafe. Неговият ретро минимализъм е на-

сочен към младите хора, които искат да се похвалят 

със стил и да се наслаждават максимално на комбина-

цията от вълнуващи четирицилиндрови двигатели и 

леко, гъвкаво, изтънчено управление на шасито. 

Новият CB650R е огледален образ на CB1000R - с под-

редени линии, проектирани така, че да покажат мак-

симално машината и по-точно изчистения мотоцик-

лет. В сравнение със стрийтфайтъра CB650F, който 

той замества в серията на Honda, са спестени 6 кг 

от шасито благодарение на ревизираната рама, ре-

зервоара за гориво и стъпенките. Вилката Showa SFF 

USD 41 мм и радиално монтираните четирибутални 

апарати, а позицията за езда е типична за нейкид ма-

шините. Подобно на CB1000R новият CB650R също е 

с кръгъл LED фар и LCD дисплей, включващ индикатор 

Shift Up и за смяна на предавката. 

Стилът Neo Sports Café на CB650R се отличава с 

компактните пропорции с къса, тънка опашка и ха-

рактерен фар. Дългият резервоар за гориво е ключов 

мотив, а гладките му линии подчертават здравината 

на истинските метални повърхности.

Кръглият фар е базиран на CB1000R. Той е LED, както 

и останалата част от осветлението. Новият LCD 

инструмент също се използва в CB1000R. Машината 

е с по-агресивна позиция при езда, отколкото CB650F. 

Кормилото е скосено с 557 мм – с 13 мм напред и с 8 

мм надолу, като и с изтеглени стъпенки - 3 мм назад 

и 6 мм по-високо. Височината на седалката е 810 мм.

Стоманената рамка на CB650R е олекотена с 1,9 кг 

и е по-лека от CB650F. Тя е настроена, за да осигури 

балансирани характеристики на работа. Междуосие-

то е 1450 мм, а собственото тегло е 202 кг, докато 

CB650F тежи 208 кг. 

Диаметърът и ходът на буталото са 67 мм х 46 мм, 

а степента на сгъстяване е до 11,6:1. Формата на 

горивната камера е оптимизирана с помощта на ре-

визиран дизайн на буталото. Клапаните са подсилени, 

а запалителните свещи са иридиеви. Редица подобре-

ния са направени, за да се намали триенето, както на 

буталата, така и на цилиндрите.

НОВИЯТ CBR650R ПРИЕМА 
СТИЛИСТИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА 
CBR1000RR FIREBLADE ЗА 2018 
Г., НО СЪС СВОЙ СОБСТВЕН 
ХАРАКТЕР.  

Той е перфектна комбинация от компактен раз-

мер, ниска маса и впечатляваща мощност на дви-

гателя. 

CBR650R заменя CBR650F в гамата на Honda. Той 

осигурява удоволствие, наслада и адреналин на ма-

шина RR, но с достатъчна практичност и разумни 

експлоатационни разходи. Удобен както за всеки-

дневен транспорт, така и за забавление през уи-

кенда.

Като характеристики, технология и размери 

CBR650R е като CB650R. Той е също с по-леко с 

6 кг шаси от CB650F и CBR650F. Вилката е Showa 

SFF USD 41 мм. 650-кубиковият двигател достига 

до 12 000 об/мин, като са добавени допълнително 

1000 оборота. За да се улесни превключването по 

възходящ и низходящ ред на предавките, е предви-

ден приплъзващ съединител. Освен това система-

та Honda Selectable Torque Control (HSTC) поддържа 

теглителната сила на задните колела. 

Седалката е по-компактна и пресича задната 

част на машината, което допринася за по-твърдо-

то усещане. Агресивната позиция за езда е зара-

ди променените ръкохватки на кормилото, които 

сега са с 30 мм напред и са по-ниски от CBR650F, 

а краката са с 3 мм по-назад и с 6 мм по-високо. 

Височината на седалката остава 810 мм.

Предното окачване на 41 мм вилка Showa (SFF) 

е регулируемо, а задното е регулируем единичен 

амортисьор със 7-степенно алуминиево подвижно 

рамо. 

Четирибуталните радиално монтирани апарати 

на предната спирачка работят върху плаващи въл-

нообразни дискове с дължина от 310 мм, а отзад е 

еднобутален апарат на 240 мм диск. Двуканалната 

ABS е стандартна. 

Двигателят използва компактна вътрешна архи-

тектура и шестстепенна скоростна кутия Honda 

Selectable Torque Control (HSTC). Тази система за 

контрол може да бъде изключена от ездача при же-

лание. Разходът на гориво от 20,4 км/л дава про-

бег от над 300 км с един резервоар, чийто обем 

е 15,4 л.
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И ГРАДСКИ ЛЕГЕНДИ…
На нашия щанд бе изложен и най-продаваният мото-

циклет в света - Super Cub. Той присъстваше в най-

новата си версия C125. Машината е истинска градска 

легенда и символ на стилната мобилност. Super Cub 

С125 е еднакво харесван и търсен както от млади-

те, така и от по-възрастните градски ездачи заради 

ретро дизайна, лесното управление и високата на-

деждност. Новият модел е впечатляваща еволюция 

на легендарния скутер, продължаващ и развиващ слав-

ните шейсетгодишни традиции. 

Друг популярен малък мотор, чиято еволюция продъл-

жава отпреди повече от половин век, е Honda Monkey. 

Той е хит сред мини байковете, превърнал се е в ис-

тинска класика и модна икона: стилен и закачлив, ком-

пактен и маневрен, впечатляващ и привличащ. Рено-

виран и авангарден, той комбинира добре познатия 

класически дизайн с модерни технологии: USD вилка, 

два задни амортисьора, LCD, IMU базиран ABS и LED 

светлини. Новият 1-цилиндров 125-кубиков двигател е 

с мощност от 6,9 кВт, и разход на гориво 67 км/л. 

Готов за път тежи само 107 кг. Този модел бе избран 

от Павел Колев, който спечели голямата награда от 

томболата на Moto Expo 2019. За това разказваме 

специално на стр. 39. 

КАСКИ, АКСЕСОАРИ И СИЛНИ 
ПРОДАЖБИ…
Голям интерес имаше и към каските, на които 

сме официални вносители. Става дума за елитни-

те марки Nolan, X-lite и Grex. Десетки мотористи 

бяха привлечени от изключителното качество и 

характеристики на шлемовете, които бяха и на 

добри цени. Само в първия ден от изложението де-

ветима мотоциклетисти се сдобиха с нови каски. 

Изключителен интерес имаше и към продуктите и 

екипировката на Oxford, която също представлява-

ме в България. Успяхме да продадем почти всички 

аксесоари, доставени от нас за Moto Expo 2019, оч-

акваме нова партида, за да посрещнем огромното 

търсене през този сезон. Машините Honda също се 

радваха на изключително търсене – най-голямото 

мотоциклетно братство в света се увеличи с още 

20 души след Moto Expo 2019.
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Традиционно в края на всяко изложение се разигра-

ва томбола и се печелят награди. Някои си тръг-

наха с ваучер за татуировка, други – с аксесоари, 

но само един можеше да избира измежду всички 

предложени от анкетната карта мотоциклети.  

НИЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ, ЧЕ ТОЧНО 
ТОЙ ИЗБРА НАШИЯ HONDA 
MONKEY ИЗМЕЖДУ ВСИЧКИ 
МАРКИ И МОДЕЛИ. ПЛАМЕН 
КОЛЕВ ЗАЛОЖИ НА ЛЕГЕНДАРНИЯ 
НИ МОДЕЛ СЪС ЗАКАЧЛИВИ 
ВИЗИЯ И ИМЕ. 

Оказа се, че той по принцип е от нашето семейство 

и притежава друг мотоциклет Honda, и побързахме 

да го поканим в обновения ни шоурум на бул. „Бълга-

рия“ 111, сграда А, където в присъствието на медии и 

приятели му връчихме ключа за сладкото „маймунче“. 

Бяхме го украсили с червена панделка като истински 

подарък. 

ДА ОПИТОМИШ MАЙМУНКА 
ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ОТ IT СФЕРАТА СПЕЧЕЛИ ГОЛЯМАТА 
НАГРАДА НА MOTO EXPO 2019 И ИЗБРА HONDA MONKEY
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Любопитна подробност е, че самият Пламен работи 

като проджект мениджър в сферата на IT техноло-

гиите. И нищо чудно, че залага на прецизността и 

технологията на марката, която представляваме в 

България. Както повелява традицията, щастливият 

късметлия пристигна при нас с кутия шоколадови 

бонбони, а колегата ни Александър Авджийски се по-

грижи да окаже необходимото съдействие по цялата 

документация по регистрацията и застраховането 

на мотоциклета. 

ЗАКАЧЛИВИЯТ БАЙК С РЕТРО 
КЪСТЪМ ДИЗАЙН ПРЕДИЗВИКА 
НЕ ЕДНА ВЪЗДИШКА ПО ВРЕМЕ НА 
MOTO EXPO 2019. НЕЗАПОЗНАТИТЕ 
С МОДЕЛА ЧЕСТО ПИТАХА ЩО 
ЗА ИГРАЧКА Е ТОВА И УДИВЕНО 
КЛАТЕХА ГЛАВИ. 

Honda Monkey е мотоциклет с половинвековна исто-

рия и до ден днешен продължава да печели сърцата на 

вече четири поколения ездачи. „Маймунката“ е един 

от най-разпознаваемите модели в световен мащаб. 

Пуснат е в серийно производство през 1961 г. в Япо-

ния и бързо се превръща в любимия RV (Recreational 

Vehicle – мотоциклет за забавление). Благодарение на 

изключително лесното управление (3-степенна меха-

нична скоростна кутия и центробежен съединител) 

бързо се налага като любим и желан първи мото-

циклет в живота на милиони фенове, гарантирайки 

лесно придвижване, максимално забавление и много 

безгрижни километри.

Новото поколение на малкия чаровник продължава да 

Ключовете официално връчи Светослав Китанов  
(дясно), бранд мениджър секция двуколесни в Бултрако АД 

бъде стилен, закачлив и компактен модел. Monkey е 

авангарден и неговият класически дизайн успешно е 

комбиниран с модерни технологии: обърната вилка, 

два задни амортисьора. LCD, IMU базиран ABS и LED 

светлини. Новият 1-цилиндров 125-кубиков двигател е 

с мощност от 6,9 кВт (9 к.с.) при 7000 об/мин, вър-

тящ момент от 11 Нм при 5250 об/мин и разход на 

гориво 67 км/л. Готов за път тежи само 107 кг. Разме-

рите му са (Д х Ш х В) 1710 x 755 x 1029 мм.

Препратките към оригиналната версия са очевидно и 

перфектно синхронизирани с модерните технологии - 

дигиталното full-LCD табло поздравява с приветливо 

примигване при подаване на контакт; километражът 

е с два режима и дигитален индикатор за горивото, 

всички светлини са LED; добре познатият wave ключ, 

който също е украсен с класическия Old Wing мотив, 

е с функцията answer back и облекчава намирането на 

мотоциклета на претъпкания паркинг; ABS-ът е IMU 

(Inertial Measurement Unit).
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ПРЕМИЕРА
Текст Стефан Илиев Фотография Honda

CBR1000RR FIREBLADE 

БЪРЗО, ПО-БЪРЗО, 
НАЙ-БЪРЗО
ОТ ИМЕТО Е ЯСНО ЩО ЗА МОТОЦИКЛЕТ Е ТОВА.   
ОГНЕН, БЪРЗ, СПОРТЕН, ПРЕДИЗВИКАТЕЛЕН.   
ИЛИ ПРОСТО - CBR1000RR FIREBLADE. 

Това е един от най-харесваните мо-

тоциклети на Honda. Той е типичен 

супербайк, спортист, способен да 

вдигне адреналина на пътя и на пистата.  

CBR1000RR Fireblade е въплъщение на ско-

ростта, бързината и емоцията. 

Още от въвеждането на Fireblade през 1992 г., 

във всяка своя еволюция след това, мотоцик-

летът се ръководи само от едно - философия-

та на дизайна е Total Control (Тотален контрол). 

Този мотор винаги е бил еталон за това как 

една супер спортна машина от литровия клас 

може да достави своята огромна сила. Това 

изцяло важи и за двете версии за 2019 г.  - 

Fireblade и Fireblade SP.  

Мотоциклетите взимат много от своите 

състезателни събратя, дело на екипа на HRC 

– супер успешната машина от  MotoGP и тази 
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от WorldSBK, която е по-близо до серийния 

Fireblade. Еволюцията е насочена към подо-

бряване на всеки аспект от представянето 

както на пътя, така и на пистата. Сериоз-

ните промени в електрониката са свързани 

с Honda Selectable Torque Control (HSTC), за да 

се постигне по-прецизна намеса и реакция 

на газта. Сега системата Wheelie Control 

е отделена от HSTC за по-фино управление. 

Реакцията на дросела е оптимизирана, за да 

има по-добро усещане при влизане в завоите 

и по-силен въртящ момент при излизане. Ни-

вото на интервенция на ABS-а е намалено 

при висока скорост.

Основната промяна на CBR1000RR Fireblade 

бе направена през 2017 г. Тогава бе написа-

на цяла нова глава в историята на модела. 

Базовият модел е много по-лек и използва по-

мощен двигател, като в същото време се 

възползва и от обърнатата телескопична 

вилка Showa 43 мм Big Piston, която е съв-

местима с балансирания заден маслен амор-

тисьор. От своя страна Fireblade SP стана 

още по-лек, придоби полуактивен електронен 

контрол на Ohlins (S-EC) плюс интерфейс за 

настройка Ohlins OBTi (Ohlins Objective Based 

Tuning interface).

Двете машини са оборудвани с 5-канален из-

мервателен модул на Bosch (IMU), работещ 

през ECU в съчетание с новата система 

Throttle By Wire (TBW). Към това трябва да 

добавим и 9-степенната Honda Selectable 

Torque Control (HSTC) и ABS-а. Системата за 

избор на режим на езда предлага интерфейс 

за регулиране мощността на машината, спи-

рането на двигателя и нивата на HSTC.



ПРЕМИЕРА

ВЪНШНО FIREBLADE И FIREBLADE SP 
ИМАТ ПРОМЕНИ ЗА 2019 Г. СТАВА 
ДУМА ЗА НОВИ ЦВЕТОВИ СХЕМИ. 
FIREBLADE ПОЛУЧАВА  
ФИНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕРНИЯ 
МЕТАЛИК - MATT BALLISTIC,  
СЪС СРЕБЪРНИ ВМЕСТО  
ЧЕРВЕНИ АКЦЕНТИ. 

Версията Grand Prix Red съдържа по-дефинирани бели 

ивици. Оцветяването на Fireblade SP Grand Prix Red 

HRC Tricolour е с по-изразителни бели и сини линии.

Това, че мотоциклетите стават по-красиви, се до-

пълва и с по-малко забележими, но съществени акту-

ализации на пакета за електроника. За това принос 

имат както инженерите от отдела R&D на Honda, 

така и от екипа на HRC MotoGP.

Контрол на въртящия момент (HSTC), или Honda 

Selectable Torque Control, е необходим специално за 
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движение на пистата. Там отварянето на дроселова-

та клапа е по-рязко и агресивно, отколкото при дви-

жение по шосе или магистрала. Направени са промени, 

за да се позволи по-добро поведение на мотоциклета 

по време на работа на HSTC. Включването на HSTC 

става, като се изчисляват контактът и профилът на 

задната гума, когато машината се накланя. Това ста-

ва по-равномерно и прецизно с HSTC. Резултатът е 

по-гладко поведение на мотоциклета при излизане от 

завоя, като тогава водачът се чувства по-сигурен.  

Много състезатели на пистата искат да карат с ви-

соко ниво на Wheelie Control с минимално използване 

на HSTC. Така те постигат добро сцепление на коле-

лото, без приплъзване, без да се страхуват, че пред-

ното колело ще се вдигне прекалено много, което ще 

доведе до загуба на скорост. При предишния модел на-

стройката на HSTC бе доста ниска и бе комбинирана 

с Wheelie Control. Сега тези функции са разделени, за 

да могат да се постигнат комбинации от настройки, 

като ниска HSTC с по-висок Wheelie Control.

Освен това новата логика на системата Wheelie 

Control означава, че колкото и да се вдига предното 

колело, „приземяването“ се контролира плавно и езда-

чът е в състояние да се концентрира изцяло върху 

скоростта и ускорението за постигане на възмож-

но най-доброто време на обиколка. Съответно на 

TFT дисплея вече има W за Wheelie Control с 3 нива на 

разположение, заедно с настройките на мощността, 

спирачката на двигателя и HSTC. ECU на мотоцик-

лета е достатъчно умно, за да определи разликата 

между колелото и сцеплението, като прецени кога да 

се намеси.

Регулирането на газта за влизане в завоя също е от 

значение. При каране на писта преминаването от на-

пълно отворен към напълно затворен дросел става 

много бързо. За да се ускори забавянето, когато дро-

селната клапа е затворена, работната скорост на 

двигателя TBW е увеличена. Времето, необходимо за 

намаляване на оборотите на двигателя при напълно 

отворена клапа, сега е намалено с 45%. Резултатът е 

по-бързо, но и по-плавно забавяне при влизане в завоя. 

Така водачът се чувства по-сигурен.   

Отговорът на дросела при излизане от завоя също 

е регулиран. Това се отразява от програмата HRC 

MotoGP. Там количеството на въртящия момент при 

допълнително отваряне на иначе  полуотворената 

дроселова клапа, например при излизане от завоя, е 

увеличено, особено в режим на мощност. Резултатът 

е по-високо ниво на производителност, особено за 

писти, на които гумите работят с високо сцепление. 

Така се постига по-бързо ускоряване на излизане от 

завоя и по-добро ускорение.  

Промени в ABS-а също има. При каране по високоско-

ростни писти, нивото на интервенция на ABS-а е на-

малено, а ефективността при спиране с двигателя 

значително се подобрява. Така например от Honda 

са променили настройките на ABS. Системата се 

намесва много по-малко над 120 км/ч и има 15% по-го-

лямо забавяне. Така че, когато се спира при 180 км/ч 

например, това става много по-агресивно.

При Fireblade съотношението мощност към тегло е 

подобрено с 14%. Теглото е намалено с 15 кг, а мощ-

ността е с 8 кВт повече. Освен споменатите по-го-

ре промени в електрониката са запазени и наличните 

от предишния модел. Става дума за Selectable Engine 

Brake, Quickshifter, Downshift Assist, избираеми режими 

за езда и Power Selector. Така е запазена характерната 

технология, изградена на базата на тази от MotoGP  

мотоциклета RC213V. Това важи за Fireblade SP, къде-

то от ключово значение са три фактора - по-малкото 

тегло, по-голямата мощност и електрониката, коя-

то помага на ездача.

ДВИГАТЕЛЯТ Е НЕПРОМЕНЕН - 
4-ЦИЛИНДРОВ, РЕДОВИ, 4-ТАКТОВ, 16 
КЛАПАНА, DOHC С ОБЕМ 999 КУБ. СМ. 
ДИАМЕТЪРЪТ И ХОДЪТ НА БУТАЛОТО 
СА 76 Х 55 ММ, А СТЕПЕНТА НА 
СГЪСТЯВАНЕ Е 13:01. 

Максималната мощност на серийните модели е 141 

кВт при 13 000 об/мин, а максималният въртящ мо-

мент е 114 Нм при 11 000 об/мин. Резервоарът събира 

16 л гориво, а системата е PGM-DSFI с електронно 

впръскване. 

Съединителят е многодисков, маслен, с диафрагмени 

пружини, скоростната кутия е 6-степенна, а задвиж-

ването е с верига. Размерите (ДxШxВ) са: 2065 мм x 

720 мм x 1125 мм. Междуосието е 1405 мм, височина-

та на седалката – 823 мм, а теглото – 196 кг. 
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ИСТОРИЯ Текст Стефан Илиев Фотография Honda

Няма такова чудо в транспортната индустрия! 

Малкото моторче безапелационно заема първо-

то място в класацията „Най-масово моторно 

превозно средство в света“. Toyota могат да му дишат 

прахоляка с над 40 милиона коли Corolla, а Volkswagen са 

някъде далеч назад с под 25 милиона коли от модела 

Beetle. Заедно с Ford Model T, Jeep и Volkswagen Beetle, 

Honda Super Cub се смята за икона на транспортната 

индустрия на ХХ век. Малкият мотор с едноцилиндров 

четиритактов двигател с обем от 49 до 125 куб. см 

е завладял света още от раждането си през 1958 г. 

Вариантите му са много – C100, C50, C70, C90, C100EX, 

C70 Passport и др. 

Идеята за нов мотоциклет от 50 куб. см е замисле-

на през 1956 г., когато основателят на Honda Motor 

Сойчиро Хонда и неговият партньор Такео Фуджисава 

пътуват из Германия и разбират колко популярни са мо-

топедите и леките мотоциклети. Двамата виждат в 

тези малки машини бъдещето на масовия транспорт 

в Япония. Фуджисава, като финансист и човек на биз-

неса, предвижда стратегия за подобна машина, с коя-

то могат да доминират на пазара. Това е начин да се 

спечелят пари от икономическия бум в Япония. Малък, 

високопроизводителен мотоциклет е в основата на 

плановете му. В същото време Сойчиро Хонда идва в 

Европа, за да се опита да спечели състезанието ТТ на 

остров Ман. 

Фуджисава изгражда концепция за двуколесно возило 

за всеки. То трябва да се хареса както в развитите, 

така и в развиващите се страни, сред градското и 

селското население. Новият мотоциклет трябва да 

бъде технологично прост, за да оцелее на места без  

достъп до съвременни инструменти или надеждни 

доставки на резервни части. Тъй като Honda е голяма 

компания, която се разраства, се нуждае от продукт, 

който може да се произвежда в огромно количество. 

SUPER CUB  
100 МИЛИОНА  
И МАЛКО  
ОТГОРЕ

НЯМА ТАКОВА ЧУДО! ОТ 1958 ДО 2008 Г. – 60 МИЛИОНА. ДО 2014 – 84 МИЛИОНА, 
И ДО 2017 – 100 МИЛИОНА. ТОВА НЕ СА ДАННИ ОТ СЧЕТОВОДНИ КНИГИ, А 
БРОЙКИТЕ НА ЕДИН МИЛИОНЕР - HONDA SUPER CUB. 



Освен това трябва да бъде проходим, тъй като мото-

педите и скутерите с малки колела не са подходящи 

за зле поддържаните или почти несъществуващите 

пътища в голяма част от Азия. Друго изискване е лес-

ното управление, дори да се кара с една ръка…

Двамата партньори преценяват всички тези възмож-

ности. Сойчиро Хонда вече е сериозно заинтересован 

и при завръщането си в Япония започва разработване-

то на Super Cub. На следващата година той показва 

прототип на Фуджисава, който обявява, че продажби-

те ще бъдат около 30 000 на месец. Това е два пъти по-

вече от всички месечни продажби на двуколесни в Япо-

ния. Фуджисава съобразява, че този мотоциклет ще се 

купува еднаква добре във всяка част от света. Не е 

далеч от истината. American Honda Motor Company в 

САЩ е основана през 1959 г., през 1961 г. е създадена 

дилърска мрежа в Германия, през 1962 г. в Белгия и Вели-

кобритания, а през 1964 г. във Франция.

Honda Juno е първият скутер, за чието производство 

са използвани полиестерна смола или пластмаса с 

усилена каросерия от фибростъкло. Производството 

на тази машина обаче спира през 1954 г. Фуджисава 

обаче продължава да насърчава научните изследвания 

в техниките за леене на полиестерни смоли. Така се 

стига до решението обтекателят на Super Cub да е 

от висококачествена пластмаса. От този материал 

са направени предпазителите за краката отпред и 

калниците. 

Super Cub е първият мотоциклет, произведен с пласт-

масов обтекател. Технологията, разработена на със-

тезанията ТТ на остров Ман, е много важна за новия 

лек байк. Това прави възможно получаването на мощ-

ност от 3,4 кВт, или 4,5 к.с. от 50-кубиковия четири-

тактов двигател на Honda. Всъщност първият чети-

ритактов двигател на Honda, тип E от 1951 г., има 

малко по-голяма мощност в сравнение с тази на Super 

Cub - 3,7 кВт, или 5 к.с., но с почти три пъти по-голям 

обем - 146 куб. см. 

Honda Super Cub излиза за първи път на пазара през 

1958 г. Той е мотоциклет, който се състои от сто-

манена конструкция, покрита с панели и обтекатели 

на тялото, изработени или от пластмаса, или от друг 

материал, в пълна противоположност на тогавашни-

те практики в производството. Независимо от това 

Honda Super Cub става съвсем за кратко най-популярен 

на азиатския пазар. След това започва щурм към дру-

ги региони, като Европа, Латинска Америка и Близкия 

изток. Освен хит в Европа Super Cub става бестселър 

и в САЩ, благодарение на създадената American Honda 

Motor Company и нейната хитра маркетингова стра-

тегия – You meet the nicest people on a Honda - „Най-го-

тините хора карат Honda“.

Разбира се, няма продукт, който да остане популярен в 

продължение на десетилетия, без да види достатъчно 

много промени. Понякога те все пак се случват, за да 

бъде пригоден мотоциклетът за нови пазари. В други 

случаи промените са наложителни, за да го направят 

по-конкурентен. Honda Super Cub със сигурност е пре-

търпял еволюция във времето. 

Така например първият му вариант излиза през април 

1960 г. под името C102. Той е подобен на своя пред-

шественик, но има редица нови функции като електри-

чески стартер и кик. Въпреки това C50 от 1966 г. се 

превръща в една от най-известните версии на Honda 

Super Cub. В същото време Honda не остава да почи-

ва на лаврите си и продължава да издава нови версии, 

като C70. В по-голямата си част тези нови версии са 

подобни на предшествениците си, но по тях има ва-

жни промени. За пример може да послужи т. нар. Honda 

Dream - версия със 100-кубиков двигател, предназначе-

на за пазара в Югоизточна Азия. Тя обаче става попу-

лярна и на други места.

Освен стандартната линия на Honda Super Cub, тряб-

ва да се отбележи, че има и други варианти. Пример 

за това е Honda Sports Cub, издаден през 1960 г. Друга 

версия е Honda Trail, ранен образец за дуал-спорт мо-

тоциклет. Нито една от тези две линии не постигна 

същия успех като стандартните и те изчезват през 

60-те години на ХХ век. 
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ИДЕЯТА ЗА НОВ МОТОЦИКЛЕТ ОТ 50 КУБ. 
СМ Е ЗАМИСЛЕНА ПРЕЗ 1956 Г., КОГАТО 
ОСНОВАТЕЛЯТ НА HONDA MOTOR, СОЙЧИРО 
ХОНДА И ТАКЕО ФУДЖИСАВА ПЪТУВАТ ИЗ 
ГЕРМАНИЯ И РАЗБИРАТ КОЛКО ПОПУЛЯРНИ 
СА МОТОПЕДИТЕ И ЛЕКИТЕ МОТОЦИКЛЕТИ



1958 г. Super Cub C100
Роден е епохален мотоциклет: Super Cub C100. Това 

първо поколение Super Cub включва нископодова рам-

ка, големи предпазители за краката, 3-степенна ско-

ростна кутия с автоматичен центробежен съедини-

тел и 4-тактов OHV двигател с въздушно охлаждане.

1962 г. Honda CA100
Honda CA100 прави мотоциклетите Honda част от 

културата на Северна Америка. Моделът за САЩ се 

различава от японския, като вече е с два мигача на 

кормилото. Той влиза в кампанията Nicest People, коя-

то стартира през следващата година.

1966 г. Super Cub C50
Въведен е двигателят OHC, който отваря пътя към 

сегашната конструкция на агрегата. Безопасността 

се подобрява с по-големи предни и задни светлини, 

както и мигачи. Дизайнът се обновява, като се насле-

дява стилът на С100.

1978 г. Super Cub C50
Еволюцията в детайлите е значителна – по-тих звук 

на ауспуха, подобрен въртящ момент от ниския до 

среден оборотен диапазон… Мотоциклетът разпо-

лага с повече мощ за пътешествия и е по-лесен за 

използване. Клиентите са особено доволни, че всички 

доставки са улеснени – независимо дали става въпрос 

за ранен вестник, сутрешно мляко или късна вечерна 

телеграма.

1981 г. СТ110 
Функционален и лесен за управление трекинг мотор за 

близки обиколки, с които ездачът може да се наслади 

на великолепието на природата, горите или плани-

ните. Освен че се кара лесно и дава възможност за 

излет сред природата, този модел бе известен като 

Hunter Cub. Идеален за широк спектър за езда, като 

туристически и крайградски дестинации, той се пре-

върна в истинска сензация. 

1983 г. Super Cub 50 Super Custom 
Този модел е първият Super Cub, оборудван с нов дви-

гател и реализирал изумителна икономия на гориво 

от 180 км с 1 литър. 

ЕВОЛЮЦИЯТА НА HONDA SUPER CUB 
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1991 г. Super Cub 50 Standard
Промените в дизайна включват нова емблема и обно-

вена предна част. Белите странични предпазители за 

краката са заменени с червени. Функционалността е 

подобрена с механичен разходомер за гориво, наред с 

други функции.

1998 г. C100 BIZ
В чест на клиентите от Бразилия, които искат мяс-

то за ръчен багаж, Honda разработва този модел с 

по-малко задно колело. Ражда се нов интелигентен 

Cub, който запазва своята производителност, но уве-

личава капацитета на багажното отделение. 

2003 г. Wave 125
Този модел е широко популярен в Югоизточна Азия, 

особено в Тайланд. Многофункционалният Wave 125 

може да се използва за работа или забавление.

2007 г. Super Cub 50 Standard
Този модел подобри използваемостта и намали възмож-

ността за спукване. Той е оборудван с оригиналната тех-

нология Tuff-up Tube на Honda, състояща се от двуслойна 

тръба, инжектирана с антипробивна течност.

2017 г. Super Cub 50
Фарът си връща кръглата форма, за първи път в се-

рията Super Cub се появяват LED светлини. Мото-

циклетът е оборудван с модерни технологии, но за-

пазва традиционния за модела стил като емблемата 

с вградено лого, напомнящо на оригинала.

2019 г. Super Cub С125
Най-новата версия на Super Cub 125 е универсална. На-

сочена е към широк профил на клиенти. S-образният 

силует осигурява лесното качване и слизане. Модерни-

ят SOHC 125-кубиков двигател с програмируем инже-

кцион осигурява необходимата мощност. Super Cub 

C125 е с впечатляващ разход от  66,7 км/л. С един ре-

зервоар 3,7 л могат да бъдат изминати около  245 км.
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За първи път се срещнахме с Георги Любенов 

на „Драган Цанков“ 4, познатия адрес на БНР, 

преди около 13 години. Тогава съвместното 

предаване на Българското национално радио и те-

левизия „Полет над нощта“ на Хачо Бояджиев бе 

в апогея си, а Жоро – негов водещ. Благодарение 

на този факт той вече бе не само познат глас 

от многобройните си изяви в БНР (включително 

и като един от гласовете на „Хора, пътища, ав-

томобили“), а и лице от малкия екран. Поводът да 

се видим тогава бе неговият автомобил - Honda 

Civic, тъй като трябваше да взема интервю от 

него за поредния брой на The Power of Dreams, 

фирменото издание на японската марка, за коя-

то с удоволствие работя и днес. В началото на 

тази година пътищата ни отново намериха своя-

та пресечна точка по време на награждаването 

„Автомобил на годината“, където Жоро успешно 

влезе в ролята на водещ на церемонията. А и съв-

сем наскоро чаровният и усмихнат водещ смени 

стария си Civic с HR-V. По стечение на обстоятел-

ствата датата, на която той получи ключовете 

за новото си МПС, съвпадна с регистрационния 

номер на новата му Honda. Двамата се засмива-

ме, че това е добра поличба, и разговорът ни за-

почна. 
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ГЕОРГИ  
ЛЮБЕНОВ:  

ВСЕ ОЩЕ 
КАРАМ  
HONDA!

ОТ „ПОЛЕТ НАД НОЩТА“ ДО 
„ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С ГЕОРГИ 

ЛЮБЕНОВ“ – ЧАРОВНИЯТ ВОДЕЩ 
СМЕНИ СТАРИЯ СИ CIVIC С  

НОВО HR-V И ЗАГАТВА, ЧЕ НИ 
ГОТВИ ИЗНЕНАДА



DREAMS 2019

57

САМО КАТО ЧУХ КОЛКО  
ТИХО РАБОТИ ДВИГАТЕЛЯТ  
НА ТОВА HR-V, И ОТ  
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕТО МИ КЪМ  
ДИЗЕЛА НЕ ОСТАНА И СЛЕДА



Първата ни среща се случи покрай брой на The 
Power of Dreams от 2006 г., помня, че тогава 
идвах в БНР, а „Полет над нощта“ беше в сти-
хията си, какво се промени за теб през изте-
клите 13 години?
13 години е страшно много време. Каквото и да се 

е променило, едно остава същото – все още карам 

Honda. Това с чувство за хумор, а иначе – 13 години 

са предостатъчно време за всяка професия, в която 

човек да израсне, да надгради уменията си, да има 

съзнанието, че се развива. Поне така ми се иска да 

бъде при мен. Отдавна напуснах БНР, където се срещ-

нахме за първи път, вече изцяло вървя по пътя на ТВ 

кариера и въпреки че „Полет над нощта” го няма от 

12 години, все още работата в телевизия си оста-

ва най-привлекателна за мен. И понеже си говорим за 

стабилни марки, каквато е Honda, минах и през друга 

сериозна и стабилна „марка” – „По света и у нас”. Това 

е най-старата и най-авторитетна централна инфор-

мационна емисия у нас, на която за известно време 

бях водещ, а от 7 години водя уикенд-блока на БНТ. Не 

без самочувствие ще допълня, че името му е „Денят 

започва с Георги Любенов”. 

Тогава караше Honda Civic, помниш ли някоя 
интересна случка с този модел? Какво стана 
с него?
Все още си е жив и здрав, даже няма навъртени 140 хи-

ляди километра. Според мен има още много живот в 

него, но като гледам манията по нови автомобили, си 

казах, че ми е време за смяна. Интересни случки сигур-

но съм имал – гониха ни някакви пияници на морето и 

аз успях да избягам с Хондата. Е, не беше като в „Под 

прикритие”, но пак си беше емоция. Иначе съм особе-

но доволен, че за тези 13 години колата не ме предаде 

нито веднъж и никога не съм закъсвал на пътя.  

С какъв автомобил я сменяш сега, какво най-
много ти хареса в него?
Спрях се на HR-V - 1.6 i-DTEC, Executive серия. 120 коня 

са ми достатъчни. Не съм състезател. Дали защото 

е мода, но напоследък все повече се заглеждам в кро-

соувърите. Хем не искам да е прекалено голяма, хем 

пък малките коли са ми много детски. На мъж на 40 

години не му отива да кара Jazz. Оттам нататък, вие 

най-добре знаете предимствата на оборудването 

в тази серия – има всякакви екстри. Досега не съм 

имал голяма част от тях, така че все още разучавам 

новите технологии. Радва ме панорамният шибидах, 

цялата електроника вътре, камерите в помощ на 

водача, като цяло системите за сигурност, защото 

държа на това. Ясно е, че вече производителите се 

надпреварват да предложат какви ли не екстри. По-

скоро голямата спирачка пред мен беше дизеловият 

двигател. Аз съм от поколението шофьори, които 

наричаха дизелите „нафтови печки”. Имам книжка от 

1994 година и някъде в края на 90-те карах един ужа-

сен дизел, пак японски впрочем. Та ми трябваше малко 

време да се уверя, че не си купувам нафтова печка. С 

други думи – тези дизели не са като онези. Само като 

чух колко тихо работи двигателят на това HR-V, и от 

предубеждението ми не остана и следа. 

Хората със свободни професии обикновено са 
разсеяни шофьори, а ти какъв си зад волана?
Напротив. Доста внимателен съм. Затова и не се из-

кушавам от иначе прекрасните спортни модели нови 

автомобили с по няколкостотин конски сили. Нито 

имаме пътищата, нито условията за тях. Почти ви-

наги спазвам ограниченията на скоростта, не летя с 

колата, не минавам на червено и спирам на пешеходна 

пътека. Това се надявам да го прочетат в КАТ и бързо 

да ми направят златен талон. 

И ПОНЕЖЕ СИ ГОВОРИМ 
ЗА СТАБИЛНИ МАРКИ, 
КАКВАТО Е HONDA, 
МИНАХ И ПРЕЗ 
ДРУГА СЕРИОЗНА И 
СТАБИЛНА „МАРКА” – 
„ПО СВЕТА И У НАС”. 
ТОВА Е НАЙ-СТАРАТА 
И НАЙ-АВТОРИТЕТНА 
ЦЕНТРАЛНА 
ИНФОРМАЦИОННА 
ЕМИСИЯ У НАС, НА 
КОЯТО ЗА ИЗВЕСТНО 
ВРЕМЕ БЯХ ВОДЕЩ.
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Каква музика слушаш в автомобила си?
Каквато и вкъщи. Някъде четох, че заради трафика в 

града и изобщо наводнената от коли София, най-много 

се слушало радио сутрин между 7 и 9 и вечер от 17 до 

19 часа. Което, разбира се, е съвсем логично. Тогава 

имало бум на радиорейтинга. Та често слушам радио 

в колата. Навремето много обичах, когато минавам 

покрай някой град, да слушам местната му радиостан-

ция – например Радио Стара Загора или Радио Шумен, 

това винаги ми беше забавно. В новата ми кола има 

интернет радио – обичам да слушам „Монте Карло” – 

RMC, както и програмата на Radio FG по интернет. 

Иначе последно в колата слушах песните от фести-

вала „Сан Ремо”, защото много обичам италианската 

музика. Нищо не разбирам, но си пея в колата на мой си 

италиански. Класика също слушам. Любими групи са ми 

„Депеш Мод”, „Пет шоп бойс”, „Пласибо” и много други. 

От собствен опит знам, че работата в меди-
ите е и блаженство, и проклятие. Какво друго 
би работил, ако се наложи?
Много добре го каза: и блаженство, и проклятие ед-

новременно. Вече ми е много трудно да се преори-

ентирам в нещо друго. Не знам какво бих могъл да 

работя. В едната ми диплома пише, че съм „магистър 

филолог – учител по български език и литература”, а 

в другата, че съм „театровед – театрален критик”. 

Очевидно за момента нито съм учител, нито съм 

театрален критик, въпреки че и двете ги мога. Ако 

сменям работата, ще е нещо съвсем различно от пуб-

личната и медийната сфера, но засега нямам такива 

намерения. Напротив – ще ви издам, че скоро ми пред-

стои приятна промяна в професионално отношение. 

Как спечели първия си хонорар?
Бях ученик, трябва да е било някъде 1993 година и то-

гава като стажант в „Младежка редакция” на БНР ме 

изпращаха да правя анкети по улиците с касетофон. 

Спирах хората и им задавах въпроси по определена 

тема. Някои, разбира се, отказваха и ме подминаваха, 

но на други им беше интересно, защото виждаха, че 
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ИНАЧЕ СЪМ ОСОБЕНО ДОВОЛЕН, 
ЧЕ ЗА ТЕЗИ 13 ГОДИНИ КОЛАТА 
(ДОСКОРОШНИЯТ МИ CIVIC)  
НЕ МЕ ПРЕДАДЕ НИТО  
ВЕДНЪЖ И НИКОГА НЕ СЪМ 
ЗАКЪСВАЛ НА ПЪТЯ.



съм прекалено млад и сигурно са си мислили – тоя пък 

какво общо има с радиото... Нямам спомен от сума-

та, да е била 30-40 лева, но беше достатъчна за две-

три излизания с приятели. Тогава черпех някои хора и 

се чувствах голяма работа.  

„Полет над нощта“ преди време, „Денят за-
почва“… и то в събота и неделя, кога въобще 
спиш?
А, остава време и за почивка. Като ме питаш така, 

помня, че се шегувах – преди си лягах в толкова часа, 

в колкото по-късно трябваше да ставам, за да ходя на 

сутрешен блок. Т.е. бил съм в ефир по всяко време на 

денонощието – от рано сутрин до посред нощ. Всич-

ко си е до навик. Преди години предпочитах нощната 

работа, тогава бях много активен, но сега май не 

издържам до късно. С нетърпение чакам и лятната 

ваканция, когато сезонът на телевизионните преда-

вания свършва. Още малко. 

Днес все повече хора твърдят, че не гледат 
телевизия. Какви според теб са тенденциите 
в програмното развитие на малкия екран?
И е вярно, и не съвсем. Според проучванията огро-

мна част от аудиторията в България продължава 

да получава информация чрез електронните медии, и 

то главно – телевизията. Виждате колко активен е 

т.нар. праймтайм на различните канали – едни пред-

лагат шоу, други – риалити, трети – публицистика и 

кино. Какъвто и да е изборът на зрителя, той е ка-

тегорично много по-голям, отколкото да посегне към 

радио, за вестник да не говорим. От друга страна, 

младите хора наистина все по-малко гледат телеви-

зия, информират се основно от социални мрежи и сай-
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тове, направо в телефоните си. Има и една все още 

малка, но твърде предвзета и снобарска част, която 

демонстративно казва: „Аз си изхвърлих телевизора 

и се чувствам прекрасно.” Сигурно е така, но не знам 

защо телевизорът да е заплаха. Заплаха е, ако сам си 

го направиш. Като гледаш от сутрин до вечер турски 

сериали, вероятно оглупяваш, но който иска да се опа-

зи от оглупяване или от фалшиви новини, може да го 

направи и с телевизор вкъщи. Иначе самият телеви-

зионен пазар страшно много се промени в последни-

те години. Окрупни се, играчите стават все по-голе-

ми, критериите – все по-ниски, а професионализмът 

– посредствен. Едно съм запомнил от моя приятел 

Ники Кънчев – „Жоро, да знаеш, че тая работа е мара-

тон, а не спринт. Днес може да си първи, но трябва да 

можеш да бягаш на дълго разстояние”... Харесва ми. 

Вярно ли е, че в началото на годината си имал 
участие в балета „Лебедово езеро“?
Това е много интересна история. Не в „Лебедово 

езеро”, а в „Спящата красавица”. Ясно е, че заради 

работата ми в телевизията имам много познанства 

с хора от артистичния свят, най-общо казано. По-

знавам и харесвам сценичните изкуства. Балетът е 

част от тях. От години познавам балетната трупа 

на Софийската опера и балет, познавам директорка-

та Сара-Нова Кръстева, репетиторите Маша Илие-

ва и Ясен Вълчанов, познавам заглавията на балета, 

гледал съм ги всичките по няколко пъти. Миналата 

година бях в командировка в Москва, за да отразявам 

за БНТ гастрола на операта в Болшой театър. С една 

дума – не ми е някакво случайно хрумване. И от дума 

на дума, получих покана да участвам в „Спящата кра-

савица” от Чайковски. За да ви бъде интересно, по-

вече нищо няма да кажа – дали съм танцувал, какво 

точно съм правил на сцената и ще участвам ли пак 

– оставям в тайна. 

Каква защита прилагаш спрямо „жълтите ме-
дии“?
Не бих казал, че често съм гост в жълтата преса. 

Има два варианта – да отминеш с мълчание, или да 

се оправдаваш за измислиците, които често съчиня-

ват там. Има и трети – аз дори и не разбирам как-

во са писали, защото не следя, а и хората около мен 

не живеят в жълта среда и не ми казват. Всъщност 

един от големите „провали” на свободата на словото 

е криворазбраната свобода на словото. Да наплюеш 

някой е особена наша черта, някак си носи му кеф на 

българина. Първо се вижте вие, после съдете други-

те. Да се смея ли, да плача ли, когато преди години 

бяха написали как спя с Люба Кулезич и Явор Дачков 

в едно легло, демек спим тримата заедно. Как си го 

представяте това??? 

Гласът ти е основен инструмент за работа, 
как се грижиш за него?
Може би ми е останало от радиото, но имам особен 

вкус към хубавите гласове, сигурно затова ми зада-

ваш този въпрос. Винаги съм се възхищавал на хора-

та, за които казват „има глас от Бога” – има прекрас-

ни актьори, но... с дразнещи гласове. Това е все едно 

нещо съвсем малко да не ти достигне, за да си блес-

тящ... Да, добър си, ама нещо не ти достига, а това 

не се учи – или го имаш, или не. Освен качеството на 

гласа особено държа на качеството на езика. Много е 

хубаво да слушаш блестящ оратор с красив глас. Лю-

бими гласове имат Любомир Младенов, Лидия Михова, 

Цветан Ватев, Надя Топалова и много, много други. 

Иначе на мен гласът ми е слабо място. Всяко напряга-

не или викане ми се отразява. Отдавна събирам разни 

рецепти за пресипнал глас и болно гърло. Актьорът 

Пламен Манасиев, който също има блестящ глас, ми 

даде вълшебна рецепта – ако нямаш глас, какво да на-

правиш, че буквално за 1-2 часа да си го възстановиш. 

Рецептата не е свързана със сурови яйца. 

Кой е най-големият ти професионален успех и 
кой е най-любопитният ти гаф в ефир?
Не съм правил такава класация. От 21 години съм на 

екран. За това време е имало и много гафове, и мно-

го радости от свършената работа. Имал съм много 

трудни като технология предавания. Например една 

централна емисия „По света и у нас” на 3 март от 

връх Шипка. Мисля, че това е най-трудното нещо, кое-

то някога съм правил. Имал съм извънредни предава-

ния, земетресение в ефир, траури, атентати, нацио-

нални празници, водил съм празника за Нова година от 

площада. Имал съм няколкостотин предавания от по 

3 часа на живо, с преки телефони в ефир и това не ме 

е плашило, напротив. Работил съм с велико име – Хачо 

Бояджиев. Мисля, че работата ми с него е най-голе-

мият професионален успех. Гафове е имало, но те са 

част от играта. Знам, че зрителят прощава всичко, 

стига да види, че на екрана има човек, а не кукла.   

Участието на Георги Любенов в балета „Спящата кра-
савица“
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СВАТБА Текст Десислава Бацанова

НА ЗЛАТНИТЕ 
КРИЛЕ НА ЛЮБОВТА
ЕДНА ИСТИНСКА ИСТОРИЯ С ДЪХ НА ВЕЛИКОЛЕПНО 
ПЕЧЕНО, БЕНЗИН И СВАТБЕНА ТОРТА
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Милена и Иво са приятели на 

Honda от доста време. Ако си 

спомняте, миналата година 

бяха наши домакини по време на пред-

ставянето на ATV гамата ни и преми-

ерата на новия GL 1800, иначе казано - 

Gold Wing. Къде точно - на площадката 

пред ViVenda Fine Butchery Grill на бул. 

„Черни връх“. Въпреки изсипалия се то-

гава върху главите ни порой събитието 

протече изключително добре под зву-

ците на рок музика, а домакините бяха 

приготвили истинско пиршество от 

вкусни, сочни бургери, за които още си 

спомняме с умиление. Всъщност пороят 

не е в състояние да смути истинска ли-

музина на 2 колела като легендата Gold 

Wing, тъй като разполага със специален 

режим Rain, който директно регулира 

подаването на газта, а някои версии в 

оборудването на този емблематичен 

турър включват отопляеми седалка 

и ръкохватки и др. Но да се върнем на 

другите главни герои в нашия разказ – 

Милена, Иво и техния Grill Bus, който 

макар че не е в движение, всъщност е в 

състояние да заведе любителите на ис-

тинското месо на едно невероятно ку-

линарно пътешествие с дъх на дървени 

въглища, ароматни подправки и спомени 

за легендарния Road 66.

Ще уточним, че рецептите са авторски, а 

месото в тях няма нищо общо с това от 

супермаркетите, защото е истинско, от 

американски Блек Ангъс (и не само), иначе 

казано – от говеда, пасли свободно и от-

глеждани без хормони и антибиотици. Във 

ViVenda ще открием и вкусни рецепти със 

синекрако петле, иберийско свинско от 

черно прасе, сочен агнешки стек и какво 

ли още не. И, разбира се, прекрасна бира. В 

автобуса, превърнат в уютна закусвалня, и 

GOLD WING В ЦИФРИ  
И ФАКТИ 

1 -  Той е първият мотоциклет в света с въз-

душна възглавница. Първоначално я вграждали 

във вилката му

4 – Броят на режимите в новия GL1800 – Tour, 

Sport, Econ и Rain

6 – Броят на цилиндрите на боксеровия двигател 

на Gold Wing

45 – Приблизителната възраст на модела, ина-

че казано - от толкова години мотоциклетът 

продължава да бъде мечта за няколко поколения 

байкъри

80 – Мощността в конски сили на първото поко-

ление на Gold Wing

1974 – Годината, в която е представено първо-

то издание на легендата по време на специализи-

раното изложение в Кьолн

2006 – Годината, в която Gold Wing получава 

въздушна възглавница и става първият в света 

мотоциклет с такава в оборудването си 
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Текст  Десислава Бацанова Фотография Личен архивСВАТБА

в изключителната чистота и бързина при обслужване-

то буквално се влюбихме. Всички тези продукти мо-

жете да напазарувате и в магазина към заведението.

ГОДИНА ПО-КЪСНО НАШИТЕ 
ЛЮБИМИ ПРИЯТЕЛИ РЕШАВАТ 
ДА СПАЗЯТ ТРАДИЦИЯТА И 
ОФИЦИАЛНО ДА СКЛЮЧАТ 
БРАК, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЛЮБОВТА 
Е НЕСЪИЗМЕРИМА С ПОДПИС, 
ДОГОВОР И ПЕЧАТ, А МИЛЕНА И 
ИВО ОТДАВНА ИМАТ ПРЕКРАСНО 
ДЕТЕ

Изключително сме им благодарни, че се сетиха за нас 

и като типични млади хора с прогресивни схващания 

заложиха не на помпозна лимузина, а на романтичния 

Honda Gold Wing. Факт е, че първият в света мото-

циклет с въздушна възглавница е толкова комфортен 

и луксозен, че към него често посягат и т. нар. бели 

якички. Тази тенденция беше забелязана в САЩ още 

през 2013 година. 

Можем да пожелаем на нашите приятели безоблачен 

семеен живот и винаги така дръзко да се носят на 

златните криле на любовта във всичко, което пра-

вят.

Сочен агнешки ръмп стек 
със сезонни зеленчуци

Съставки:

5-6 узрели розови домата, разрязани на четвъртини

2 глави червен лук, нарязани на тънки ивици

Кристална морска сол Maldon и прясно смлян черен 

пипер Maldon за овкусяване

800-900 г агнешки ръмп стек, предварително охладен

4 с.л. маслиново масло (зехтин), плюс допълнително за 

намазване на тигана

1 скилидка чесън, нарязана на тънки слайсове

10 листа свежа мента, нарязани на тънки слайсове

Сезонни зеленчуци, приготвени на пара (примерно 

зелен фасул)

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 200°С (180°С за фурни с вен-

тилатор).

В среден размер тава поставете хартия за печене.

Поставете в тавата лука и доматите, с люспата 

към хартията. Полейте с маслиново масло и овкусе-

те със сол и пипер. Печете 20 мин.

Междувременно почистете ципичките от агнешко-

то, ако има такива. Направете няколко фини разреза 

в горната част на ръмпа, в които да поставите на-

рязания на слайс чесън.

Загрейте на силен огън маслиновото масло в тиган с 

незалепващо покритие. Запечатайте агнешкото от 

всички страни, докато се получи апетитен златист 

загар.

Извадете доматите от фурната. Добавете запе-

чатаните ръмп стекове. Печете още 30 мин или до 

желаната от вас степен на изпичане.

Извадете готовото ястие от фурната. Преместе-

те агнешкото в топла чиния, овкусете със сол и по-

крийте с алуминиево фолио за 5 мин.

В 4 чинии разпределете на равни части запечените 

зеленчуци. Към гарнитурата добавете и приготве-

ните на пара сезонни зеленчуци (зелен фасул). Накрая 

добавете и 1 бр. агнешки ръмп стек, разрязан на 3-4 

големи слайса. Поръсете ястието със свежо накъл-

цаната мента.



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

 ПЪТЯТ TE ЗОВЕ
Затвори очи. Представи си как описваш завоите и изпробваш предела на възможностите си. 

Усещаш тръпката, чистата енергия, съвършеното удоволствие. Превърни най-смелите си 
мотоциклетни мечти в реалност със CB500F. Предлага плавна мощ и концерт за 2 цилиндъра. 

Новости са приплъзващият съединител, инструменталният LCD приборен панел и LED 
светлините. Избери какъв да бъдеш утре. Може би истински уличен боец като CB500F? Изживей 

мечтата си. 

honda.bg
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СПОРТ Текст Иван Тенчев Фотография Red Bull Racing

Tози успех наистина дойде. Гран при на Ав-

стрия 2019 ще остане завинаги в история-

та на Формула 1 заради изключителния фи-

нал. Победата спечели Макс Верстапен с Red Bull 

Honda, като донесе първи успех на нашата марка 

от Унгария 2006 г. Верстапен успя да се пребори 

със стартиралия от полпозишън Шарл Льоклер с 

Ferrari в последните обиколки и финишира първи. 

Трети стана Валтери Ботас с Mercedes.

Победата е шеста в кариерата на холандеца. За вто-

ра поредна година той триумфира на австрийското 

трасе, което е домашна надпревара за екипа на Red 

Bull. За доставчика на двигатели Honda това е първа 

победа след завръщането във Формула 1.

Холандецът посочи емблемата на Honda след като 

се качи на подиума. Въпреки разследването от стю-

ардите, от Honda празнуваха успеха още от финала. 

Шефът на екипа на марката за Формула 1 Тойохару 

Танабе каза: „От дълго време се борехме да постиг-

нем тази победа. Научихме много от работата си 

през предходните години, преди да станем партньо-

ри с Red Bull. Сега сме много щастливи, но това е 

само първата стъпка. Ще продължим да се трудим 

упорито до края на сезона, както и през следващата 

година. Работим чудесно с отбора. Хората в инженер-

ния екип са с голям опит. Взимат бързи и прецизни 

решения. Благодаря на Макс за страхотното каране 

и на Red Bull  за това, че му дадоха фантастичен ав-

томобил. Победата е и начин да се отблагодарим на 

феновете ни по цял свят за непрекъсната им подкре-

КОГАТО В КРАЯ НА МИНАЛОТО ЛЯТО RED BULL RACING И HONDA 
ОБЯВИХА, ЧЕ ОТ 2019 Г. ЯПОНСКАТА КОМПАНИЯ ЩЕ ДОСТАВЯ 
ЗАДВИЖВАЩИ СИСТЕМИ ЗА ТИМА НА ИЗВЕСТНАТА КОМПАНИЯ ЗА 
ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ, МНОЗИНА ПРОГНОЗИРАХА СЕРИОЗЕН УСПЕХ 
ОЩЕ В ПЪРВИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ НОВИЯ СЕЗОН

RED BULL RACING И HONDA

ВЪВ ФОРМУЛА 1  
УСПЕХЪТ ИДВА  
ТРУДНО



па. Върнахме се в спорта през 2015 г., но усещането в 

днешния ден е за ново начало.“

Шефът на доминиращия в последните сезони екип на 

Mercedes, Тото Волф, заяви, съвсем не от куртоазия, 

че очаква много силна конкуренция. Д-р Хелмут Марко, 

съветникът на Диди Матешиц, който на практика 

ръководи голяма част от работата в програмата 

на компанията във Формула 1, пък прогнозира поне 5 

победи през 2019 г. 

В края на миналия сезон Red Bull имаше със сигурност 

най-доброто шаси във Формула 1 по отношение на ни-

вото на притискане към пистата и аеродинамична 

ефективност. Колата създаваше много силен натиск 

в завоите, без да е с много изправени крила, които 

да я забавят на правите. В модерната Формула 1 при 

320 км/ч силите, които създават въздушния поток, 

са такива, че теглото на болида нараства повече от 

3 пъти и надхвърля 3,5 т. Red Bull се справяше от-

лично с този натиск и го балансираше добре между 

предната и задната ос, и то в хармония с механич-

ния център на тежестта. Така колата бе бърза и 

стабилна, загряваше добре гумите Pirelli и реално в 

края на миналия сезон Red Bull с първия си пилот Макс 

Верстапен бе фаворит в доста състезания и зони на 

трасетата. Той спечели с лекота надпреварите в Ав-

стрия и Мексико. Макс държеше в ръцете си и Гран 

при на Бразилия, която загуби злощастно след инци-

дент със затворения с обиколка Естебан Окон. В пър-

вата половина на сезона пък Дани Рикиардо спечели в 

Китай и Монако. 

В същото време Honda демонстрира отличен напре-

дък в развитието на техниката на задвижващата 

система за дъщерния тим на компанията Red Bull – 

Toro Rosso. С „малките бикове” бяха направени много 

подобрения, след като веднъж японците вече напипа-

ха правилната структура на агрегатите. За добро 

или лошо, във Формула 1 днес всеки пилот има право 

да използва само по 3 двигателя с вътрешно горене 

през целия сезон, 3 турбокомпресора към него, три 

мотор-генератора с тях, 2 пакета батерии и елек-

тронни блокове за управление и т.н. В същото време 

задвижващите системи са изключително сложни. Те 

съдържат два мотор-генератора. Единият от тях 

акумулира енергия при спиране, а другият е свързан с 

турбото. Всичко е обвързано с батериите и задвиж-

ването, като енергията се трансформира непрекъс-

нато и сложно, а се търси бързина, малки загуби и от-

лична ефективност. Самият двигател с вътрешно 

горене – V6, с обем от само 1,6 литра, е друго чудо на 

техниката. Той е с директно впръскване, лимитирани 

обороти и дебит на подаваното гориво от 100 кг на 

час и използване на общо 110 кг бензин за всяко състе-

зание от 300 км. Към това се добавят и ограничения 

при използване на маслото, теглото на двигателя и 

дори фиксирано разположение на коляновия вал. 

След като започна много по-късно от съперниците си 

развитието на тази техника, Honda имаше няколко 

тежки години в работата си с тима на McLaren. Но 
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през миналата година всичко започна да се получава 

много по-успешно с Toro Rosso. Част от добрите 

резултати се дължаха на вече натрупания опит, из-

градената концепция за разположение на звената и 

т.н. Друга част от напредъка бе следствие на много 

по-добрите отношения с хората от клана Red Bull, 

които се опитваха и успяха да разберат по-добре от 

McLaren японската култура, начина на работа и цели-

те във Formula 1. 

СЛЕД КАТО БЕШЕ ПОДПИСАН 
ДОГОВОРЪТ ЗА ДОСТАВКА 
НА ЗАДВИЖВАЩИ СИСТЕМИ 
И ЗА ГОЛЕМИЯ ЕКИП НА RED 
BULL, НАИСТИНА НИКОЙ НЕ СЕ 
СЪМНЯВАШЕ, ЧЕ ПРЕЗ 2019 Г. ЩЕ 
БЪДЕ НАПРАВЕН СКОК НАПРЕД С 

ОТЛИЧНОТО ШАСИ НА ВЕЛИКИЯ 
ЕЙДРИАН НЮИ

Успехът ще дойде с още по-добре развитата систе-

ма на Honda. Не стана точно така. Или поне успехът 

не е онзи, който всички очакваха. Да, Макс Верстапен 

се качи два пъти на подиума в първите състезания. 

На практика той можеше да спечели най-престижно-

то състезание от календара – Гран при на Монако, но 

бе наказан с 5 секунди към времето за опасно излиза-

не от пита и в крайна сметка не успя. 

След първата една трета от сезона предварителни-

те прогнози за успех не се сбъднаха напълно. Посте-

пенно стана ясно, че причините за това са няколко. 

На първо място това бе промяната в гумите. От 

Pirelli предлагат през 2019 г. на тимовете във Форму-

ла 1 по-тънки с 0,4 мм гуми. През миналия сезон Pirelli 
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предложиха подобен тип гуми в само 3 състезания. 

Те бяха решение за проблемите с възникващите в по-

дебелите гуми мехури от вътрешното триене и нат-

рупване на енергия между слоевете. Вярно е, че при 

тях неприятни процеси като грейнинг и блистъринг 

се намаляват с по-тънкия протектор. Малцина обър-

наха внимание, че през миналата година и в трите 

състезания, в които по-тънките гуми бяха ползвани, 

Mercedes се представи супер силно срещу големите 

си съперници от Ferrari. Съгласието бе постигнато и 

всички се оказаха с по-тънки гуми за новия сезон. Те 

обаче се и загряват по-трудно, а след това рязко про-

менят температурата си. Д-р Марко си призна, че не 

са разбрали добре какво се случва по време на зимни-

те тестове. Сметнали, че в летните състезания, за 

разлика от февруари, загряването няма да е проблем. 

Дори при над 50 градуса на пистата в уикенда за Гран 

при на Франция това си бе проблем. 

След надпреварата в Канада пък шефът на Red Bull 

Honda, Кристиан Хорнер, предложи Pirelli просто да се 

върнат към гумите отпреди година, за да се възста-

нови и интригата в шампионата, но подобно реше-

ние е сложно и изисква съгласието на ФИА, 70% от 

екипите и т.н. 

За да увеличи изпреварванията и да ги улесни, ФИА 

забрани всички допълнителни елементи по предното 

крило, увеличи ширината му от 1,80 на 2 метра. На-

прави по-голямо и високо и задното крило, плюс още 

промени. Всичко това се оказа в ущърб на Red Bull. 

Според Макс Верстапен така се е разрушила цялата 

концепция на Нюи за къса кола с много повдигната 

задна част, чието предно крило създава най-важните 

потоци за притискането на колата от останалите 

елементи. 

С променената аеродинамика гумите заработваха 

още по-трудно. Тяхното натоварване донякъде може-

ше да се компенсира от по-рязка работа на задвиж-

ващата система, но от Honda не искаха да рискуват 

с прекомерна агресия и търсеха първо здравина и 

издръжливост на новите си елементи. Нуждаеха се 

и от време, за да се сработят с Red Bull Racing и 

да изградят връзки между шасито и задвижването. 

Японците подпомогнаха в тази връзка със 100 млн. 

долара за изграждането на новия болид и разшириха 

още предприятието си за Формула 1 в Европа. Още 

докато работеха с McLaren, те избраха за своя база 

Милтън Кийнс, северно от Лондон, където са разполо-

жени Red Bull Racing и Red Bull Technology и сега връз-

ката е изключително пряка. 

Като цяло агресивните екстремни конструкции на 

Ейдриан Нюи оставят малко място за радиатори 

и други важни компоненти, но японците направиха 

всичко, както англичанинът изисква. Оказа се, че все 

пак нещата трябва да се променят. В Китай – 3-и 

кръг от шампионата, Дани Квят от Toro Rosso имаше 

проблем. Затова в основния център в Сакура, Япония, 

направиха по-бързо втората версия на двигателите 

за 2019 г., с още повече сигурност и изпратиха агре-

гатите на Toro Rosso и Red Bull още за 4-ия старт в 

Баку, Азербайджан. Беше жертвана малко мощност, 

но стабилността бе налице и за осмия кръг във Фран-

ция, където Honda лансира и третата си версия за 

сезона. Тя бе с подобрена сила, но с много внимание 

да не се поврежда. Още нямаше мощността на лиде-

рите. Верстапен обаче заяви, че е готов да понесе и 

наказания за използване на 4-та, дори на пета задвиж-

ваща система до края на сезона от 21 състезания, 

ако това ще е в състояние да компенсира загубата 

на позиции на старта. 

Какво ще донесе бъдещето никога не е ясно, но е 

факт, че във Формула 1 успех не се постига лесно и са 

нужни усилия и години труд. В Honda го знаят отлично 

и си вървят по пътя на заложеното развитие преди 

повече от 5 години. В него стъпките са ясни, точни, в 

правилна посока и се изпълняват стриктно, макар за 

някого процесът да изглежда малко бавен. 

DREAMS 2019

69



70

WTCR Текст Стефан Илиев Фотография Honda

Надмощието на автомобилите Honda Civic Type 

R в Световната купа на ФИА за туристически 

автомобили WTCR започна още в началото на 

сериите през пролетта. Honda обяви участие в шам-

пионата с четири автомобила. Те са на отборите 

ALL-INKL.COM Münnich Motorsport с Естебан Гуерери и 

Нестор Гиролами, както и KCMG, които стартират 

със Civic Type R TCR. KCMG е на бившия пилот на Honda 

от WTCC Тиаго Монтейро, който е подкрепен от HELL 

Energy. Монтейро е единственият португалски пилот, 

финиширал на подиума във Формула 1, и ще кара една-

та кола. Негов съотборник е унгарецът Атила Таси.

Така след състезанието на холандската писта Зандво-

орт при пилотите води Естебан Гуерери със 161 т., 

а трети е Нестор Гиролами със 135. При отборите 

безспорен лидер е ALL-INKL.COM Münnich Motorsport с 

296 т. До това се стигна след серия от успехи още в  

началото на сезона.  

Хегемонията на Honda Civic Type R TCR започна още 

в първото състезание в Маракеш. Победата грабна 

Естебан Гуерери, а Нестор Гиролами направи двоен 

подиума за ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Арженти-

нецът Гуерери завърши сезон 2018 с победа в Макао, а 

в Маракеш още на квалификациите загатна, че е много 

бърз. Той донесе на Honda първи полпозишън във WTCR. 

Сесията бе много оспорвана, като първите 21 коли се 

събраха в 1 секунда. След това в състезанието спе-

чели и 3-ата си победа в сериите и поведе в класира-

нето. Съотборникът му Гиролами, или Бебу, както го 

наричат, направи добър старт и зае 3-о място, като 

CIVIC TYPE R TCR 

НАЙ-БЪРЗИЯТ  
АВТОМОБИЛ
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донесе двоен подиум за германския тим. Монтейро, 

който не се бе състезавал 19 месеца заради контузия, 

стана 6-и. 

Ден по-късно, отново на трасето по улиците на Мара-

кеш, Honda Civic Type R постигна нов успех с герман-

ския отбор. Гуерери взе две четвърти места и оглави 

класирането след първите три състезания. ALL-INKL.

COM Münnich Motorsport бе лидер при отборите.

Героят на следващия кръг на пистата Хунгароринг в 

Унгария бе Нестор Гиролами. Той спечели първата си 

победа във WTCR. За Бебу това бе едва втори кръг 

от шампионата, като спечели и първия си полпозишън. 

След това водеше в състезанието от 12 обиколки от 

загасването на светлините на старта до карирания 

флаг. Аржентинецът донесе втори успех на своя тим и 

на Honda Civic Type R TCR за сезона. Естебан Гуерери се 

квалифицира и се класира на 3-о място. Отново двоен 

подиум за Honda. 

За да докаже, че е много бърз, Гиролами спечели и вто-

рата надпревара, и то на мократа от дъжд писта 

Хунгароринг. Той стартира 6-и заради ревизираната 

стартова решетка, но след три завоя излезе на втора 

позиция. В края на първата обиколка Бебу вече беше ли-

дер и контролираше състезанието. Така бе до финала, 

за да постигне и втората си победа в едва второто 

си участие в кръг от шампионата. В третото състе-

зание Нестор бе 6-и и поведе с 10 т. пред съотборника 

си Гуерери. Естебан направи добра квалификация и ста-

на втори, но финишира 5-и. В третия старт отпадна. 

HONDA CIVIC TYPE R TCR НАПРАВИ 
СЕНЗАЦИОННО КЛАСИРАНЕ 
НА ПЪРВО И ВТОРО МЯСТО НА 
СЛОВАКИЯ РИНГ. ПИЛОТИТЕ 
НА ALL-INKL.COM MÜNNICH 
MOTORSPORT ГИРОЛАМИ 
И ГУЕРЕРИ УВЕЛИЧИХА 
ПРЕДНИНАТА СИ В КЛАСИРАНЕТО 
ЗА СВЕТОВНАТА КУПА. 

Във второто състезание при ревизирана стартова 

решетка Бебу стартира 2-и, но още в първите обикол-

ки поведе. Той бе лидер в 1/3 от дистанцията и спечели 

третата си победа от 4 състезания, както и 4-а за 

сезона за своя отбор. Гуерери се изстреля от 6-ата си 

стартова позиция, стана 3-и, а после стигна и до вто-

рото място, като взе 3-ия си подиум за сезона. След 

като стана 6-и в третия старт и 15-и в първия, той из-

лезе начело в класирането с 2 т. пред съотборника си.

Това стана, защото Бебу отпадна в първата обикол-

ка на състезание 1 след катастрофа с няколко коли. В 

третия старт излезе с висока скорост в чакъла и из-

остана на 24-о място. Отборът ALL-INKL.COM Münnich 

Motorsport поведе при отборите с 50 т. 

На холандската писта Зандвоорт Естебан Гуерери 

спечели втората си победа за сезона и укрепи лидер-

ската си позиция при пилотите. Аржентинецът доне-

се 5-ата победа за Honda Civic Type R TCR за сезона и 

за ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Той стартира от 

първа позиция при ревизираната решетка във втора-

та надпревара и победи без проблеми. В състезание 3 

той стана 8-и, след като стартира 10-и и поведе с 11 

т. в шампионата на пилотите. 

Гиролами се размина с 10-ото място само с 4 десети 

от секундата. От 11-а позиция на решетката той 

стана 10-и и 14-и и изостана на 3-о място във времен-

ното класиране. 
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TYPE R CHALLENGE Текст Стефан Илиев Фотография Honda

Нюрбургринг – Нордшлайфе, Маникур, Спа 

Франкоршамп, Силвърстоун, Ещорил, Хунга-

роринг… Всеки любител на моторните спор-

тове знае имената на тези легендарни писти в 

Европа. Но дали знае какво ги обединява? Общото 

между тях са рекордите с един и същ автомобил 

-  Honda Civic Type R. На всяка една от тях този 

„горещ хечбек“ поставя рекорд. 

Това бе програмата Type R Challenge 2018. На всяко 

трасе Civic Type R доказа безусловно, че е най-бързият 

сериен автомобил с предно задвижване. Зад волана 

при всяко рекордно постижение е различен пилот: 

Естебан Гуерери, Бертран Багет, Мат Нийл, Тиаго 

Монтейро, Дженсън Бътън…

Вдъхновен от европейското предизвикателство, 

Honda Civic Type R реши да покаже мускули и на други 

континенти. Така в Австралия бе даден стартът на 

Type R Challenge 2019. Мощният и бърз хечбек демон-

стрира потенциала си на забележителната писта 

Маунт Панорама (Mount Panorama) в Батхърст. Зад 

волана отново бе Дженсън Бътън, който направи 

рекорд от 2:35,207 мин със стандартен Civic Type R, 

заводска спецификация, с обикновени гуми и без мо-

дификации.

Дженсън Бътън е носител на световната корона във 

Формула 1 за 2009 г., шампион в сериите Super GT и 

посланик на Honda. Времето 2:35,207 мин за една оби-

колка бе постигнато по най-голямото и най-тежкото 

състезателно трасе в Австралия. Маунт Панорама 

е най-известна като домакин на състезанието Бат-

хърст 1000, което се провежда през октомври. Пис-

тата е невероятно предизвикателство както за пи-

лота, така и за машината. На практика това е улично 

трасе. То се използва за обществен път 350 дни от 

ДЖЕНСЪН БЪТЪН ПОКОРИ АВСТРАЛИЙСКАТА МАУНТ ПАНОРАМА 

РЕКОРДИ СЪС CIVIC TYPE R
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годината, когато не се провеждат състезания. Се-

гашната дължина е 6213 м, с 23 завоя и 174 м дениве-

лация между най-ниската и най-високата точка. Освен 

това има и наклони 1:6, или повече от 16%.

Защо бе избран Бътън? Той държи неофициалния ре-

корд за обиколка на Маунт Панорама с уникалното 

време за обиколка 1:48,8 мин с колата от Формула 

1. Постави го през 2011 г. като част от специално 

събитие за популяризиране на Гран при на Австралия. 

Освен това Бътън беше част от петия и последен 

етап от серията рекорди в Европа през миналата го-

дина. Той направи обиколка от 2:10,19 мин на пистата 

Хунгароринг. Там е Гран при на Унгария във Формула 1 

и на същото трасе Бътън спечели първата си Гран 

при с Honda през 2006 г. Така че той бе подходящият 

пилот, който може да постигне рекордно време със 

Civic Type R.

За първи път Type R Challenge излиза извън Европа. 

Маунт Панорама беше идеалното място да се пока-

же най-новият Civic Type R в целия си блясък на друг 

континент. Въпреки че е стандартен сериен автомо-

бил, излязъл директно от завода, обут с обикновени 

шосейни гуми, рекордът беше поставен с време от 

2:35,207. 

Дженсън Бътън беше впечатлен: „Когато карате на 

Маунт Панорама, всичко е невероятно. В горната 

част на планината, където са повечето завои, Type 

R беше много бърз. След като влязох в ритъм и свик-

нах със скоростта, която можех да постигна, беше 

наистина много забавно. Honda Civic Type R наистина 

е перфектната кола за постигането на рекордни вре-

мена. И това е 100% обикновена кола за пътя, слязла 

директно от производствената линия. Така че да се 

направи обиколка от 2:35 минути, е направо фантас-

тично. Дойдохме тук, за да се забавляваме и да видим 

какво може да направи този невероятен автомобил 

на емблематичната писта. Той се справи много до-

бре - определено Type R е вълнуващ за ентусиастите."

Най-новият Civic Type R е създаден, за да осигури най-

доброто представяне при шофиране в сегмента 

на „горещите хечове“. Той запазва наследството на 

висококачествен хечбек от семейството на Honda. 

Съчетава експертно настроена динамика на шасито 

със задвижване на предните колела с агресивен ди-

зайн и фина аеродинамика. Предлага несравнима ком-

бинация от кола за всекидневна употреба и динамичен 

автомобил за пистата. Type R е признат и оценен от 

критиците и експертите от всички сектори на ав-

томобилните медии както в Австралия, така и по 

целия свят. 

РЕКОРДИ 2018 Г. 
 ` Пилотът от WTCR Тиаго Монтейро по-

стигна рекорд от 2:01,84 мин на пистата 

Ещорил в Португалия.

 ` Легендата на BTCC Мат Нийл направи ре-

корд от 2:31,32 мин на пистата Силвър-

стоун във Великобритания.

 ` Звездата от японските серии Super GT 

Бетран Багет направи рекорд от 2:53,72 

мин на Спа Франкоршамп в Белгия.

 ` Пилотът от WTCR Естебан Гуерери по-

стигна 2:01,51 мин на пистата Маникур 

във Франция.

 ` Световният шампион във Формула 1 

Дженсън Бътън постигна 2:10,19 на пис-

тата Хунгароринг в Унгария.
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INDYCAR Текст Стефан Димитров Фотография Honda

Сериите Indycar отвъд Атлантика са доста 

далеч от Европа, но са изключително инте-

ресни и напрегнати. Като доставчик на дви-

гателите на много от отборите, Honda диктува 

темпото и печели победи с различни тимове. Още 

от първия старт през новия сезон нашата марка 

стъпи на подиума и след това триумфира в много 

от състезанията. Те са равностойни, тъй като 

болидите са еднакви, изискванията към доставчи-

ците на двигатели са еднакви, техническите пра-

вила са изравнени. Това прави всеки старт пълен с 

неизвестни. В някои от състезателните уикенди 

има и по две състезания. 

Така бе от първия старт за шампионата в Сейнт 

HONDA 
ДИКТУВА 
ТЕМПОТО 

В СЕРИИТЕ 
INDYCAR 



Питърсбърг – Гран при Firestone. Там Скот 

Диксън започна защитата на титлата 

си в сериите с второ място за екипа на 

Chip Ganassi Racing Honda. Той се бори през 

всичките 110 обиколки с победителя в със-

тезанието Джоузеф Нюгардън, като над-

преварата стана много оспорвана след 

втория питстоп.  

Следващото състезание в Тексас на пис-

тата СОТА (Circuit of the Americas) ще 

остане в историята. То бе спечелено от  

Колтън Херта, който стана най-младият 

победител в историята на Indycar. Това 

бе едва трети старт на 18-годишния 

тийнейджър. Той е син на Брайън Хер-

та – бивш пилот на Honda в Indycar и на 

Acura при спортните автомобили. Колтън 

Херта кара за Harding Steinbrenner Racing 

Honda. Той бе 4-и в първите 43 обиколки 

от общо 60. Победата бе изкована в 44-

ата обиколка, когато Колтън влезе в бокса 

за планиран питстоп. Тогава нещата в 

състезанието се промениха драматично 

заради катастрофата на новака Феликс 

Розенквист и Джеймс Хинчклийф. До този 

момент лидери от първо до 3-о място 

бяха Уил Пауър, Александър Роси и Скот 

Диксън. Те направиха своя питстоп, след 

като състезанието бе спряно от кола за 

сигурност. Лидер обаче бе младият Херат, 

който спечели победата. 

Следващият победител за Honda бе япон-

ският ветеран Такума Сато. Той спечели 

състезанието в Бирмингам, което бе до-

машно за нашата марка - Honda Indy Grand 

Prix of Alabama. Пилотът на Rahal Letterman 

Lanigan Racing стартира от първа позиция 

и водеше в 74 от 90 обиколки на пистата в 

Барбър Моторспорт Парк. Така Сато спе-

чели  4-ата си победа в сериите и втора 

за Honda в първите три състезания от 

сезона. С този успех Такума Сато излезе 

на 3-о място в шампионата на пилотите. 

Той е вторият най-възрастен в сериите – 

на 42 години.  

Третата победа за сезона на Honda бе в 

Лонг Бийч, Калифорния. Спечели я Алек-

сандър Роси, който стартира от първа 

позиция в Acura Гран при. Отначало конку-

рент му беше друг пилот на Honda - Скот 

Диксън. Роси обаче доминираше в състе-

занието от 85 обиколки и с победата си 

излезе на второ място в шампионата 

след 4-ото от общо 17 състезания. Това бе 

втора поредна победа на Роси в Лонг Бийч. 

Така той стана първият пилот с две по-

редни първи места на класическата писта 

по улиците на града, след Алекс Занарди, 
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който го постигна с кола на Chip Ganassi 

Racing Honda през 1997 и 1998 г. Това бе и 

14-а победа на Honda от 20 състезания в 

Лонг Бийч. Диксън драматично стъпи на 

подиума трети, след като се бореше с 

Греъм Рейхъл, също с двигател на Honda. 

Рейхъл бе наказан и Диксън се нареди 3-и. 

В най-великото състезание в Америка – 

500 мили на Индианаполис, отново се про-

яви Александър Роси. Той стана втори, 

само на 2 десети от секундата след по-

бедителя Симон Пажено. Роси се бори са-

моотвержено в последните обиколки от 

общо 200 в класическото състезание на 

Брикярд. Шампионът от Инди 500 през 

2016 г. обаче не можа да вземе победата. 

Остана втори, но и с отлично впечатле-

ние за карането си. Роси стартира 9-и 

от общо 33 коли на овала с дължина 2,5 

мили. Той не излезе от лидерската група 

през цялото време от 2 часа и 50 минути 

от надпреварата. Пилотът на Andretti 

Autosport Honda, заедно с други негови 

колеги и конкуренти, като Скот Диксън, 

Себастиен Бурде, Греъм Рейхъл, а също 

още няколко пилоти, оставаха по-дълго 

време на пистата заради икономичния 

двигател на Honda. Всеки стинт бе с две 

и повече обиколки по-дълъг на трасето. 

Лошото е, че стана късна катастрофа – 

на 178-ата обиколка на завой 3. Тогава от-

паднаха, след като се удариха няколко пи-

лоти - Бурде, Рейхъл, Феликс Розенквист 

и Зак Вийч. Дясната страна на колата на 

Диксън също бе повредена.

Дуелът между Роси и Пажено започна 13 

тура преди края. Двамата си разменяха 

4 пъти позициите. В последната обикол-

ка, на първия завой лидер бе Пажено. Роси 

пробва да го атакува на завой 4, но го 

отвори повече и Пажено спечели, за да 

изпие традиционната бутилка с мляко на 

финала.

Следващите два старта бяха в Де-

тройт. Александър Роси отново водеше 

със своя болид, задвижван от двигател 

Honda, на пистата по улиците на Бел 

Айл. Той обаче завърши втори в първия 

двоен уикенд в Dual in Detroit в Indycar. 

Роси стартира от първа позиция в със-

тезанието, което се забави около 80 ми-

нути заради гръмотевична буря. Затова 

дистанцията и времето бяха намалени, 

по-кратки от планираните 75 минути и 

70 обиколки. Роси поведе, а трети беше 

Диксън. Заради питстоповете и мокра-

та писта по-добре се представиха със 

стратегията Penske Racing, които изве-
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доха Нюгартен напред. Той спечели, следван от Роси. 

Диксън катастрофира на 23-ата обиколка. Трети 

стана Феликс Розенквист. Изключително състеза-

ние направи Такума Сато. Той тръгна 9-и, стана 6-и 

в началото на 18-ата обиколка, 5-и на 25-ата и накрая 

атакува и отмъкна третото място на Розенквист, 

за да стъпи на подиума, който стана двоен за Honda.

Ден по-късно, след като се възстанови по най-добрия 

възможен начин от катастрофата и последното мяс-

то в съботната надпревара, Скот Диксън залагаше 

на по-дълъг период на пистата в началото. Така той 

остана на трасето 44 обиколки и спечели втория 

кръг от двойната надпревара в Детройт. Това бе 

първата победа на Диксън за сезона и 45-а в кариера-

та на пилота на Honda в Indycar. Диксън стартира 6-и 

и екипът на Chip Ganassi Racing се отказа да го вика 

за гуми в ранния етап на състезанието. Той завърши 

състезанието от 70 обиколки само с два пита. Изля-

зъл веднъж начело, Диксън остана на пистата през 

последните 20 обиколки и победи. 

ВЕТЕРАНЪТ ОТ ФОРМУЛА 1, НО 
НОВОБРАНЕЦ В АМЕРИКАНСКИТЕ 
СЕРИИ МАРКУС ЕРИКСОН ИМАШЕ 
НАЙ-ДОБРИЯ СИ ДОСЕГА ФИНАЛ 
ЗА СЕЗОНА. 

Той спечели второто място за тима Arrow Schmidt 

Peterson Motorsports Honda. Ериксон е един от най-бър-

зите пилоти, които направиха ранни питстопове, но 

от 12-о място се придвижи до второ и задържа бив-

шия шампион от сериите Уил Пауър, за да направи по-

диума двоен за Honda. Всъщност пилотите на Honda 

заеха 9 от топ 10-те позиции в това състезание. Съ-

отборниците на Andretti Autosport Райън Хърнър-Рей, 

Александър Роси и Марко Андрети заеха местата от 

4-о до 6-о. 

При следващия старт във Форд Уорт, Тексас, пилоти-

те на Honda пак се представиха добре. Това бе пър-

вото нощно състезание в сериите. Битката отново 

бе между Александър Роси и Нюгартен, който спечели 

надпреварата с малка преднина. След Роси бяха все 

пилоти на Honda. Греъм Рейхъл стана 3-и и това бе 

най-добрият му резултат за 2019 г. Новакът в сери-

ите Сантино Феручи изпревари Райън Хънтър-Рей и 

стана 4-и, като записа най-добрия си резултат за се-

зона. Хънтър-Рей остана 5-и. 
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ЗВЕЗДАТА НА REPSOL HONDA МАРК МАРКЕС ЗАПОЧНА СУПЕР 
УСПЕШНО НОВИЯ СЕЗОН. ЗА ПЪРВИТЕ 7 СТАРТА ДО ГРАН ПРИ НА 
КАТАЛУНЯ ТОЙ ПОСТИГНА 4 ПОБЕДИ И ДВЕ ВТОРИ МЕСТА
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MOTO GP Текст Стефан Илиев Фотография Honda

С 
това уверено тръгна да щурмува 6-ата си 

титла в кралския клас MotoGP. Тандемът 

Маркес и неговата Honda RC213V отново 

заработи перфектно, носейки успех на испанеца и 

в този сезон.

Маркес започна с второ място в Катар, после спече-

ли в Аржентина, падна и се провали на пистата в Ос-

тин, Тексас, на която е печелил шест поредни пъти. 

След това спечели две перфектни победи на Херес и 

Льо Ман. Там, във Франция, Маркес постигна победа 

№300 във висшия клас за Honda. После стана втори 

в Италия, на Муджело, и триумфира в Каталуня. Така 

той излезе с 37 т. начело във временното класиране 

пред основния си конкурент Андреа Довициозо. Ес-

тествено, тази преднина не дава никакви гаранции за 

краен успех за шампиона, тъй като остават още 12 

състезания. От друга страна, има и други фактори. 

Неслучайно от началото на сезона има четирима раз-

лични победители – освен Маркес и Довициозо, това 

са Алекс Ринс и Данило Петручи. 

MotoGP определено стана много конкурентен клас. 

В 6 състезания този сезон в топ 10 има машини на 

пет различни производителя – Ducati, Honda, Suzuki, 

Yamaha и КТМ. Това се случва за първи път в съвре-

менната ера на кралския клас. За последно пет раз-

лични заводски машини в топ 10 е имало през далеч-

ната 1971 г. в първите пет кръга от шампионата. 

Тогава обаче на пистата са били марки като Paton, 

Linto, MV Agusta, Seeley, Koenig, BMW, Matchless, Norton, 

Husqvarna и Bultaco. Те предизвикваха някои от по-по-

знатите в съвремието производители, като Honda, 

Kawasaki, Yamaha и Suzuki.

След 48 години в световния шампионат състезания-

та са толкова конкурентни. Три различни производи-

теля имат победи. Четири са стъпили на подиума, а 

шест редовно се състезават за място в топ 10. А са 

минали само 7 кръга! Към това трябва да добавим, че 

четирите различни заводски отбора са разделени от 

едва 45 точки в шампионата на производителите. 

Определено в класа има изравняване на силите. Личи 

си по малките разлики. Понякога те достигат до ня-
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колко стотни не само на квалификацията, а и на 

финала на състезанията. Така например бе на Му-

джело, където Маркес бе разделен от победителя 

Петручи само с 0,043 сек. Основният конкурент До-

вициозо остана на 3 десети. Ако говорим за израв-

няване на възможностите на машините, то Honda 

RC213V продължава да поддържа топ ниво. Отново 

ще се бори и за трите титли – пилоти, производи-

тели и тимове. Машината на Маркес продължава 

да е бърза в завоите с трите елемента – спиране, 

влизане и ускорение при излизане. 

Сега обаче състезателните инженери са подобри-

ли една основна слабост, която имаше мотоцикле-

тът през миналата година – чистата скорост на 

правите. Вече изоставане почти няма и това най-

фрапиращо се видя именно на Муджело. Тази писта 

определено е приоритет на основните конкуренти 

от Ducati заради дългите прави. И въпреки че загу-

би точно на финала, Маркес показа, че RC213V по 

нищо не отстъпва на GP19 като скорост. Нещо по-

вече. В битката за скорост се намесва и Yamaha. 

Но не толкова заводският M1 в ръцете на Маверик 

Винялес и Валентино Роси, колкото частниците от 

сателитния тим Petronas Yamaha SRT, чийто мо-

тор е каран от новака Фабио Куартараро. Много 

силни станаха и от Suzuki, където Алекс Ринс също 

постигна победа през този сезон.

Ето в такава конкурентна среда Марк Маркес 

трябва да защитава титлата си. В момента 

той има отлична машина, може би най-добрата на 

стартовата решетка. Конкуренцията е силна, но 

не непобедима. Единственото, от което трябва 

да се пази Маркес, е от грешки. Те са основният 

бич за всеки мотоциклетист. Защото Марк вече 

има една зад гърба си – в Тексас. Довициозо няма 

да се задоволи да „свири втора цигулка“, въпреки че 

пропусна да се качи на подиума в две състезания. 

Той също реализира една нула в Каталуня, но не по 

своя вина. 

Урокът, който Маркес научи през 2015 г., е, че 

трябва да печелиш, когато можеш, и се задоволя-

ваш с възможно най-много точки, когато не мо-

жеш. Така, като натрупаш точки за създаване на 

непреодолима преднина, се чувстваш спокоен и не 

правиш глупости. С този подход Маркес си спечели 

последните три титли. И той изглежда готов и 

във форма да вземе още една. Признава го дори и 

Довициозо: "Марк наистина е умен и използва тази 

ситуация. Обикновено като миналата година той 

се състезава като втори пилот в шампионата. Не 

търси лимита и 100-процентова победа. Това беше 

стратегията, която използва, за да върви напред.“

Много отбори приемат тактика, с която се опит-

ват да принудят Маркес да допусне грешка, но той 

не го прави. Поне досега! Все пак ситуацията, коя-

то се случи на пистата Каталуня, може да обърне 

шампионата.  И за това виновник е новият съот-

борник на Маркес – Хорхе Лоренсо, който направи 
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нещо уникално и помогна на Марк да спечели лесна 

победа в Каталуня. Лоренсо опита агресивна атака 

във 2-ата обиколка, падна и отнесе Андреа Довицио-

зо и двамата заводски пилоти на Yamaha – Маверик 

Винялес и Валентино Роси. Разпиля ги като кегли от 

топка за боулинг. На старта най-добре потегли До-

вициозо и поведе пред Маркес и Куартараро. До края 

на първата обиколка Винялес стана 2-и, но шампион-

ът си върна 2-ата позиция. Куартараро, който бе на 

полпозишън, пък изостана до 8-о място. Във втората 

обиколка Маркес поведе, а Лоренсо от 10-а позиция 

си проби път напред. Стана 3-и и при спирането на 

завой 10 атакува Винялес. Лоренсо не прецени добре 

спирането си, загуби контрол над предницата на мо-

тоциклета и падна, като отнесе Винялес, Довицозо 

и Роси. Така до финала Маркес бе почти без конкурен-

ция. 

В едно състезание има различни фактори, които влияят 

на победата. По-важното е кой може да бъде бърз за ця-

лата дистанция на състезанието и кой може да бъде 

бърз само за няколко обиколки. Има различни пилоти, с 

различни стилове, с различни мотоциклети и различни 

гуми. Не е възможно да се предвиди какво ще се случи. 

Никой не е предвидил, че Хорхе Лоренсо ще получи фан-

тастичен старт и ще се намърда в групата, която 

се бори за победата. И никой не е предвидил, че Хорхе 

ще унищожи основните конкуренти на съотборника 

си. Ще му осигури огромна преднина в шампионата, 

което прави работата на Марк Маркес много по-лес-

на за през останалата част от сезона.

Защото Лоренсо от началото на сезона не само не 

блести, но е и почти незабележим в колоната. Опре-

делено той има също толкова добра машина, колкото 

и Маркес. Но с нея не може да влезе в топ 10. А има 

и две падания!  Очевидно има липса на адаптация. Той 

пропусна заради контузия част от тестовете в на-

чалото на сезона, но досега не показва напредък при 

управлението на мотоциклета. Това накара мениджъ-

ра на екипа на Repsol Honda, Алберто Пуч, да си зада-

де въпроса: „Дали не сбъркахме с Лоренсо?“ 

А пилоти, които са кандидати за неговото място, не 

липсват. Не само от други тимове, но и от сателит-

ния екип LCR Honda, ръководен от Лучо Чекинело. Кал 

Кръчлоу започна добре сезона с 3-о място в Катар, но 

от тогава е бледа сянка на това, което показва мина-

лата година. А и той кара заводски подготвен мото-

циклет във версията 2019 г. и е на 10-а позиция. Много 

по-добре в последно време се справя съотборникът 

му Такаки Накагами. Японецът е 8-и, и то с мотора 

от миналата година. Но мнозина твърдят, че който 

и да е от двамата, може да замести ефективно и с 

успех Лоренсо. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НА RC213V 

Дължина (мм): 2052

Широчина (мм): 645

Височина (мм): 1,110

Колесна база (мм): 1,435

Клиренс (мм): 115

Маса (кг): според правилата на FIM

Двигател: 4-тактов, с водно 

охлаждане, 4-клапанен 

DOHC, V4

Работен обем (куб. 

см):

1000

Макс. мощност: над 180 кВт (245 к.с.)

Рама: алуминиева, двутръбна 

Предни колела (инчове): 17

Задни колела (инчове): 17

Предно окачване: телескопична вилка

Задно окачване: Pro-link

Обем на резервоара (л): 22
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HONDA С 300 ПОБЕДИ  
ВЪВ ВИСШИЯ КЛАС

На пистата Льо Ман за Гран при на Франция 

Марк Маркес спечели победа №300 във вис-

шия клас за Honda. Това бе знаменателен 

успех за марката, която е абсолютен шампион по 

брой на победи. За пилота на Repsol Honda това бе 

47-а победа във висшия клас и се изравни по брой 

на първи места със съотборника си Хорхе Лоренсо.  

Освен това Honda има и 23 титли при конструк-

торите във висшия клас.  

Със спечелването на победа №300, Honda става пър-

вият производител, който достига такъв успех при 

кралете. Първата победа за марката печели Джим 

Редман през 1966 г. с мотоциклет Honda RC181 на Хо-

кенхайм. Вторият успех идва няколко състезания след 

това с Майк Хейлууд в Бърно. 

Фреди Спенсър е пилотът, който връща Honda на 

върха в клас 500 куб. см. Това става на Спа Франкор-

шамп през 1982 г. с NS500. Същата година Таказуми 

Катаяма става първият японски ездач, който печели 

състезание в клас 500 куб. см. 

През 1984 г. е дебютът на легендарния мотоциклет 

NSR500. С тази 500-кубикова машина Honda печели 

общо 132 победи и носи на пилоти като Мик Дуън, 

Уейн Гарднър, Алекс Кривие и Еди Лоусън световни 

корони. Освен това марката печели и 7 титли при 

конструкторите. 

Дебютът на четиритактовата ера Honda отбеляз-

ва с незабавен успех с RC211V. Машината печели пър-

вото състезание през 2002 г. за Гран при на Япония. 

Байковете от серията - RC211V, RC212V и RC213V, 

носят на Honda общо 144 първи места, като в тях се 

включва и победата на Маркес във Франция.  

В Каталуня бе чествана 70-годишнината от първата 

мотоциклетна Гран при, която е била на 13 юни 1949 г. 

на остров Ман. В цялата история на мотоциклетния 

шампионат Honda е най-успешният производител в 

Гран при във всички класове със 778 победи, с тези, 

постигнати в Каталуня в MotoGP и Moto3. 

23 ТИТЛИ НА HONDA ПРИ  
КОНСТРУКТОРИТЕ ВЪВ ВИСШИЯ КЛАС
1966 г. 500cc с RC181 (4-тактов)

1983 г. 500cc с NS500 (2-тактов)

1984 г.  NS500/NSR500 (2-тактов)

1985 г. NS500/NSR500 (2-тактов)

1989 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

1992 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

1994 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

1995 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

1996 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

1997 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

1998 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

1999 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

2001 г. 500cc с NSR500 (2-тактов)

2002 г. MotoGP с RC211V (4-тактов)

2003 г. MotoGP с RC211V (4-тактов)

2004 г. MotoGP с RC211V (4-тактов)

2006 г. MotoGP с RC211V (4-тактов)

2011 г. MotoGP с RC212V (4-тактов)

2012 г. MotoGP с RC213V (4-тактов)

2013 г. MotoGP с RC213V (4-тактов)

2014 г. MotoGP с RC213V (4-тактов)

2016 г. MotoGP с RC213V (4-тактов)

2017 г. MotoGP с RC213V (4-тактов)

2018 г. MotoGP с RC213V (4-тактов)
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С ветовният шампионат за издръжливост 

на ФИМ (EWC) е един от най-трудните, 

тъй като се изисква отлична стратегия 

и изключителна техническа подготовка на мото-

циклета. Трябва естествено и сериозен финансов 

ресурс. В сериите почти няма заводски отбори, 

но пък изобилства от частни тимове, които раз-

читат на помощта на производителите. Това е 

шампионат, който започва през септември в на-

стоящата година и завършва през юли на следва-

щата. Състезанията са с продължителност 24 или 

8 часа. 

Тъй като надпреварите са изключително трудни и из-

тощителни, кръговете са само 5.  Настоящият шам-

пионат започна през септември 2018 г. на пистата 

Пол Рикар в Южна Франция с престижното 24-часово 

състезание Bol d’Or (Златната топка). След това 

в края на април, но вече 2019 г., бе друго класическо 

24-часово изпитание на пистата Льо Ман. Последваха 

две 8-часови надпревари на Словакия ринг и Ошерсле-

бен в Германия. Цялата серия завършва с друго прес-

тижно и много старо маратонско надбягване – 8-те 

часа на Сузука. 

За такива изтощителни състезания са от огромно 

СВЕТОВНИЯТ ЕНДУРО ШАМПИОНАТ (EWC) НА ФИМ 

МЕЧТИ ЗА 
НОВА КОРОНА
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значение физическата издръжливост и опитът на 

пилотите. Във всеки отбор те са по трима и в за-

висимост от стратегията на тима се сменят на не 

повече от два часа. За този период се иска изключи-

телна концентрация не само от този, който е на пис-

тата, но и от целия екип инженери и механици.  

За миналия шампионат EWC – 2017-2018 титлата 

спечели частният тим F.C.C. TSR Honda France. Сега, 

след изминалите 4 кръга, преди 8-те часа на Сузука, 

френският екип на Honda мечтае за нова корона. На-

истина, остава само едно състезание на Сузука, но 

то е достатъчно трудно, за да се разместят плас-

товете.  F.C.C. TSR Honda France е на 3-о място в кла-

сирането със 109 т., като от екипа на първо място 

SRC Kawasaki France ги делят 23 т. Дистанцията е на-

пълно преодолима. При производителите Honda също 

е на 3-о място, като изостава на 32 т. от лидера. И 

тази разлика може да се стопи, но по-трудно. 

КАК СЕ ПРЕДСТАВИХА ДОСЕГА 
ПИЛОТИТЕ НА HONDA
F.C.C. TSR Honda France започна сезона с тримата 

си пилоти - Майк ди Мелио, Фреди Форе и Джош Хук. 

Шампионите започнаха отлично сезона с победа на 

Пол Рикар с дължина 5673 км. Тримата водиха жестока 

битка с Yamaha и завършиха в една обиколка, само с 

54,244 сек разлика, една от най-малките в историята 

на шампионата. Двата тима изминаха 698 обиколки.  

Другият отбор Honda Endurance Racing с пилоти Се-

бастиен Жимбер, Грегори Льоблан и Еруан Нигон от-

падна в 9 ч. сутринта с повреда в машината. 

Следващото състезание, втори кръг от шампио-

ната, бе класиката 24 часа на Льо Ман. На пистата 

Бугати винаги е било доста трудно, защото състеза-

нието е в края на април, времето е променливо, сту-

дено, асфалтът губи сцепление, през нощта почти 

винаги вали. Пилоти и екипи са изложени на огромен 

риск. 

ТУК, В 42-ОТО ИЗДАНИЕ НА 
ЛЬО МАН ЗА МОТОЦИКЛЕТИ, 
НЕЩАТА ПОЕ В СВОИ РЪЦЕ 
ДРУГИЯТ ТИМ ОТ EWC 
-  БРИТАНСКИЯТ HONDA 
ENDURANCE RACING С ПИЛОТИ 
РАНДИ ДЕ ПЮНИЕ, СЕБАСТИЕН 
ЖИМБЕР И ЙОНИ ЕРНАНДЕС

 Те стигнаха със своя Honda CBR1000RR Fireblade SP2 

до второ място на почетната стълбичка. Нещо пове-

че – бориха се за победата до последните 3 минути 

на състезанието. Завършиха на 1:00,550 мин от пър-
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венците, като само първите два екипа направиха 839 

обиколки. Тимът имаше технически проблеми и през 

нощта бе слязъл до 11-о място, но след това тръгна 

нагоре. Тъкмо през нощта, когато е най-трудно, вете-

ранът от MotoGP Де Пюние се бореше за всяка секун-

да на всеки един стинт. В 7 ч. сутринта той направи 

и най-бързата обиколка на състезанието – 1:36.819. 

Въпреки че отново загубиха време, за да възстано-

вят мотоциклета след лека катастрофа, триото бе 

сериозен опонент и стигна до подиума. 

ДРУГИЯТ ЧАСТЕН ТИМ 
NATIONAL MOTOS HONDA С 
ПИЛОТИ ЕМЕРИК ЖОНСИЕР, 
СТЕФАН ЕГЕА И БАПТИСТ ГЮТЕ 
СЪС CBR1000RR FIREBLADE SP2 
ЗАВЪРШИХА 8-И

Шампионите F.C.C. TSR Honda France видяха финала 

на 35-о място, за да „запазят отборния дух“. Всичко 

започна с ранно падане на Майк ди Мелио, а след това 

бяха споходени от куп технически проблеми. 

Две седмици по-късно, през май, шампионският F.C.C. 

TSR Honda France се реваншира донякъде за провала 

си в Льо Ман. Тимът спечели трето място в третия 

кръг от шампионата – 8-те часа на Словакия ринг.  

Форе, Ди Мелио и Хук завършиха състезанието с 217 

обиколки – на 1 тур от победителя и на 46,515 сек от 

втория.  Отлично се представи и Honda Endurance 

Racing. Де Пюние, Ернандес и Жимбер  станаха 8-и 

въпреки трудните и променливи атмосферни условия.  

След това 3-о състезание F.C.C. TSR Honda France излезе на 

5-о място в шампионата със 79 т. Honda Endurance Racing 

бе на 6-о място, само с 4 т. по-малко от френския тим. 

ОТНОВО ТРИУМФ НА F.C.C. TSR 
HONDA FRANCE! 
Този път в 8-те часа на Ошерслебен в Германия. На 

борда на CBR1000RR Fireblade SP2 Форе, Ди Мелио и 

Хук направиха 308 обиколки, с една повече от класира-

лите се на второ място. Никой от тримата не допус-

на грешка - нито по трасето, нито в питстопа. Те 
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не само спечелиха победата, но Хук и Fireblade отново 

направиха най-бързата обиколка на състезанието.

Honda Endurance Racing с №111 се бореше за подиума, 

когато Ернандес бе на пистата. Той катастрофира, 

след като връхлетя на петно от масло на пистата 

от друг мотоциклет. Йони се върна до питстопа и 

поправката отне 10 минути. Мотоциклетът излезе 

отново на трасето, каран от Де Пюние, но се прибра 

отново в бокса заради счупена рама. 

СЕГА, НА 28 ЮЛИ Е 
ПОСЛЕДНИЯТ КРЪГ – 8-ТЕ ЧАСА 
НА СУЗУКА. ТАМ ЩЕ СЕ РЕШИ 
И ШАМПИОНСКАТА ТИТЛА. 
НАДПРЕВАРАТА Е МНОГО 
ВАЖНА ЗА HONDA, ТЪЙ КАТО 
ТОВА Е ДОМАШНАТА ПИСТА НА 
МАРКАТА, СОБСТВЕНОСТ НА 
HONDA

В 42-ото издание Honda ще участва с няколко отбора. 

Заводският отбор на Honda, който се състезава 

в пистовия японски шампионат All Japan Road Race 

Championship (JRR) в клас JSB1000, ще си партнира 

отново с Red Bull. Затова тази година той ще носи 

името Red Bull Honda. Топ пилот в тима е Такуми 

Такахаши – лидер в клас JSB1000 след 3 кръга. Ще му 

партнират състезателят от WSBK Рюичи Кионари 

и тестовият пилот на HRC Щефан Брадъл. Те ще ка-

рат заводския байк Honda CBR1000RRW, който е бази-

ран на CBR1000RR SP2.Шампионите F.C.C. TSR Honda 

France са в същия постоянен състав - Фреди Форе, 

Джош Хук и Майк ди Мелио. В Honda Endurance Racing, 

който се състезава цял сезон в EWC, ще карат Ранди 

де Пюние, Себастиен Жимбер и Йони Ернандес. Тимът 

au Teluru SAG RT ще се състезава с пилотите си от 

JSB1000 Косуке Акиоши и Тайга Хага, а трети човек 

ще бъде пилотът от клас Moto2 на мотоциклетната 

Гран при Тецута Нагашима.  За екипа KYB MORIWAKI 

RACING пилотът от JSB1000 Юки Такахаши ще си пар-

тнира с колега от по-малкия клас – JRR ST600 – Томо-

йоши Кояма. Трикратните шампиони от 8-те часа на 

Сузука - MuSASHi RT HARC-PRO Honda – ще разчитат 

на Рио Мицуно – 4-и в JSB1000, и пилота от британ-

ския супербайк шампионат (BSB) Шави Форес.   

Няколко отбора ще карат на Сузука с мотоциклети, 

базирани на  CBR1000RR SP2. Това са: Honda Asia-Dream 

Racing with SHOWA с Мохамед Загван Зайди и Андре 

Фарид Издихар. Японският Honda DREAM RT Sakurai 

Honda ще бъде със Содо Хамахара, Шиничи Ито и Ко-

суке Сакумото. Трима японци са и в Team ATJ – Таро 

Секигучи, Сатору Ивата и Такума Кунимине. 
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МОТОКРОС Текст Стефан Илиев Фотография Honda

ЗВЕЗДАТА НА HONDA  
ТИМ ГАЙСЕР БЛЕСНА  
ОТНОВО В MXGP

А ко Honda има суперзвезда в мотокроса, 

то това е словенецът Тим Гайсер. Това е 

човекът, донесъл най-големите успехи на 

нашата марка по световните трасета. За него 

вече сме писали, когато спечели първата си све-

товна титла през 2015 г. Упоритостта на слове-

неца е пословична. Този сезон той отново започна 

щурм към върха, като ниже победа след победа. До 

средата на шампионата през 2019 г. Гайсер има в 

кариерата си общо 21 спечелени Гран при – 5 в МХ2 

и 16 в MXGP. 

Тим Гайсер влиза в световния шампионат през 2012 

г., след като предишната година е взел европейска-

та титла в ЕМХ125. С мотоциклет на Honda започва 

да се състезава от 2014 г. в МХ2 за частния отбор 

Honda Gariboldi. Той завършва 5-и шампионата, а през 

следващия сезон 2015 печели световната титла. То-

гава взема и първата си Гран при в Трентино, Италия. 

Веднага от Honda Gariboldi му предлагат да мине в 

по-горния клас – MXGP. И отново слага короната за 

2016 г., този път при кралете. Пилотът от частния 

италиански тим надделява над цял куп заводски пило-

ти, включително и над феноменалния многократен 

шампион Тони Кароли. Естествено, има изключител-

ната подкрепа на Honda. Миналата година завършва 

първенството 4-и, без да успее да спечели победа и 

дори манш. През целия сезон е сред подгласниците 

на уникалния Джефри Херлингс, който слага короната. 

ТОЗИ СЕЗОН ОБАЧЕ ЗВЕЗДАТА 
НА ГАЙСЕР ЗАБЛЕСТЯ ОТНОВО. 
ПОЛУЧИ НОВИЯ МОТОЦИКЛЕТ 
HONDA CRF450RW И ОБЪРНА 
НЕЩАТА В СВОЯ ПОЛЗА
 

До двата старта от световния шампионат в Индоне-

зия словенецът е буквално неудържим. След 10 кръга от 

световния шампионат той събра 441 т. и води с 83 т. 

пред Антонио Кайроли. Италианецът има 358.  

На трасето в Тойшентал за Гран при на Германия Гайсер 

спечели пета поредна победа за сезона и завоюва 9-и по-

реден манш от последните 10. С успеха в Германия има 

6 спечелени Гран при и 12 манша. Там Гайсер взе още един 

впечатляващ двоен триумф. С уникален стил и в двата 

манша той спечели холшота и контролираше двете 

надпревари от старта до финала. Натрупа огромна 

преднина, която в края на всеки манш се увеличаваше на 

повече от пет секунди. Направи и най-бързите обиколки 

в двете надпревари. Докато другите се опитваха да 
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се адаптират към ронливата повърхност на твърдото 

трасе, Гайсер запази контрола от началото до финала. 

Пилотът на Honda показа добра скорост, като правеше 

една след друга серия от бързи обиколки. Всяка от тях 

бе по-добра със секунда от предишната.

Сезонът за Гайсер започна в сянката на Кайроли. Све-

товният шампион за 2018 г.  Джефри Херлингс бе кон-

тузен и пропусна първите 7 старта. Излезе на трасе-

то едва в Гран при на Русия. В Аржентина, където бе 

първият кръг от шампионата за Гран при на Патагония, 

Тим завърши и в двата манша втори след Кайроли. На 

британското трасе в Матърли Бейзин Гайсер спечели 

първия манш и пак бе втори на подиума, след италиан-

ския си съперник. Следващия старт в Холандия, във Вал-

кенсваард, Тим отстъпи второто място на Клемент 

Десал. Все пак мястото на подиума бе поредното ва-

жно класиране. 

Първата спечелена Гран при, и то с челно място и в 

двата манша, бе в Трентино, Петрамурата. Там Гай-

сер обяви твърдо, че има сериозни амбиции да щурмува 

титлата. Седмица по-късно в другия италиански кръг в 

Мантуа, за Гран при на Ломбардия, словенецът за първи 

път не бе на подиума. Причината бе калното трасе. А 

Тим не обича нито калните, нито пясъчните покрития. 

Кайроли, който спечели и двата манша, сметна, че кон-

курентът му няма сили да се бори с него. 

Но дълбоко сгреши. Още в Португалия, на Агуеда, Гайсер 

направо го смачка, като спечели убедително и двата 

манша. Това бе първата завоювана Гран при от 5-те, 

които изстреляха Гайсер напред. Втората поредна 

победа на пилота на HRC бе във Франция, на трасето 

Сен Жан д’Анжели, с дължина 1620 м. Гайсер взе катего-

рично и двата манша. Нещо повече - през целия уикенд 

доказа, че е най-бързият ездач на трасето. С четирите 

си поредни победи Тим намали с 10 точки разликата от 

първия в класирането на шампионата MXGP - Антонио 

Каройли. На сложното френско трасе с твърда повърх-

ност, подходяща за неговия стил на каране, той бе 

най-бърз с неговия Honda CRF450RW във всяка сесия в 

събота. След това го подкрепи в неделя с две победи в 

отделните маншове, където той напълно контролира-

ше състезанията.

Следващият старт бе в Орльонок, Русия. Трасето там 

бе пак на хълм, с камениста твърда повърхност, тъкмо 

за Гайсер. Той бе неудържим, спечели и излезе начело в 

класирането на шампионата, като грабна Червения пла-

кет. Той се дава на лидера във временното класиране. 

Тим бе най-бърз и в двете надпревари. Това бе 6-ата му 

поредна победа в отделните маншове и трета поред-

на спечелена Гран при. Пилотът на Team HRC взе пред-

нина от 13 т., като показа увереност във всяка сесия и 

бе сред най-бързите.

Следващият старт бе в Кегумс, Латвия, а трасето бе 

на пясък. Това бе може би най-драматичната победа на 

Гайсер, с която увеличи преднината си във временно-

то класиране с 33 т. пред Кайроли. Словенецът имаше 

труден уикенд. Катастрофира на квалификациите и зае 

18-о място. На първа позиция бе завърналия се на тра-

сето световен шампион Джефри Херлингс, който спе-

чели победата в първия манш – първи успех за сезона. 

Гайсер стартира добре, използва мощността на своя 

CRF450RW, но после загуби ритъм на пясъчното покри-

тие и изостана до 6-о място. Във втората надпревара 

Херлингс не стартира. Той получи контузия при падане 

по време на обиколката, която правят пилотите, преди 

да се наредят на стартовата бариера. При падането 

друг пилот удари глезена му. 

Във втория манш Гайсер стартира устремно. Влезе до-

бре в първия десен завой и зае трето място. Пред него 

бяха лидерът Джеръми Суивър, който спечели холшота,  

и Арно Тонус. След това Тим изпревари Тонус и зае второ 

място. Основният конкурент на Гайсер – Тони Кайроли, 

падна. На 12-ата обиколка Гайсер атакува и изпревари 

Суивър, за да поведе колоната и да спечели манша. Така 

трима състезатели завършиха Гран при на Латвия с по 

40 т. – Гайсер, Февре и Арно Тонус. На върха на подиума 

обаче бе Тим, защото спечели втория манш. Това му бе 

7-ото първо място от последните 8 надпревари.  

След това дойде успехът в Германия и убедителната 

нова победа, с която Гайсер дръпна напред преди двата 

старта в Индонезия. Все пак до края на шампионата 

остават още осем кръга и много неща могат да се 

променят. Битката за титлата в кралския клас става 

много сериозна.  
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ТРИАЛ Текст Стефан Илиев Фотография Honda

В 
една от най-трудните мотоциклетни дисци-

плини – триал, повече от десетилетие се 

подвизава феноменалният Тони Боу. И не сли-

за от престола – нито на открито, нито в зала.  

В началото на май спечели своята 13-а световна 

титла в шампионата на ФИМ по X-Trial. В края на 

май Боу започна щурм на поредната си титла на 

открито.  Първият старт бе за Гран при на Ита-

лия на трасето в Петромурата. 

Тони Боу завърши шампионата по X-Trial с победа и оз-

наменува 13-ата си световна титла по триал в зала 

пред своите фенове в Андора, където живее. Боу 

показа ненадминатия си талант и затвърди успеха 

си, макар да си беше осигурил колоната. Световният 

шампионат на X-Trial се върна в Андора след 16-годиш-

но отсъствие. От своя страна Боу не е участвал на 

състезание у дома си и затова беше блестящ. 

На домашното си трасе той пристигна с 4 победи 

и осигурена корона от предишния старт в Марсилия, 

месец и половина преди това. Затова Боу кара, без да 

бъде под натиск, и бе блестящ, като взе 5-а победа за 

сезона от 6 кръга. Това бе 75-и подиум и победа №62 в 

кариерата на феноменалния Боу.

В световното първенство по триал на ФИМ през 

ГЕНИАЛНИ ПИЛОТИ  

ТОНИ БОУ - КРАЛЯ 
НА ТРИАЛА
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този сезон Тони Боу тръгва, за да завладее и тук своята 13-а поред-

на титла. Досега има 12 спечелени шампионата поред.  За ездача 

на Repsol Honda предизвикателството е още по-голямо. Целта му 

е да поддържа изключително високото ниво, което той е показал 

в продължение на повече от десетилетие, в което испанецът ос-

тава безспорен №1 на дисциплината. В осемте кръга през този 

сезон за Боу е много важно да се поддържа солидно постоянство. 

Специално в Пиетрамурата Боу е печелил в последните два сезона. 

Ето какво казва Тони Боу за завършилия шампионат X-Trial 
на закрито, неговата 25-а световна титла, спечелена с 5 
победи от 6 кръга, и за това, което го очаква този сезон:
- В какво състояние е Тони Боу преди началото на новия шампио-

нат?

- Беше много интензивен зимен сезон. Не успях да тренирам толко-

ва, колкото исках, заради счупените ребра при падането в Япония. 

Това означава, че бях аут за почти два месеца. В Барселона имах 

още един инцидент и очаквах най-лошото, но малко по малко се 

справях физически. След успешния сезон на закрито мисля, че съм 

готов да започнем новата серия на Гран при по триал. Надявам се 

физически да съм добре. 

- 13 световни X-Trial титли. Дали следващата цел е да вземеш още 

една и на открито? 

- Положителната част е, че печеля и съм успешен. "Негативната" е, 

че съм длъжен да спечеля всичко, в което участвам. Всеки го очаква 

от мен! Вече съм свикнал с този натиск и затова се опитвам да се 

наслаждавам на всичко, което постигам. Сега съм добре подгот-

вен за сезона на открито и ще се опитам да се борим за тази цел.

- Ясно е, че целта е титлата… Но какви препятствия може да има 

на пътя ви този сезон?

- Ще бъде трудна година, защото има само осем кръга. Това озна-

чава, че не можете да се провалите и да пропуснете подиума, тъй 

като всичко може да се усложни по пътя към целта. Ще бъде много 

важно да поддържам добра последователност и да спечеля макси-

малния възможен брой изпитания. Съперниците винаги са много мо-

тивирани, защото победата над №1 е велика. Освен това някои от 

тях са променили екипите си и могат да бъдат добра мотивация 

за тях.

- Това беше интензивен и много оспорван шампионат на закрито?

- Да, беше много оспорван. Битките бяха тежки и класирането за 

финала беше трудна работа! Най-малката грешка и вече сте навън! 

Това беше изтощително и бе лесно да се правят грешки. Трябва-

ше да работим много психически, да сме много фокусирани. Мисля, 

че го постигнахме. Щастлив съм, че показах характер. Това беше 

сезон, усложнен от травми; ездата не бе на 100%, после се борих 

здраво във всички изпитания и взех крайната победа в Андора. Това 

мисля, че бе най-добрият начин да се сложи край на шампионата.

- 13 заглавия, 62 победи и 75 подиума… тези статистики трудно се 

възпроизвеждат.

- Цифрите са невероятни. Това е сън. Като дете исках да бъда све-

товен шампион и след като постигнах всичко това, е нещо, което 

дори не мога да си представя. Не е само една титла. Сега имам 13 

и това за мен е било просто немислимо. Сега трябва да се възполз-

вам от всичко и да се насладя на положителния момент. 
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ЕКИПИРОВКАТА ЗА МОТОЦИКЛЕТ 

НЕОБХОДИМОСТ  
ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ
КАРАНЕТО НА ДВЕ КОЛЕЛА МОЖЕ ДА ПЕСТИ ВРЕМЕ, 
ДА ДОСТАВЯ УДОВОЛСТВИЕ, НО ПРЕДПОЛАГА И 
СЪОТВЕТНОТО ОБЛЕКЛО, КОЕТО ДА ГО НАПРАВИ 
МАКСИМАЛНО СИГУРНО И ПРИЯТНО
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Започваме с най-важната част – каската. Както знаете, тя 

е задължителна по закон при управлението на двуколесно 

моторно превозно средство.

ОТВОРЕНА ИЛИ ЗАТВОРЕНА КАСКА - КОЯ Е 
ПОДХОДЯЩА ЗА ВАС
Каските се делят на два основни вида: отворена и затворена (шлем). 

Отворените могат да имат визьор, а могат да бъдат и без. Предим-

ството им е, че са леки и неангажиращи. Проблемът при тях е, че 

нямате никаква защита на брадичката и предната част на лицето. 

Доказано е, че при падане тези части са изключително уязвими и 

могат да понесат сериозни щети. Въпреки това много хора пред-

почитат отворени модели зареди лекотата им, по-свободното 

усещане и по-доброто охлаждане. Такъв тип каска може да е под-

ходяща за градски условия и управление на скутери и малки мото-

циклети. Но не са препоръчителни за излизане извън града с по-го-

леми мотори и скутери, които предполагат по-висока скорост. 

КАСКИТЕ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП (ШЛЕМ) 
ПРЕДЛАГАТ НАЙ-ВИСОКОТО НИВО НА 
ЗАЩИТА. ТЕ СЕ ДЕЛЯТ НА ДВА ВИДА: 
НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН ТИП И ОТВАРЯЕМИ 
(МОДУЛАРНИ), КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ 
ПРЕДНАТА ЧАСТ ДА СЕ ВДИГА ИЛИ 
ПРЕМАХВА ОТ КАСКАТА.

 Модуларните каски са предпочитани от хора, които пътуват на по-

дълги разстояния и са удобни за монтиране на разговорни устрой-

ства. Много мотористи ги използват и в градски условия заради 

възможността да се карат като отворена каска. Като недостатък 

на този тип каски може да се посочи, че са по-обемисти и малко по-

тежки, което се обяснява от механизмите за отваряне и дизайна, 

свързан с тях.

Смята се, че животът на една каска е около пет години. При нас мо-
жете да намерите каски и шлемове на световноизвестните италиан-
ски марки Nolan и X-lite.
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КАКВИ ДА БЪДАТ МАТЕРИАЛЪТ И 
РАЗМЕРЪТ
Следващият аспект е материалът, от който е на-

правен корпусът на каската. Изработват се от два 

основни вида: пластмаса и композит (смес от специ-

ални нишки и смоли). Това е свързано с класа на съот-

ветната каска и предназначението й. Отразява се на 

здравината на каската, теглото и цената. Пластма-

совите каски са по-тежки от композитните, но са и 

по-достъпни като цена.

Всеки може сам да реши и да избере подходящата кас-

ка. Важното е да бъде с правилния размер. Каската 

трябва да пасва плътно по главата. Тя не е шапка. 

Особено при покупка на първа каска много хора за-

лагат на по-голям размер, след няколко излизания тя 

става още по-хлабава и при инцидент няма да ви запа-

зи оптимално. След определянето на размера, чрез из-

мерването на обиколката на главата в сантиметри, 

се стига до проба и модел на съответната марка. 

Няма каска, която да е удобна за всички. Затова произ-

водителите, които предлагат продукти от по-висок 

клас, имат възможност за избор на различни по дебе-

лина вътрешни части, които да паснат оптимално.  

СЪВЕТЪТ НИ Е ДА НЕ ПРАВИТЕ 
КОМПРОМИС С КАСКАТА, 
КОЯТО ЩЕ ИЗБЕРЕТЕ. И ДА 
ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ДОРИ И 
НАЙ-КАЧЕСТВЕНАТА КАСКА 
ИМА ОПТИМАЛЕН СРОК НА 
ИЗПОЛЗВАНЕ, СВЪРЗАН С 
ОСТАРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. ЯКЕТО – ЕДИН ОТ СИМВОЛИТЕ  

НА МОТОРИСТА
Стигаме и до якето, един от символите на моторис-

та. Освен от атмосферните условия то трябва да 

ви запази и в случай на падане. Основно якетата се 

изработват от текстил или кожа.

Текстилните якета са по-леки като тегло, имат по-

вече възможности за носене и конфигуриране и са 

по-подходящи за каране в променливи атмосферни 

условия. Предпочитани са от хората, които карат 

на дълги разстояния. Кожата си е класика и предпо-

читана от спортните мотористи и хората, които 

карат на писта. Тя предлага най-голяма защита в 

случай на падане, но пък е по-тежка и непрактична за 

всекидневна употреба. При всички положения якето 

е задължително при каране. Както знаете, едно под-

хлъзване с мотор може да причини охлузвания, които 

ще се лекуват с месеци. При нас можете да намерите 

якета Honda и Oxford.

Якето е задължително при каране. Както знаете, 
едно подхлъзване с мотор може да причини охлузва-
ния, които ще се лекуват с месеци. При нас можете 
да намерите якета Honda и Oxford
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ПАНТАЛОНИТЕ И РЪКАВИЦИТЕ
Какви панталони да използваме? Дънките са прием-

лив начин на защита в градски условия. В последните 

години се появиха дънки, подсилени с кевларени нишки. 

Идеята им е да са максимално устойчиви при падане, 

а в същото време да са практични и неангажиращи.

При нас можете да откриете кевларените дънки на 

фирмата Kenny racing.

При по-дълги карания е за предпочитане да се използ-

ват текстилни или кожени панталони. Най-оптимално 

е да се комбинират якета и панталони от еднаква 

материя, марка и модел.

Ръкавиците също са много важна част от облекло-

то. Освен че предпазват от атмосферни условия, те 

биха ви предпазили от последиците при падане. Изра-

ботени от кожа или текстил, като има комбинации и 

от двата материала. Има олекотени модели с много 

добра вентилация, предназначени за каране в топло 

време. Както и такива, които да предложат топлина 

и защита от лошо и влажно време. Както можете да 

предполагате, при падане ръцете винаги посрещат 

първи земята. При нас можете да намерите ръкавици 

на Honda и Oxford.

ОБУВКИТЕ С ГЛЕЗЕН – 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИ 
МОТОЦИКЛЕТ СЪС СКОРОСТИ!
Стигнахме и до обувките. Особено при карането на 

мотоциклет със скорости обувките с глезен са задъл-

жителни. Има различни варианти на боти и ботуши, 

от текстил или кожа, с които да ви е комфортно и си-

гурно. Освен че предпазват от завихрянето и тече-

нието, което се получава при по-висока скорост, те 

ще ви защитят и при падане. През последните години 

се появиха и варианти, които приличат на кецове. С 

тях можете да изглеждате стилно и да отидете на 

работа, без да жертвате сигурността си.

Далече сме от мисълта, че трябва всеки път да из-

глеждате като Робокоп, за да стигнете до офиса с 

мотоциклета си например. Но дори едно падане със 

скутер с 50 км/час може много успешно да ви развали 

деня и да остави травми и охлузвания. Така че е добре 

да имате едно наум и да сте поне с минимално ниво 

на защита.

Има и нещо друго. Когато сложите каската, якето 

и ръкавиците, вече знаете, че се подготвяте за ка-

ране, а това действа психологически и помага да се 

концентрирате. И със сигурност ще ви помогне да 

намалите опасните ситуации. 
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При по-дълги карания е за предпочитане да се 
използват текстилни или кожени панталони

Кевларени дънки
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DREAM SHOW

За някои Honda не е просто поредната авто-

мобилна марка. Това е блян, свидна мечта, 

религия, настанила се трайно в сърцата и 

душите. Именно такъв е случаят с малките, голе-

ми и още по-големи момичета и момчета от фен-

клуба Honda Brothers. „Брадърите“, както сами се 

наричат, си имат фейсбук група, в която съгласу-

ват и подготвят поредните си сбирки, състеза-

ния, обменят идеи, полезна практична информация, 

дават си съвети и си помагат. Много често на 

фейсбук страницата им ще открием призиви „Бра-

тя, помагайте, жена ми е пукнала гума край Шу-

мен, има ли някой наблизо?“ и за секунди проблемът 

е разрешен. 

Ние от Бултрако АД ги подкрепяме още от пър-

вия им национален събор и както обикновено се 

случва, общата ни любов към Honda ни превърна в 

приятели. За трета поредна година се включихме 

в традиционното им вече събитие на писта „Дра-

кон“ в Калояново. Повече от 1000 души посетиха 

националния събор там, протекъл от 7 до 9 юни. 

Нашите колеги от оторизирания ни дилър Бултра-

ко Моторс АД бяха рамо до рамо с „брадърите“ и 

за всички тях това не беше просто поредният 

работен уикенд, а и забавление, защото както е 

казал Конфуций „Избери работа, която обичаш 

и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и 

един ден в живота си“. 

БРАТЯ ПО МЕЧТИ
СПОРТМЕНСКИ ДУХ И БЛАГОРОДСТВО ПО ВРЕМЕ НА ТРЕТОТО 
ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР HONDA BROTHERS

Шатрата на Бултрако АД и Бултрако Моторс АД Най-красивата Honda – приза спечели Любомир Василев 
от Пловдив с неговия Accord Coupe от шеста генерация



НАД 130 ХОНДИ  
ПОД НЕБЕТО
Общо 126 състезатели премериха сили на 

пистата, раздадени бяха 30 награди, осигу-

рени от нас, а призът за най-красива Honda 

отиде при Accord Coupe от шеста генера-

ция и неговия притежател Любомир Василев 

от Пловдив. Като включим и нашите авто-

мобили в лицето на CR-V, Civic и Type R, че и 

Honda Africa Twin за разкош, наситихме ат-

мосферата с марката на мечтите. 

Голямата атракция бе в неделния ден, кога-

то за първи път се проведе състезанието 

Япония срещу Германия. На хвърлената ръка-

вица за „тайм атак“ се отзоваха 13 собстве-

ници на немски автомобили и техните ма-

шини, а „мачът“ приключи с равен резултат.

В продължение на три дни пистата бе ог-

ласена от характерния рев на двигатели 

Honda и всички от „братството“ искрено се 

забавляваха под парещите лъчи на юнското 

слънце, безжалостно напичащо и без това 

нагорещения от гуми асфалт, но не забра-

вяха и правилата на спортсменската игра. 

Тайм атак, майсторско шофиране, кар-ау-

дио и игри с публиката бяха малка част от 

атракциите. В петъчния ден пистата бе 

затворена само за членове на клуба и всеки, 

превел членския си внос, можеше да кара на 

нея любимата си Honda напълно безплатно. 

КОИ СА HONDA BROTHERS?
Всеки клуб малко или много прилича на мар-

ката, която представлява. Ние наистина се 

гордеем с нашия. Honda Brothers e не прос-

то поредното сдружение с нестопанска 

цел, не просто поредните маниаци с бензин 

в кръвта. Всички негови членове неведнъж 

са доказали, че са хора с благородни сърца 

и периодично се впускат в благотворител-

ни мисии. През 2018 г. „брадърите“ събраха 

1200 лева и заедно със своите автомобили 

Honda се отправиха към най-бедните села 

в Северна България след предварително на-

правено проучване и събрани адреси, за да 

помогнат не само със средства, а и с дела 

и топла дума за кураж на възрастни хора и 

други нуждаещи се. 

Състезанията и съборът приключиха, сгъ-

ваме шатрата и знамената си и поемаме 

към следващото ни приключение. Сърцата 

ни туптят радостно, защото са изпълнени 

с мечти. 

Ladies and Gentlemen, start your engines!  

До нови срещи.

DREAMS 2019
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Ангелина Деведжиева, изпълнителен директор на Бултрако Мо-
торс АД, лично връчи наградите на първенците в различните 
категории.

Моника Ерменкова от екипа на Бултрако Моторс, за която ра-
ботата е удоволствие
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ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ Текст Стефан Илиев 

Ивайло Стратиев е собственик на Астра 

Оптик. И е голям почитател на автомоби-

лите и мотоциклетите Honda. Той е един 

от първите, купили кола от марката в България. 

Освен че е голям специалист в областта на диоп-

тричната оптиката, Иво е и голям фен на мотор-

ните спортове. В това няма нищо чудно. Дъщеря 

му Екатерина Стратиева е най-бързата дама рали 

пилот у нас. Тя е европейски рали шампион за жени 

за 2014 и 2015 г.  Астра означава звезда. Астра Оп-

тик е името и на магазина на Алабин 56. Така се казва 

и клубът на Стратиев, за който се състезава и Катя 

Стратиева – Астра Рейсинг. Принос за този успех на 

Катя определено има нейният баща Иво Стратиев. 

Ако попитате Иво коя е голямата му автомобилна 

любов, ще отговори - Honda Civic Type R. Той е един от 

първите собственици на такава кола у нас. Не само я 

кара и до днес, но я обгрижва и поддържа като любима 

ИВАЙЛО СТРАТИЕВ ОТ АСТРА ОПТИК

TYPE R – ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ 
ПЪРВИЯТ КЛИЕНТ НА HONDA В БЪЛГАРИЯ Е ПРИТЕЖАВАЛ МНОГО 
АВТОМОБИЛИ ОТ МАРКАТА, А НАЙ-ВЕРЕН НЕГОВ ПРИЯТЕЛ Е БИЛ 
ДИЗЕЛОВ CR-V. С НЕГО Е ИЗМИНАЛ НАД 400 000 КМ И Е СМЕНЯЛ САМО 
КОНСУМАТИВИ
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„ИЗБРАХ CR-V, ДИЗЕЛОВ. 
УНИКАЛЕН SUV! ИЗМИНАХ 
С НЕГО НАД 400 000 КМ. БЕЗ 
НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ 
ПОВРЕДИ. СМЕНЯЛ СЪМ САМО 
КОНСУМАТИВИ. ПО-ВЕРЕН 
АВТОМОБИЛ НЕ СЪМ ИМАЛ“.

жена. А тя, колата Type R, е все още „твърде млада“ - 

само на 50 000 км.

Инак Стратиев не изневерява на марката. Сега кара 

Honda HR-V с двигател 1,8 л и 140 к.с. 

С Иво Стратиев се познаваме тъкмо покрай Honda 

и автомобилния спорт. Много преди дъщеря му Катя 

да започне да се състезава. 

Питам го как се е влюбил в Honda и кога за пър-
ви път си е купил такава кола.
Първия Civic го купих още щом първият шоурум на мар-

ката отвори врати. Намираше се на Раковска. Беше 

в късната есен на 1992 г. Не си спомням дали бе в края 

на октомври или началото на ноември. Преди това 

имах една Toyota, купена втора ръка от Швейцария. 

Много ми харесаха японските автомобили и реших да 

си купя нов Civic. Той беше с 1,5-литров двигател, 95 

к. с. Колата беше страхотна. Тогава внасяхме очила 

и рамки от Италия и често имаше проблеми с дос-

тавките. Налагаше се поне 5 или 6 пъти годишно да 

се ходи до Италия. Пътувахме с новия Civic. Нямаше 

никакви проблеми, никога не ме е оставил на пътя. 

Казваш, че и Катя за първи път е седнала зад 
волана на Honda?
Да, така е. Първо й взех един Shuttle. Всъщност аз й 

бях първият учител по кормуване. Катя е минала 3-4 

хиляди километра под „мое ръководство“. След това 

купих един тунингован Civic Coupe. Знаеш го, като 

онези в „Бързи и яростни“ - с лети джанти, със спой-

лер, с крила, наточен… Беше много красив автомобил. 

Нямаше месец да не се опитат да го крадат. Непре-

къснато сменях ключалки. 

А кой научи Катя на състезателно каране? 
Борислав Димитров. Двамата караха много с въпрос-

ния Civic. Той й показваше тайните на състезател-

ното каране. Правеха сериозни тренировки. Тогава 

купих и любимия ми Type R. Това бе кола легенда. Беше 

много скъпа, но просто бях така запленен от нея, че 

не я оставях. Катя също я караше, тренираше с нея, 

заедно с Боби. 

Казваш, че и сега е в гаража ти. Не я ли караш? 

Карам я, разбира се. Но за да се кефя. От време на 

време. Когато синът ми си дойде от Германия, купу-

ваме си един или два комплекта състезателни гуми и 

отиваме на пистата  Серес. Начесваме си крастата 

и се прибираме. 

Виждал съм те и с мотоциклет Honda?
Да, взех една Africa Twin 750 куб. см с V-образен двига-

тел. Още си я пазя. Много ралита съм гледал с Africa-

та. Дори миналата година ходих с мотоциклета на 

кръга от WRC – рали „Мармарис“ в Турция. Сега съм 

мераклия да си взема нова, ама ще видим.  

Казваш, че Type R е за специално каране. А за 
обикновено?
Купих си два автомобила HR-V от първото поколение. 

Бяха много сполучливи и полезни автомобили. Едини-

ят бе 4х4, а другият – с предно задвижване. Да, ама 

за нашата стръмна княжевска улица HR-V с предното 

предаване не бе никак подходящо през зимата. Тога-

ва с управителя на Бултрако Костадин Грозданов се 

договорихме да върна този с предното задвижване 

и да взема нов автомобил. Избрах CR-V, дизелов. Уни-

кален SUV! Изминах с него над 400 000 км. Без никакви 

проблеми или повреди. Сменял съм само консумативи. 

По-верен автомобил не съм имал.

Излиза, че на практика си карал почти цялата 
гама автомобили на Honda? 

Да, с малки изключения. Например от г-н Грозданов 

взех един червен Prelude 2,2 VTEC VTi 4WS. Страхотен 

автомобил с уникален японски двигател. Правеха го 

заедно с тези за NSX и Type R в Япония. Катя също 

караше дълго време тази кола. Много й харесваше. 

А каква ще е следващата ти Honda?
Още не съм решил дали ще е кола, или мотор. Може би 

новият Africa Twin. 
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Ароматът на горещото кафе се разнасяше 

над масата. Хартиената карта се беше про-

снала като сатен. Бавно отпивах от черната 

течност и се наслаждавах на прекрасното утринно 

слънце. Обгръщаше ме миризмата на пролетта, под-

сладена от песента на гугутките. С наслада четях 

сълзливо-сополивите постове за дъжд и студ в София. 

Сгънах внимателно картата, взех си каската и слязох 

на паркинга.  Бай Васил вече подгряваше двигателя на 

неговия железен кон. Натиснах старт бутона на моя-

та нова красавица Honda CRF 1000L Africa Twin. Двига-

телят V-twin забумтя басово. Той е 4-тактов, с течно 

охлаждане, 8 клапана, с мощност 70 кВт при 7500 об/

мин и макс. въртящ момент от 98 Нм при 6000 об/мин.  

Сложих бонето, отгоре каската, после прекрачих висо-

ката седалка. Натиснах копчето на DCT-то. Чу се тихо 

изщракване и мотоциклетът потегли. Двата цилиндъ-

ра под мен оживяха. 

ХАРЕСАХ ТОЗИ МОТОЦИКЛЕТ ОЩЕ 
ЩОМ ГО ЗЪРНАХ ЗА ПЪРВИ ПЪТ.
Меракът ми да си го купя се претвори в реалност. 

CRF1000L Africa Twin е напълно оборудван за истинско 

ПОРТИЦА
ЗАВОЙ, ЗАВОЙ И ПАК  
ЗАВОЙ С AFRICA TWIN



приключение с мощен двигател, динамично шаси, го-

тов да се движи по асфалтов път или на офроуд. Той 

впечатлява с баланса си, с лекотата на използване и уп-

равление на пътя и извън него. На 50 метра от хотела 

започна приключението. Завой, завой, пак завой. Асфал-

тът беше гладък като коприна. Осевата линия беше 

прясна, никъде не виждах омаслени петна. След няколко 

минути достигнахме голямо кръстовище. Някакъв чо-

век с джип ни видя и намали. Изчака ни да пресечем и 

тогава продължи по пътя си. 

Последва остър завой и в огледалата за обратно виж-

дане видях прекрасна гледка. Висока скала като пирон 

и манастир отгоре. Да! Не сънувах! Бях си тръгнал от 

Метеора. Пътят криволичеше през планински склон. 

Зеленината закриваше върховете на завоите. С отра-

ботен БГ рефлекс, карах плътно вдясно. Завой, завой 

и пак завой. 

С напрежение очаквах появата на насрещния трафик. 

Той не идваше. След половин час езда видях силует 

срещу мен. Автомобилът ме изненада, защото не се 
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движеше наполовина в моята лента, както е у нас. Ко-

гато ме забеляза, дори отби леко към неговия банкет. 

Странни хора, никой не иска да ме засече, за да се по-

чувства велик. 

ТАЗИ ТОЛЕРАНТНОСТ ПРОДЪЛЖИ 
ЦЯЛ ЧАС, ДОКАТО КРИВНАХМЕ 
КЪМ ЕДНО ЗАТЪНТЕНО СЕЛО

Няма го на картата. На площада обаче имаше деца, 

които ни махаха. Старци си сръбваха бяла перлена 

течност от високи чаши и всички ни се усмихваха. 

Мързелив народ. Толкова мързелив, че не видях нито 

един боклук по пътя, нито една пластмасова бутилка 

на банкета. Толкова ги мързи, че не си изхвърлят бок-

луците по пътя. Дори селско сметище не видях. 

ВЕДНАГА СЛЕД СЕЛОТО ЗАПОЧНА 
ОФРОУД УЧАСТЪК. ЩЕ КАЖЕТЕ, 
МОТОР НА 1000 КМ И ГО ВКАРВАШ 
В ПРАХОЛЯКА. НЕ, НЕ Е В 
ПРАХОЛЯКА! НАПРАВО ГО ВКАРАХ 
В КАЛНИТЕ КОЛОВОЗИ И ПОСЛЕ В 
РЕКАТА.
 

За това си го взех, да мога да го карам по магис-

трала, после да го вкарам в „кереча“ и после пак на 

магистралата. Това поне 8 часа през деня. Поне за 

5 дена. 

Паркетните лъвове да си ходят на кафе до кукле-

ния театър. Аз карах по черния път на пълна ръчка. 

Завой след завоя. Кефът ме беше изпълнил на 100%. 

След един от многото завои видях съборен мост. 

Въобще не спрях, преминах през реката. При изли-

зането задницата леко поднесе, успях да компенси-

рам и навих масура. Последва пясъчен танц, но не 

успях да падна. 

С бай Васил започнахме гонка по чакълестия път. 

Той е стар ендурист и уменията му личаха. Не успях 

да го мина. Бяхме тръгнали за удоволствие, не на 

състезание. Кефехме се. Моторите го позволява-

ха. Появи се ново село. Пак деца на площада, този 

път обаче старци нямаше. Имаше хора с пикапи и 

няколко трактористи. Изглеждаха отпочинали, до-

като оряха. 

След няколко километра получихме най-великолепна-

та гледка за един ендурист. Бяхме застанали над 

магистралата на един горски хълм. Тунелът под 

нас поглъщаше автомобилите като вкусни мравки. 

Мравка след мравка, всяка една забързана нанякъде. 

Нервни, еднакви, вървящи по мравешката си пъте-

ка. Пуснахме времето отново и потеглихме. 
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МАКАДАМЪТ СЕ РЕДУВАШЕ 
С АСФАЛТ, А СЕЛАТА БЯХА 
УТИХНАЛИ
Започнах да свиквам с DCT-то. Най-удобният бутон 

на кормилото се оказа този, който превключва между 

автоматичен и механичен режим. Случва се за сто-

тни от секундата. С едно движение на палеца заглу-

шаваш мисленето на програмиста от завода, който 

казва кога да се превключи скоростта. На моя мотор 

аз съм си програмист и аз си решавам кога да прев-

ключва. Въпросът е решен с този бутон. 

ПЪТЯТ НИ ДОВЕДЕ ДО ЕДНА 
БУРНА РЕКА. ПРЕДИ ВРЕМЕ Я БЯХ 
ПРЕМИНАВАЛ, НО ДНЕС ДЕБИТЪТ 
БЕШЕ СЕРИОЗЕН. ОТКАЗАХМЕ СЕ. 
НАПРАВИХМЕ 15-КИЛОМЕТРОВА 
ОБИКОЛКА ДО ОТСРЕЩНИЯ БРЯГ. 
ТАМ НИ ЧАКАШЕ КАНЬОНЪТ 
ПОРТИЦА.
 

Една 300-метрова скала, разсечена от реката, а точ-

но отпред старинен мост, който създава историче-

ско излъчване на цялата местност. Беше пълно с па-

латки на каякари. Самотни палатки, незаключени, без 

охрана, без коли. Сигурно местните ги мързи да от-

краднат нещо от там.  Продължихме по маршрута. 

Карахме на усет и по хартиена карта. GPS-ът беше 

обезглавен след шестия опит да ни вкара по логика-

та на холандския си програмист. След Портица започ-

нахме да се изкачваме нагоре в планината.  Захлад-

ня. Падна до 20 градуса, а по върховете имаше сняг. 

Изкачихме се до 1200 метра. Имаше петна сняг край 

пътя. Завоите бяха навързани като пуканки на конец. 

Влизаш в единия завой, другите три ги виждаш пред 

теб на зиг-заг. Трафикът беше доста „тежък“. При 

третата кола за час се изнервих. Освен това караха 

плътно вдясно. Няма никаква тръпка за оцеляване. 

СЛЕД 5 ЧАСА ЕЗДА СПРЯХМЕ 
КРАЙ ЕДНА ОТ ДЕСЕТКИТЕ ЧЕШМИ
Чешмичката беше с дървен двор, беседка и жаби. По-

седяхме половин час. Дойдоха едни деца с велосипеди, 

размътиха водата, докато гонеха попови лъжички, и 

си тръгнаха. Нито едно от тях не беше заболо нос в 

телефона си.  Пътят продължи още час. Завои, завои 

и пак завои. Селца, чешми, дървета, малко коли. Най-

накрая излязохме на широк път. Той е бил основната 

пътна артерия до Игуменица, преди да построят ма-

гистралата. На нас ни се стори като 6-лентов ауто-

бан, спрямо досегашния маршрут. Направихме равно-

сметка. 220 километра за 7 часа, почти без почивка. 

Е, затова си бях взел този мотор. Защото ездата 

му не те уморява. Последва двучасова скука на ма-

гистралата. Наложи се да вдигнем до 170 км/ч, за да 

наваксаме време до целта. Вярно, бавна скорост, но с 

човек на задната седалка, дисаги и централен куфар. 

СЛЕД 7-ЧАСОВ АДВЕНЧЪР 
ТРИП СИ БЕШЕ РАЗТОВАРВАЩО. 
ФИНИШИРАХМЕ НА ЙОНИЙСКИЯ 
БРЯГ, В КРАЙБРЕЖНА КРЪЧМА, 
С ПРЯСНА РИБА, УЗО И МНОГО 
БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ НА 
МАСАТА. 

А на другия ден карахме каяци. Каяци с българското 

знаме, произведени в Китай. Беше страхотно. Пре-

ди време имах идея да направя родопски трип за раз-

работване на двигателя. В деня преди тръгването 

чисто новият ми мотор, който беше паркиран, без 

да пречи, бе наплют с гъста храчка по ръкохватка-

та. Засякоха ме над десет пъти в рамките на един 

квартал. Плановете ми за Триград и Родопите се из-

париха. Резултатът беше едно невероятно красиво и 

безопасно приключение с дължина 2500 км. 

DREAMS 2019

101



102

СПОРТ Текст Стефан Илиев  Фотография Курти Куртев

Те са най-бързите дами в България. Избрали 

най-трудната дисциплина в автомобилния 

спорт – ралитата. Това са Диана Стояно-

ва и Иванела Иванова от СК Диамо. От миналата 

година те се състезават с Honda Civic Type R в 

клас RC3. В дебютния си сезон 2018 двете млади 

дами станаха втори в класа си и 8-и в генералното 

класиране в първенството. 

Сега, през 2019 г., отново започнаха успешно нацио-

налния рали шампионат. В рали „България“, кръг от 

националния шампионат и Европейския рали трофей, 

Диана и Иванела станаха 11-и в генералното класира-

не, 8-и за нашия шампионат и трети в клас RC3. На 

рали „Монбат Сливен“ момичетата бяха още по-бързи. 

За  Европейския рали трофей  в генералното са 10-и, 

но за нашия шампионат са отново 8-и. Пак са 3-и в 

класа, 5-и при автомобилите с две задвижващи колела 

и първи при дамите за ЕРТ. След тях е дамски дует 

от Румъния.  

Зад тази статистика стои абсолютният синхрон на 

дамския рали екипаж от СК Диамо. Диана като пилот 

има доста опит. Все пак по трасетата е от 2006 г., 

има призови класирания и у нас, и в чужбина – Гърция, 

Северна Македония, Сърбия. И това не е само на рали, 

а и на планински състезания. Особено в планински из-

качвания има няколко победи в класа си, като оставя 

доста мъже зад себе си. 

Първият навигатор на Диана е сестра й Моника, а 

от 2016 г. е с Иванела. До 2017 г. се състезават със 

Citroen Saxo  в клас RC5.  От 2018 г. двете момичета 

са с тяхната Honda Civic Type R. Колата се подготвя 

от бащата на Диана – Георги Стоянов, също бивш 

автомобилен състезател, и от механиците Любо и 

Божидар. Миналата година, при дебюта със Civic Type 

R, Диана беше доста внимателна, не рискуваше, за да 

свикне с автомобила. И тя, и Иванела свикнаха така, 

че станаха първи в RC3 на рали „България“ 2018 в края 

на миналия сезон. 

Определено Диана Стоянова е доволна от участието 

си рали в „Монбат Сливен“ - втори кръг от шампио-

НЕЖНА БЪРЗИНА 
ДИАНА СТОЯНОВА И ИВАНЕЛА ИВАНОВА С  
HONDA CIVIC TYPE R НА ПЪЛНА ГАЗ КЪМ УСПЕХИТЕ 



ната на България. Класирането на нежния екипаж е 

добро, успяха да победят доста мъже и дори да спе-

челят две отсечки в RC3.  Диана казва: „Доволна съм 

от ралито. Направихме  силно състезание. Надпрева-

рата в Сливен винаги е била много трудна, заради ди-

намиката и разнообразието на отсечките. Особено 

съм доволна, че спечелихме третото място. Много 

ни допадна дългият 33,5 км етап „Сините камъни“, на 

спускане, където имаме страхотно време.“

Диана твърди, че не са имали проблеми с колата. И 

обяснява: „Неприятности с колата нямахме. Нито на 

рали „България“, нито в Сливен. Е, разни дреболии се 

появяваха… „

Здравей, Диана, как се справя Иванела като 
навигатор?
Чудесно! В Сливен записките ни излизаха. Нямаше про-

блеми. Дори на градския етап й казах да не ми дикту-

ва, а да се вози, да гледа напред и да се наслаждава. 

Видя как публиката се радва, как хората викат и ни 

окуражават. Иванела беше много радостна. За първи 

път й се случва да не гледа записките, а да е пътник. 

 

Сега предстои рали „Твърдица“? 
Харесвам го. Миналата година дебютирахме на това 

състезание със Civic Type R. Беше изцяло на дъжд и 

много мокро, но станахме 4-и в класа. Сега мисля, че 

ще е по-добре. Малко ще променим окачването на ко-

лата. Ще го направим по-меко. Сега е твърдо и много 

скача на дупките и неравностите. Надявам се да ня-

маме проблеми пак да имаме добро класиране. 

Освен като пилот Диана Стоянова се справя отлич-

но и като организатор на автомобилни състезания. 

Била е рейс директор на планинските изкачвания в 

Благоевград, в Кюстендил и на писта „Серес“ в Гър-

ция. Тя не само помага на баща си в организацията, но 

и го замества достойно, когато се наложи. Тъй като 

Диана Стоянова е завършила НСА със специалност 

„Автомобилизъм, мотоциклетизъм и картинг спорт“, 

прилага знанията си не само в състезателната кола, 

а и като „диригент на автомобилния оркестър“. 
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Всичко започна на 21 юни, точно в деня на 

лятното слънцестоене, когато събрахме 

приятелски медии, между които предста-

вители на Moto Club, Auto Bild, Dizzy Riders, Auto 

Club, Meteo Ride, Hi Drive, Mobile.bg, Autoobserver и 

други (молим за извинение, ако сме пропуснали ня-

коя от тях). Сред момчетата имаше и една бойна 

дама – блогърката Кристина от The Beauty & The 

Beasts. С всички тях сме в изключително сърдечни 

отношения и те бяха наши гости, но и първите, с 

които направихме нещо като предварителна по-

дгряваща обиколка за нашия райд. Чувстваме се 

въодушевени, усмивките греят по лицата на всич-

ки. Има нещо изключително вълнуващо в това да 

наблюдаваш как се подготвя групичка мотористи 

– слагат се балаклави, закопчават се каски и яке-

та, а накрая се нахлузват сигнални елеци с надпис 

Honda, за да си личи, че всички сме от един отбор. 

Отбор, който обаче не се готви за състезание, а 

КАВАЛКАДАТА НА HONDA 
130 МОТОЦИКЛЕТИСТИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ПЪРВОТО 
ИЗДАНИЕ НА HONDA RIDE FEST

ДВЕ ДЕСТИНАЦИИ, ПЕТ ДНИ, 8 МОТОЦИКЛЕТА И 130 МОТОРИСТИ Е 
РАВНОСМЕТКАТА ЗА HONDA RIDE FEST. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОРГАНИЗИРАМЕ 
ПОДОБНО СЪБИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И НИ СЕ ПОЛУЧИ ТОЛКОВА ДОБРЕ, ЧЕ 
СМЯТАМЕ ДА ГО ПРЕВЪРНЕМ В ТРАДИЦИЯ. 
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просто за приятелска езда. Нашите момчета да-

ват последни напътствия, естествено, имаме си 

и авангард, че и ариергард. И за разкош - зашеме-

тяващ Civic в цвят Milano Red, влязъл в ролята на 

фотографски автомобил. 

Точно седем железни кончета ни очакват строени 

на паркинга на шоурума на столичния бул. „България“ 

111 А, за да потеглим към Бояна. Не, няма грешка в 

броя на мотоциклетите, истината е, че тестовият 

X-ADV се присъедини към нашата Honda кавалерия в 

последните два дни от събитието – а именно на 29 

юни, за райд феста ни в Пловдив.

По време на теста се случи и нещо друго – махнахме 

покривалото от новия CB500F, пристигнал в България 

непосредствено преди събитието. Най-оборотни 

и желани по време на райд феста се оказаха Africa и 

NC750X. 

БЯХМЕ СЕ ПОСТАРАЛИ ИЗБОРЪТ 
ДА Е БОГАТ – ОТ МАЛКИТЕ 
МОДЕЛИ СЪС 125-КУБИКОВИ 
ДВИГАТЕЛИ КАТО MONKEY, SUPER 
CUB И MSX, ТА ЧАК ДО КРАЛЯ - 
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО GOLD WING С 
1800-КУБИКОВ БОКСЕР
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Имахме късмет и с времето – дъждовете ни пожали-

ха както в София в уикенда 22-23 юни, така и в Града 

под тепетата в последните два дни на юни. 

Хубавото при всички събития, свързани с мотоцикле-

ти, е приятелската атмосфера, непринуденото об-

щуване, което се случва между търговци и клиенти.

Сякаш границата и дистанцията, срещани при авто-

мобилите, не съществуват. Просто всички ставаме 

част от най-голямото мотоциклетно семейство в 

света – това на Honda! 

ТЕСТОВИТЕ МОДЕЛИ: 

ДО 125 КУБ. СМ

Monkey - един от най-разпознаваемите мотоцикле-

ти в световен мащаб. Той е с 1-цилиндров 125-кубиков 

двигател с мощност от 6,9 кВт и с 1 литър гориво 

изминава 67 километра. Класика и чар, забава и адре-

налин, дизайн и технологии, комбинирани умело с ком-

форт и компактни размери. Внимание – подходящ за 

ездачи до 115 килограма!

Super Cub - истинска градска легенда и символ на 

стилната мобилност. S-образният силует не само 

грабва погледа - благодарение на тази форма качва-

нето и слизането от мотоциклета е по-лесно от-

когато и да било. Впечатляващ е разходът – с един 

напълно зареден резервоар от 3,7 литра скутерът 

изминава около 245 км.

Forza 125 - водещ модел в класа на макси скутерите. 

Компактни размери, отличен двигател, добра ае-

родинамика и защита от вятъра. Добре познатият 

четириклапанен двигател с най-добри показатели в 

сегмента, осигурява пробег от 490 км с един резер-

воар. Idling Stop системата, леката, но здрава рама 

и отличните баланс, видимост и пасивна защита са 

само малка част от силните козове на модела. Към 

тях трябва да добавим новите LED светлини, Smart 

ключ за управлението и багажното отделение, съби-

ращо два шлема. 

NAKED

CB500F – този модел разчита на 2-цилиндров редови, 

4-тактов двигател. Изчистените и „прибрани” форми 

осигуряват на новия „нейкид“ в гамата на Honda не 

само перфектната мобилност в натоварения град-

ски трафик, но и доставят истинско удоволствие 

при извънградското кормуване. Изключителната 

ергономичност позволява на мотористи с различни 

ръст и килограми да се чувстват удобно. Новият 
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двуцилиндров инжекционен DOHC осигурява мощност 

от 35 кВт, превръщайки го в идеалния първи байк за 

скоро придобилите категория A2.

ON/OFF

NC750X – изграден по Fun Crossover Commuter конц-

епт модела на Honda, тази машина е заредена с висо-

ки технологии, стабилност и комфорт – с багажно за 

шлем, разположено на мястото, на което обикновено 

стои резервоарът. Той е удобен и практичен мото-

циклет, перфектен както за всекидневна употреба 

в градския трафик, така и за екскурзии през уикенда. 

Комбинацията от редови двуцилиндров двигател с 

висок въртящ момент, нисък разход на гориво, съз-

дадено за търсачи на приключения шаси, страхотен 

дизайн и изключително удобната стойка на ездача, 

спечелиха хиляди верни фенове на този високотехно-

логичен, стилен и удобен мотоциклет.

Africa Twin - напълно оборудван за истинско при-

ключение с мощен двигател, динамично шаси, готов 

да се движи по асфалтов път или на офроуд, той е 

истински приключенски байк. Двуцилиндровият 4-та-

ктов двигател впечатлява с баланса си, лекотата на 

използване и управление на пътя и извън него. Той е с 

работен обем от 998 куб. см с два цилиндъра, с 8 кла-

пана, достига мощност от 95 к. с. и въртящ момент 

от 98 Нм, като при всички тези данни разходът му на 

гориво обаче е чудесен – 5,5 л на 100 км.

X-ADV – първият SUV мотоциклет в света изкушава 

с отлични офроуд възможности, с балансирана рама. 

Окачването му е с дълъг ход, 4-бутални радиално мон-

тирани спирачни апарата обуздават мощния 745-ку-

биков двуцилиндров двигател, задвижващ мотоцик-

лета през трансмисия с два съединителя. Голямото 

и функционално багажно отделение под седалката 

умело се съчетава с 5-те степени на регулиране на 

предпазната слюда и системата Smart Key.

DREAMS 2019

107



 Шофиране 
с наслада

All-New

Honda CR-V 1.5 VTEC TURBO, 173/193 к.с. (127/142 кВт). Разход на гориво в комбиниран режим: от 6,3/7,3 л/100 км (NEDC/WLTP) 
Емисии CO2: от 128/144 г/км. Данните са сравнителни, взети са от тестове по новите регулации на ЕС и Световния стандарт и подлежат на промяна.

Бултрако АД – Oфициален вносител за България. 
За повече информация кратък номер *CARS (*2277),  
набран от мобилен телефон. Бултрако АД е част от Астреко Холдинг. honda.bg


