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#StayHome#ReadDreams
Здравейте, приятели,

За втори път ви предлагаме електронен вариант на списание The Power of Dreams. 
Първото издание предизвика огромен интерес у нашите читатели. Сега оч-
акваме, че броят им ще бъде още по-голям. Включително и заради цитирания 

призив „Останете вкъщи“! Защото новият брой на списанието излиза във времето 
на извънредното положение, наложено в страната. Затова можете да разнообрази-
те престоя си у дома с приятно четиво за любимата марка, докато спасявате света. 
И още нещо – вече можете да пазарувате разумно благодарение на новия ни електронен 
магазин bmeshop.bg. Аксесоари, облекла, екипировка, каски, резервни части и консума-
тиви за вашата Honda, че дори и мотоциклети – всичко това е на един клик разстоя-
ние. Извлечете само позитивите от ситуацията – така мечтаното забавяне на тем-
пото е вече тук, не бързате за никъде, а и сутрин можете да поспите малко повече.  

В тези моменти трябва да сме единни, за да не се предаваме на коварния вирус COVID-19. И така 
– настанете се удобно на дивана и започнете да четете. 

Ние от своя страна ще ви пренесем в необятния технологичен и екологичен свят на Honda. В 
списанието ви срещаме с нови модели и технологии, които трябваше да бъдат представени 
на автомобилното изложение в Женева. Да, шоуто на колела в Швейцария не се състоя, но ново-
стите – автомобилите, екологичните електромобили и хибриди са реални и скоро ще бъдат при 
нашите дилъри. Това са Jazz, Honda „е“ и други. За тях пишем и в списанието. 
Всеки мотоциклетист знае, че Honda е най-големият производител на моторизирани двуколесни 
машини в света. Наскоро броят на продадените байкове на марката надхвърли 400 милиона. Тази 
година Honda отново показва силна гама от разнообразни модели. Българските мотоциклетисти 
щяха да ги видят на изложението Moto Expo 2020, но сега имат възможността да се запознаят 
с тях, спасявайки света в уютната обстановка на домовете си. Става дума за CBR1000RR-R 
SP Fireblade, CRF1100 Africa Twin, CB1000R и др. Но ще можете да ги видите при нашите дилъри.
Срещаме ви с три едновременно бързи, нежни и силни дами. Едната е на две колела – Славена 
Даскалова, другите две са на четири – Диана Стоянова и Иванела Иванова. Джаз певицата е фен 
на мотоциклетите, а дамският дует е виртуоз при автомобилите, и да – Диана и Иванела са 
рали шампионки. 
В нашето списание има и много други интересни теми. Като спазвате правилата на извънред-
ното положение, останете вкъщи, четете и пазарувайте отговорно онлайн! Само трябва да вле-
зете в нашия сайт – honda.bg и да отворите страниците на новия брой на The Power of Dreams. 
Или пък да изберете своя продукт на bmeshop.bg.
И, независимо от обстоятелствата, следвайте своите мечти и бъдете здрави! 
Редакционен екип на сп. The Power of Dreams
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АКАДЕМИЯТА НА HONDA  
ЗА НАПРЕДНАЛИ В ЗАНАЯТА

ОБУЧЕНИЕ

През последните десетилетия автомобилната 

техника претърпя неимоверно развитие. Сис-

теми, които допреди няколко години се считаха 

за луксозна екстра, сега са част от серийното оборуд-

ване. Ползите от това са безспорни – като започнем 

от системите за подпомагане на водача, които мо-

гат да предотвратят опасни ситуации и инциденти, 

и стигнем до новите информационно-развлекателни 

системи, предлагащи редица удобни функции. Наред с 

това, все по-строгите изисквания за контрол на отра-

ботените газове доведоха до усъвършенстване на го-

ривните уредби и масово въвеждане на нови системи 

за намаляване на вредните емисии.

Когато всички тези устройства работят, е добре. 

Но неминуемо понякога възникват ситуации, когато 

нещо е отказало и трябва да се поправи. Тогава е ва-

жно с тази задача да се заеме човек, който знае какво 

прави и има необходимата подготовка. Преди години 

беше модерен лафът „хубава кола, ама дано да не се 

разваля, че в България няма кой да я поправи“. Не е 

ясно доколко тогава тези думи бяха актуални, но сега 

със сигурност не са верни, поне за механиците, които 

работят в оторизираните сервизи на Honda. Тяхната 

подготовка започва от първия ден след назначаване-

то им и продължава на няколко етапа.

ОБУЧЕНИЕТО НА МЕХАНИЦИТЕ 
В ОТОРИЗИРАНИТЕ СЕРВИЗИ 
ПРОТИЧА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА, ЗАЛОЖЕНИ  
В МИНИМАЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ 
СТАНДАРТИ НА HONDA  
ЗА ФРАНЧАЙЗ. 

След назначаването си всеки нов монтьор получава 

регистрация в онлайн платформата за обучения с ин-

дивидуален акаунт за достъп. 

По този начин му се осигурява достъп до курсове, 

чрез които той се запознава с техническите особе-

ности на всички актуални модели, както и с начина 

за работа с електронните каталози за ремонт. През 

следващите три месеца се завършва сертифицира-

нето на механика до първата квалификационна сте-

пен MT (Maintenance Technician). Това е задължително 

изискване. Първоначално се полага тест върху 20 

теми. За да се счита, че тестът е преминат успеш-

но, за всяка от темите трябва да бъде постигнат 

резултат от минимум 70% верни отговори. В проти-

вен случай системата генерира модул за придобиване 

на необходимите знания.

RT СТЕПЕН ЗА  
НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ
Обаче, има и по-сложни ремонти, които изискват 

задълбочени познания за устройството и принципа 

на действие на агрегати, като например двигател, 

скоростна кутия, заден диференциал и т. н. Наред 

с това, е необходимо да има и добра подготовка по 

електротехника и електроника. Тъй като ремонтните 

каталози са на английски език, той също се явява за-

дължителен, поне дотолкова, че да може да се разби-

ра техническа информация. Поради това е въведена и 

втора квалификационна степен RT (Repair Technician). 

Във всеки оторизиран сервиз на Honda задължително 

трябва да има поне един механик, който е сертифици-

ран за това ниво. Тези техници могат самостоятел-

но да изследват проблеми, да анализират данни и да 

вземат решения как да бъде извършен и най-сложният 

ремонт.

В ЖИВОТА НА ВСЕКИ АВТОМОБИЛ НАСТЪПВА СИТУАЦИЯ, 
ПРИ КОЯТО ТОЙ СЕ НУЖДАЕ ОТ „ЛЕКАР“. ТОГАВА Е ВАЖНО 
С ТАЗИ ЗАДАЧА ДА СЕ ЗАЕМЕ ЧОВЕК С НЕОБХОДИМАТА 
ПОДГОТОВКА. НАУЧЕТЕ КАК ПРОТИЧА СЕРТИФИЦИРАНЕТО 
НА МЕХАНИЦИТЕ НА HONDA

Текст инж. Петър Спасов  Фотография Цветомир Божилов
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ТЕСТ ВЪРХУ  
7 ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
Разбира се, това ниво не е за всеки и съответно летва-

та е поставена доста по-високо. И тук първата стъпка 

е преминаване на тест, но той вече е върху 62 теми. 

Отново се изисква успешно завършване на всички раз-

дели, при необходимост се разглеждат и допълнителни 

модули за обучение. Този етап от процеса не е лек и 

обикновено протича за два-три месеца. Но това не е 

достатъчно, за да се завърши сертифицирането. Необ-

ходимо е да бъде положен практически изпит, който се 

провежда от обучаващ на Honda. Той предварително е 

преминал през теоретична и практическа подготовка 

в специализирания център Honda Academy във Франк-

фурт, Германия и е получил официален сертификат, кой-

то периодично се подновява след допълващо обучение. 

При практическия изпит механиците трябва да решат 

седем задачи, предварително подготвени от обуча-

ващия върху автомобили от актуални модели. Honda 

изисква изпитът да се провежда точно по стандарта 

– описано е какви модели автомобили трябва да бъдат 

използвани, как да бъдат подготвени и какво да бъде 

възложено на техниците. 

За всяка задача механикът разполага с 45 минути. За 

това време той трябва да открие симулиран проблем, 

като използва специализирана апаратура и следва ди-

агностичните процедури на Honda. Наред с това, той 

отговаря на съпътстващи въпроси, за да покаже, че 

неизправността не е била локализирана в резултат на 

късмет, а благодарение прилагане на правилен подход 

и използване на задълбочени познания. Отново всичко 

завършва с връчване на сертификат за успешно придо-

бита квалификационна степен.

ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО 
ХИБРИДИ И ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
Както казахме, всички механици трябва да бъдат сер-

тифицирани до ниво MT и поне един във всеки оторизи-

ран сервиз до ниво RT. Но хибридите и електрическите 

автомобили вече са реалност и в следващите години 

напълно ще изместят конвенционалните. За тях от 

Honda са разработени още две квалификационни сте-

пени – EP (Electrified Powertrain) Technician – Level 1 / 

Level 2. Първото ниво дава възможност на техника да 

извършва самостоятелно ремонти по хибридни авто-

мобили, а второто – по напълно електрически модели. 

Всеки оторизиран сервиз трябва да разполага поне с 

двама механици, сертифицирани за тези нива. Проце-

сът отново включва теоретична част и практически 

занимания, провеждани от обучаващ на Honda. Разбира 

се, той предварително е подготвен и сертифициран 

като такъв.

ПОСТОЯНЕН HONDA КОНТРОЛ
Целият процес по обучение и сертифициране на 

механиците е под постоянен контрол от Honda. 

Ръководителите на отдела за обучения ежеседмично 

получават отчети, чрез които се информират за 

изпълнението на Минималните Европейски стандарти 

на Honda за франчайз от всички оторизирани 

дилъри в Европа. Както се вижда, в днешно време 

да бъдеш механик в оторизиран сервиз на Honda е 

предизвикателство, което в никакъв случай не е за 

подценяване. Покриването на всички критерии изисква 

сериозен и упорит труд. Тези хора са доказали, че са 

висококвалифицирани специалисти, които заслужават 

да поверите Вашата Honda в техните ръце! 

За всяка задача меха-
никът разполага с 45 
минути. За това време 
той трябва да открие 
симулиран проблем, като 
използва специализирана 
апаратура и следва диаг-
ностичните процедури 
на Honda
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ПРЕМИЕРА

От излизането на първото поколение на Jazz 

преди деветнадесет години моделът е спе-

челил минимум деветнадесет награди (Б.Р. 

Можете да се убедите от списъка по-долу) и ви-

наги е запазвал висока цена на вторичния пазар. 

Трудно ще откриете в обявите за автомобили с 

пробег налични екземпляри. Просто собственици-

те не искат да се разделят с този свой истински 

домашен любимец. И ето че сега той ще изиграе 

наистина ключова роля в обновяването на модел-

ната гама на Honda, защото четвъртата му ге-

нерация ще е първата лястовичка от тази така 

добре планирана трансформация. 

Със свеж и интригуващ дизайн, и забележете – за 

първи път само хибридна версия, няма да има дори 

бензинов вариант! Точно преди 10 години на японския 

пазар беше излязъл Fit Hybrid (б.р. там Jazz се подвиза-

ва под това име), който така и не стигна до Европа. 

Ала моментът да обърнем гръб на всичко старо и да 

забравим за традиционните двигатели е вече повече 

от належащ. Светът се променя, човечеството най-

сетне осъзна колко важно е всичко и всички да бъдем 

природосъобразни. Имаме и още една добра новина 

- Jazz ще се предлага и в елегантна „кросоувърска“ 

версия с по-висок клиренс, идеална за българските 

пътища. 

Хечбекът от популярния сегмент B налага нови стан-

дарти по отношение на комфорта и пространство-

то и е с показатели като на електромобил, напредни-

чави технологии и високо ниво на безопасност.

В новия ритъм  
на JAZZ

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

10

АХ ТОЗИ JAZZ, МАЛЪК, СЛАДЪК, ЕЛЕГАНТЕН И С МНОГО МЯСТО 
ВЪТРЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА „МАГИЧЕСКИТЕ“ СЕДАЛКИ… ВИНАГИ Е БИЛ 
СПЕЦИАЛЕН И ХАРЕСВАН. 

Текст Деси Бацанова Фотография Honda
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В новия ритъм  
на JAZZ

E:HEV ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Новата система e:HEV прави своя пазарен дебют именно с 

този модел. Тя включва два компактни мощни електродви-

гателя, свързани с 1,5-литров атмосферен DOHC i-VTEC, ли-

тиевойонна батерия и иновативна трансмисия с фиксирани 

предавки.

Сумарната мощност от 109 к.с. / 80 кВт е в състояние да 

ускори автомобила от 0 до 100 км/ч за 9,4 сек. Максималната 

скорост на хибридния Jazz e 175 км/ч. Стандартният модел 

отделя вредни емисии от CO2 от 102 г/км (WLTP) и изразход-

ва едва 4,5 л/100 км (WLTP), докато за версията с увеличен 

клиренс Crosstar съответно данните са 110 г/км (WLTP) СО2 

и 4,8 л/100 (WLTP).

Хибридната технология e:HEV осигурява още по-въо-
душевяващо шофиране с три режима на управление:

Електрически: задвижващият електромотор черпи енергия 

директно от литиево-йонната батерия 

Хибриден: двигателят подава мощност към функциониращия 

като генератор електромотор, който на свой ред я предава 

към задвижващия електрически силов агрегат. 
продължава на стр. 12 »

ГОЛЕМИТЕ КОЗОВЕ НА МАЛКИЯ JAZZ
 

4 e:HEV хибридът е с три режима на управление, единият от които - електрически

4 Сумарна мощност от 109 к.с. и 253 Нм въртящ момент 

4 CO2 емисии от 102 г/км в комбиниран режим (WLTP) и среден разход от 4,5 л/100 км (WLTP)

4 Интуитивна свързаност и редица инфоразвлекателни услуги, вкл. и Honda Personal Assistant

4 Функционалните „магически седалки“ продължават да бъдат актуални 

4 Багажник с обем 1203 л

4 Системата за безопасност Honda SENSING е стандартно оборудване
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Режим двигател с вътрешно горене: бензинови-

ят двигател е свързан директно с колелата през 

заключващ съединител.  

CROSSTAR – ПО-ВИСОКОТО 
БРАТЧЕ
Тъй като мъдреците казват, че една птичка про-

лет не прави, новият Jazz идва в два варианта. 

Другата новост в модела е, както вече споме-

нахме, версията Crosstar, предназначена за почи-

тателите на кросоувърите. Тя е със същото хи-

бридно задвижване и с идентични характеристики 

на интериора. Вариантът е с увеличен клиренс, 

уникален дизайн на радиаторната решетка, водо-

устойчива тапицерия и надлъжни релси на покрива. 

НЕПОДРАЖАЕМ ИЗЧИСТЕН 
ДИЗАЙН
Новият Jazz e истинска революция! В него се препли-

тат минало, настояще и бъдеще. Силуетът му е едно-

временно разпознаваем и близък до традиционния за 

този любим на мнозина модел, а ако се вгледаме, ще 

ПРЕМИЕРА

12
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разпознаем част от чертите, които видяхме в ново-

то лице на CR-V.  От друга страна тази лястовичка с 

музикално име носи белезите на всички предстоящи 

модели на марката, които ще последват съвсем скоро. 

И да, дизайнът е наистина неподражаем и изчистен, 

напълно вдъхновен от красотата и функционалност-

та, представени с електрическия Honda-e. Дебели-

ната на A-колоните е намалена наполовина спрямо 

тази при предишното поколение на модела, като по 

този начин е подобрен обзорът за шофьора. Това е 

допълнено от още по-висока устойчивост срещу усук-

ване и нови структурни технологии, които насочват 

енергията при удар към предните олекотени колони. 

OK, HONDA!
Пътниците остават свързани с всекидневието си 

благодарение на интуитивната инфоразвлекателна 

технология и възможността за WiFi hotspot. Jazz е 

оборудван с най-новото поколение на системата 

Honda Connect с 9-инчов сензорен дисплей с висока 

резолюция. Новият LCD екран е с подобен на смарт-

фон потребителски интерфейс и с инсталирани при-

ложения с възможност за споделяне на екрана чрез 
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Android Auto и Apple CarPlay,  

налични за първи път в Jazz. 

Не е редно да не споменем и 

интуитивния личен асистент 

Honda, подчиняващ се на гласо-

ви команди. Достатъчно е прос-

то да кажете „OK, Honda!“ и ще 

получите достъп до функциите чрез 

приложението My Honda+, с чиято помощ 

дистанционно ще отключваме или заключваме 

вратите и дори ще изпращаме навигационни ин-

струкции към автомобила. 

БЕЗ СЛЕДА ОТ УМОРА
Качествени материали, завидно пространство, ин-

туитивен инструментален панел, широк централен 

подлакътник – благодарение на всичко това Jazz из-

преварва по комфорт на интериора конкурентите си 

в сегмент В. По-широките солидни предни седалки са 

с нова стабилна основа, която заменя досегашните 

пружинки. Така дългите пътешествия с Jazz ще преми-

нават без следа от умора. Гореспоменатите по-тънки 

А-колони подобряват хоризон-

талната видимост и внасят 

допълнително естествена 

светлина в купето.

 

МАГИЧЕСКИТЕ 
СЕДАЛКИ - ВСЕ ТАКА 

АКТУАЛНИ
Новият Jazz си остава лидер в областта на ин-

териорното пространство, благодарение на разум-

ното разположение на хибридния пакет в шасито и в 

моторния отсек. Ключово за увеличаването на прос-

транството в купето е разположението на резер-

воара за гориво в центъра на шасито под предните 

седалки, което е уникална за класа конструкция. Благо-

дарение на това Jazz ще продължи да радва почитате-

лите си с гъвкавата патентована система на Honda, 

наречена „магически седалки“. Можем да ги вдигнем по 

отделно нагоре като в театрална зала или киносалон, 

а ако ще пренасяме по-обемисти предмети, ги приби-

раме съвсем. В последния случай цялата задна част на 

автомобила се слива наравно с багажника.
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HONDA JAZZ / FIT  
19 НАГРАДИ ЗА 19 ГОДИНИ 
СЪЩЕСТВУВАНЕ 

1. Автомобил на годината, Япония 

2001–2002 и 2007–2008 г.

2. Специална награда за най-добър авто-

мобил през последните три десети-

летия по повод 30-годишнината на 

конкурса „Автомобил на годината на 

Япония“ 

3. Автомобил на годината, RJC (Конферен-

ция на автомобилните изследователи и 

журналисти в Япония) през 2002 г.

4. Най-добър малък автомобил на 

списание Car and Driver през 2007 г., а 

през 2013 г. е в топ 10 класацията на 

изданието

5. Top Gear 2006: Най-добър малък автомобил

6. Top Gear 2006: подгласник на класиралия 

се първи Honda S2000 в цялостната 

класация 

7. Най-добър в В-сегмента според амери-

канския сайт за технологии IGN през 

2006 г.

8. Награда за „най-зелен“ автомобил спо-

ред Greenercars.org за 2007-2008 г.

9. Най-добър малък автомобил според 

MotorWeek през 2007 г.

10.Най-добър автомобил на годината 

според MotorWeek през 2007 г.

11.Най-добър малък автомобил според 

MotorWeek през 2009 г.

12. Най-икономичен автомобил на 2008 г. 

според американското издание News & 

World Report

13. Топ 10 градски автомобила на 2008 г. 

според сайта cars.com

14. Финалист в Автомобил на годината 

за 2009 г. на списание Motor Trend

15. Най-добър автомобил на 2010 г. спо-

ред списание Consumer Reports

16. Най-добър хечбек за цената си за 2010 

г. според американското издание News 

& World Report

17. Най-стойностен автомобил за 2011 г. 

според списание Consumer Reports

18. Най-стойностен автомобил за 2012 г. 

според списание Consumer Reports

19. Най-добър семеен автомобил за 2012 

г. според https://cars.usnews.com/cars-

trucks 

ОЩЕ ПО-БЕЗОПАСЕН 
За да допълни богатия пакет на новия Jazz, Honda осигуря-

ва най-пълния в класа пакет от системи за безопасност и 

асистенти. Фирмената технология Sensing е обогатена с 

още по-широкообхватна камера с висока резолюция. Елек-

трониката още по-добре осведомява шофьора за пътната 

обстановка и освен всичко останало разпознава маркировка 

и бордюри. 

Системата за автоматично спиране в градски условия е 

усъвършенствана и вече е способна да различи пешеходци 

и велосипедисти нощем, дори при пълна липса на осветле-

ние. Тя прилага спирачно усилие, когато някой от околните 

автомобили пресече пътя на Jazz, или започне да завива през 

траекторията на неговия път. Новата камера също позво-

лява при активиран адаптивен автопилот автомобилът да 

следва трафика дори и при ниски скорости. В случай на силно 

приближаване се намесва асистентът за спазване на пътна 

лента, като всичко това е възможно както при движение по 

градски и селски пътища, така и на многолентова магистра-

ла. Предвидено е продажбите на четвъртото поколение на 

Honda Jazz в Европа да започнат поетапно от средата на 

2020 г., така че го очаквайте скоро и в България. 
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ПРЕМИЕРА Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

ВЯТЪРЪТ НА 
ПРОМЯНАТА

Honda „e“

16

Една малка буквичка „e“ след името на Honda 

стана първата крачка към голямата промя-

на на нашата компания. Тази буквичка „e“ е 

символът, върху който Honda поставя основите 

на големите промени. Това е в унисон с „вятъра на 

промяната“ в автомобилната индустрия, която се 

насочва към масова електрификация. В Honda смя-

тат, че от 2030 г. нататък развитието в бранша 

ще е фокусирано върху електрификацията, авто-

матизацията и услугите. Това е част от опаз-

ването на околната среда. Пък и климатичните 

катаклизми налагат все по-екологични решения и 

съвсем логично ускоряват прехода към електриче-

ска мобилност. 

Затова Honda „e“ въздейства на моделната гама 

наистина като „вятър на промяната“ и въплъщава 
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Honda „e“ HONDA ПОСТАВИ 
НОВ ТЕХНОЛОГИЧEН 
EТАЛОН В СЕГМЕНТА 

НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 
КОМПАКТНИ МОДЕЛИ. 
ТОВА СА ИНТУИТИВНИ 
ИНФОРАЗВЛЕКАТЕЛНИ 
УСЛУГИ И СВЪРЗВАНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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виждането на компанията за семпъл дизайн и град-

ска мобилност. Компактният и напълно електрически 

Honda „e“ е съвършено творение, вдъхновено от фи-

лософията на Honda и инженерните решения, изцяло 

впрегнати в служба на човечеството.

БЪДЕЩЕТО ДНЕС В  
ТАЗИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛА 
си личи не само по електрическото задвижване. Тя 

впечатлява със стилния и изчистен интериор, зад-

ното предаване, независимото окачване и разпреде-

лението на масата между предния и задния мост в 

отношение 50:50. Зад „е“ си личат простотата, фо-

кусът към лесното използване и управление на тех-

нологиите, които свързват пътниците и шофьора с 

любимите удобства от тяхното всекидневие. 

Това е модел, роден от концептуална разработка под 

името Urban EV, представена през 2017 г. Прото-

типът получи международно признание по време на 

автосалона в Женева 2019 и бе показан като сериен 

на изложението във Франкфурт през октомври мина-

лата година. 

С него Honda поставя нов технологичeн eталон в сег-

мента на електрическите компактни модели. Това са 

интуитивни инфоразвлекателни услуги и свързвани 

приложения, които въвеждат всички аспекти от ди-

гиталния живот на собственика на автомобила. Те 

са достъпни с помощта на двата сензорни дисплея 

и изкуствения интелект, наречен Honda Personal 

Assistant, или чрез приложението за смартфони My 

Honda+. Асистентът позволява индивидуални гласо-

ви команди. Достъпът до автомобила става чрез 

т. нар. „дигитален ключ“ през смартфон. Така кола-

та се подготвя за потегляне, още докато водачът 

се доближава до нея. Система от камери замества 

конвенционалните странични огледала. Интериорът 

е релаксиращ и успокояващ. Автомобилът изглежда 

малък, но заради голямата колесна база осигурява за-

видно вътрешно пространство. 

HONDA „E“ ИМА ИЗЦЯЛО 
НОВА ПЛАТФОРМА 
Тя е проектирана така, че да осигури максимални 

лекота и забавление при експлоатация, съчетани с 

изключителни характеристики за движение в града. 
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Мощният електродвигател, компактните размери, 

радиусът на завой от 4,3 м, ниският център на те-

жестта, съотношението между масите на предния и 

задния мост 50:50, допринасят за спортния характер 

на електромобила. 

ЕЛЕКТРОМОТОРЪТ Е С МОЩНОСТ 
ОТ 136 К.С. (154 К.С. ЗА ВЕРСИЯТА 
ADVANCE) И МАКСИМАЛЕН 
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ОТ 315 НМ, 
НАЛИЧЕН ОЩЕ В НАЧАЛОТО 
НА ОБОРОТНИЯ ДИАПАЗОН. 
ЗАДВИЖВАНЕТО Е НА ЗАДНИЯ 
МОСТ. МАКСИМАЛНАТА СКОРОСТ 
Е ОТ 145 КМ/Ч, А УСКОРЕНИЕТО 
ОТ 0 ДО 100 КМ/Ч ЗА 8,3 СЕК. И 
ВСИЧКО ТОВА ПРИ… НУЛЕВИ 
ВРЕДНИ ЕМИСИИ ОТ СО2.

 Батерията се зарежда бързо. До 80% от 100-килова-

та CCS2 зарядна станция става за 30 минути, а до 

100% от 7,4-киловатова обществена станция – за 4,1 

часа. Пълното зареждане от домашната електриче-

ска мрежа отнема 18,8 часа. Пробегът на автомоби-

ла с едно зареждане е от 222 км по WLTP и то при 

заряд 80%, след половинчасово зареждане.

Инженерите на Honda са отделили специално внима-

ние на шасито. 

Автомобилът е с дължина от 3895 мм, а широчината 

е 1750 мм. Батерията е разположена ниско под пода. 

Усещането за динамика е подсилено от кормилната 

система VGR (Variable Gear Ratio) с променливо преда-

вателно отношение. 

HONDA „E“ РАЗПОЛАГА С 
ТЕХНОЛОГИЯТА SINGLE PEDAL 
CONTROL. 
Тя е с два режима на движение – Normal за спокойно 

каране и Sport за повече динамика. Със системата шо-

фьорът има възможност да ускорява, забавя и дори 

да спира колата само с помощта на педала на газта, 

нещо изключително удобно при движение в градски 

трафик. На волана е разположен селектор за избиране 

на режима. 

В електрическия модел са въведени три нови техно-

логии за безопасност. Първата е контрол на скорост-

та за намаляване на опасността от удар (Collision 

Mitigation Throttle Control). Тя предотвратява внезапно 
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ускорение при движение назад или стартиране при на-

личието на препятствие на пътя. Втората новост е 

функцията за спиране при ниска скорост (Low Speed 

Brake Function). Третото нововъведение е Lead Car 

Departure Notification System и сигнализира на шофьора, 

ако автомобилът отпред потегля. Голямо и ново удоб-

ство е Honda Parking Pilot. Той дава повече помощ при 

паркиране, като същевременно открива и указва на 

дигиталните екрани в колата подходящи паркоместа. 

ГЛАДКАТА АЕРОДИНАМИЧНА 
ЛИНИЯ УТВЪРЖДАВА ГРАДСКИЯТ 
ХАРАКТЕР НА HONDA „E“
Стилните LED светлини правят изключително впе-

чатление. От капака до панорамното челно стъкло и 

абсолютно плавната извивка на тънките A-колони, се 

създава илюзията, че стъклата в автомобила нямат 

рамки. Буксата за зареждане е разположена централ-

но на предния капак и е защитена с високоякостно 

стъкло. 

В интериора дизайнът също е изчистен. Декораци-

ята, пълноразмерните сензорни LCD екрани, които 

опасват бордовото табло по цялата му широчина, 

засилват още повече усещането за простор. Мате-

риите са приятни на допир, седалките са като ую-

тен диван с текстилна тапицерия. Декоративните 

елементи с ефект на естествено дърво дават излъч-

ване на изискана атмосфера. 

Към възможностите за Bluetooth връзка на централ-

ната конзола са добавени всички възможни портове 

за зареждане или включване на мобилни устройства. 

Има два USB входа отпред и още два допълнителни за 

пътниците отзад. 

Централна конзола с регулируеми зони осигурява мес-

та за съхранение на дребни вещи, като изключително 

функционалните плъзгащи се напред-назад и съот-

ветно прибиращи се поставки за чаши и смартфони. 

Тя е облицована със същия текстил като седалките 

и панелите на вратите. Багажникът е с минимален 

обем от 171 л при изправени задни седалки, а при сгъ-

нати - до 861 литра. 

С новия електрически модел на Honda вятърът на 

промяната духа в правилната посока – към едно по-

чисто и по-зелено бъдеще. 
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Хибриди, електромобили, нулеви емисии… Зву-

чи като приказка. Или… като научнофантас-

тичен филм. Но е факт – хибриден Honda 

CR-V, хибриден Jazz, електрически Honda e… Това 

е само началото, само част от електрическото 

настъпление на превозните средства на нашата 

марка в Европа. Това е ускорената стратегия на 

Honda, наречена „Електрическа визия“ (Electric 

Vision).

Амбициозният план на Honda предвижда всички клю-

чови модели за европейския пазар да бъдат напълно 

електрифицирани до 2022 г. Това ще стане три годи-

ни по-рано от доскоро предвиждания срок – 2025 г. 

Предвиждат се шест електрифицирани автомобила 

да бъдат лансирани поетапно през следващите 36 

месеца. Освен споменатите – електрическия Honda 

е и хибридния Jazz, се предвижда стилен SUV и още 

един електромобил. 

В края на миналата година, през октомври това ус-

коряване на плановете за електрификация на Honda 

бе обявено по време на събитието „Electric Vision“ 

в Амстердам. Там ярко бе демонстрирана увере-

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 
ВИЗИЯ НА HONDA

ТЕХНОЛОГИИ НА БЪДЕЩЕТО

22
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ността на Honda в собствените й електрически и 

хибридни технологии за задвижване. Бе показано яс-

ното намерение за електрическото бъдеще на компа-

нията. Наред с електрификацията на автомобилите, 

в цялата тази екологична програма, Honda залага и на 

разработването на градски обществени и домашни 

зарядни системи за електромобили, както и с тър-

говски услуги за доставка на електроенергия. 

Том Гарднър, старши вицепрезидент на Honda Motor 

Europe, коментира: „Темпът на промяна в регулира-

нето, пазара и поведението на потребителите в 

Европа означава, че преминаването към електрифи-

кация се случва по-бързо тук, отколкото където и да 

е другаде по света. Тъй като темпът на промените 

продължава да се ускорява, трябва да действаме по-

бързо, за да отговорим на тези предизвикателства. 

С удоволствие съобщавам, че всички основни моде-

ли на Honda в Европа ще бъдат електрифицирани не 

до 2025 г., а три години по-рано, до края на 2022 г. 

Това преминаване към електрификация ще промени 

значително облика на нашата моделна линия. Нашата 

двумоторна хибридна технология ще бъде разпрос-

транена в моделната ни гама. Ще пуснем на пазара 

допълнителен електрически продукт на батерии”.

БИЗНЕСЪТ НА HONDA ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЕНЕРГИЯТА ЗА ЕВРОПА СЕ ОФОРМЯ 
НЕ САМО ПРИ АВТОМОБИЛИТЕ. HONDA 

РАЗКРИ И СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА В СВОЯ 
БИЗНЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА 

ЗА ЕВРОПА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
VATTENFALL, ВОДЕЩ ЕВРОПЕЙСКИ 

ДОСТАВЧИК НА ЕНЕРГИЯ.
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ДВУМОТОРНАТА ХИБРИДНА 
СИСТЕМА HEV
Непосредствено преди плановете си за цялостна 

електрификация, Honda ще разшири приложението 

на своята двумоторна хибридна система HEV. Тя 

започва още с новото поколение на Jazz, което ще 

дебютира на българския пазар още тази година. За 

новия Jazz разказваме отделно. 

Усъвършенстваната двумоторна хибридна техноло-

гия, която захранва изцяло новия хечбек Jazz, вече 

получи широко признание в цяла Европа. Причината 

е постигане на високи нива на реална ефективност 

и усъвършенстване в CR-V Hybrid, който дойде през 

2019 г.

За разлика от традиционните хибриди, при които 

електродвигателят подпомага двигателя, в Jazz 

двигателят произвежда електричество, което под-

помага мотора. Резултатът е плавното возене и го-

лямо ускорение на електрическо превозно средство. 

Това, съчетано с уникалната технология за управле-

ние на Honda, предлага изключителни екологични по-

казатели, без да се компрометира удоволствието 

на водача. 

ЗНАКЪТ „E: TECHNOLOGY“
В Амстердам Honda разкри и новата си марка – „e: 

Technology“. Тя ще обедини всички електрифицирани 

продукти от целия бизнес под едно и също светов-

но име. За автомобилите, както и за означаване на 

екологичните характеристики на продукта, знакът 

„e: Technology“ ще обозначава вида на силовото съо-

ръжение. Например Jazz ще бъде първото превозно 

средство, носещо марката „e: HEV“. Това означава 

„хибридно електрическо превозно средство“. 

Бизнесът на Honda за управление на енергията за 

Европа се оформя не само при автомобилите. Honda 

разкри и следващата стъпка в своя план. Бе обявено 

сътрудничество с Vattenfall, водещ европейски дос-

тавчик на енергия.

Това ще позволи на Honda да предостави първия в 

света гъвкав енергиен договор, специално пригоден 

за собствениците на електрически превозни сред-

ства (EV) в Европа. Партньорството е ключов мо-

мент за Honda в развитието на бизнеса с решения 

за управление на енергията. Това е важен стълб на 

стратегията „Electric Vision“ за Европа.

HONDA POWER MANAGER
Гъвкавият енергиен договор ще позволи на електри-

ческите превозни средства да бъдат зареждани в 

зависимост от търсенето в мрежата. Това означа-

ва, че електромобилите ще бъдат зареждани по вре-

ме на най-ниските ставки за тарифите за електрое-

нергия. Този ценови подход ще играе ключова роля за 

24
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ефективността на Honda Power Manager. 

Тарифите, които ще са достъпни за собствениците на вся-

ка марка електрически превозни средства, също насърчават 

използването на електроенергия, генерирана чрез възобно-

вяеми източници. Това включително са водноелектрически 

централи и вятърни електроцентрали, които реализират визия-

та на Honda за устойчиво бъдещо енергоснабдяване. Първоначал-

но тази услуга ще бъде пусната във Великобритания и Германия 

през тази година. После ще се включат и други европейски страни. 

HONDA POWER MANAGER PROTOTYPE Е 
ДВУПОСОЧНА СИСТЕМА, КОЯТО СВЪРЗВА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ АВТОМОБИЛИ С „УМНИ“ 
МРЕЖИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ. 

 

Технологията позволява балансирано събиране и разпределяне на елек-

трическа енергия между колата и самата мрежа според конкретната 

ситуация и допринася за използването на възобновяеми източници. 

Това ключово стратегическо партньорство е следващата стъпка в 

бизнеса за управление на енергията на Honda в Европа. Така в крайна 

сметка ще се разшири използването на вътрешни зарядни устрой-

ства, решения за градско зареждане, търговски енергийни услуги и 

усъвършенствани технологии V2G.

Развитието на тези зарядни функции ще интегрира електромобили-

те със съществуващите електрически мрежи. Така ще позволи съх-

ранената в батериите им енергия да захранва дома, или да се връща 

обратно в мрежата в случай на повишена нужда от електроенергия. 

Тази двупосочна технология бе разработена от Honda съвместно със 

специалистите от EVTEC.

Honda си партнира и с Moixa - британска компания за енергийно уп-

равление, за да улесни събирането и 

разпределянето на електричество 

между колите и мрежата, домовете и 

компаниите. С помощта на умни сис-

теми собствениците на електромоби-

ли Honda ще могат дистанционно да 

програмират графика на зареждане на 

колите си с помощта на свързаното 

приложение My Honda+ при налични най-

добри добри тарифи за електричест-

во, евентуални енергийни източни и 

оставащо време до следващо зареж-

дане.  
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МОДЕН И 
ЧИСТ SUV

Honda CR-V Hybrid

26

ОТ ПОНЕ 10 ГОДИНИ SUV АВТОМОБИЛИТЕ СА НА МОДА. НЯМА 
ЗНАЧЕНИЕ КАКВИ СА – КОМПАКТНИ, ГРАДСКИ, СРЕДНОРАЗМЕРНИ 
ИЛИ ГОЛЕМИ… СМЯТАТ СЕ ЗА ИДЕАЛНИЯ СЕМЕЕН АВТОМОБИЛ, ЗА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ЗАДВИЖВА НА 
ПРЕДНИЯ МОСТ, НА ЧЕТИРИТЕ КОЛЕЛА, ДАЛИ Е С БЕНЗИНОВ ИЛИ С 
ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ. 
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И 
изведнъж се заговори за чиста околна 

среда, за екологичност, за ниски вредни 

емисии. Нещата се обърнаха надолу с 

главата. Особено след „дизелгейт“. Пък и Грета 

Тунберг ни гледа укорително от страниците 

на вестниците и екраните на телевизорите…

И така повсеместната електрификация и хи-

бридизация стана лайтмотив на всички произ-

водители. Настъпи новата мода за драстично 

намаляване на вредните емисии, за чист въздух 

и леко дишане. И Honda се втурна още по-дръзко 

в тази надпревара, като пусна CR-V Hybrid. Това 

е новият, пореден хибрид на марката. Но Honda 

CR-V Hybrid не е обикновен, доста по-различен е 

от предишните. Това е SUV  с нова ефективна и 

екологична система за хибридно задвижване. Без 

да се различава като динамика от бензиновата 

версия. Но бие по икономичност. Той се доближа-

ва до мечтания семеен автомобил, какъвто всеки 

би искал да управлява.

Затова вземаме един CR-V Hybrid за тест. Ав-

томобилът вече е навъртял близо 10 000 км по 

българските пътища. Нашата цел е да минем кол-

кото се може повече километри за един уикенд. 

И успяхме – навъртяхме някъде над 1000 км по 

планински пътища и по магистрали. Скоро колега 

бе карал бензинов SUV, почти като CR-V. Оплака 

се от разхода на гориво – 9,8 -11 л на 100 км и то 

при умерено каране. За разлика от него, аз нямам 

оплаквания. Не само от разхода, но и от пътно 

поведение, от функционалност, от комфорт и 

свързаност. 

Нека да я караме по ред. За целия преход от над 

1000 км, средният разход бе 7,5 л на 100 км. Излиза, 

че CR-V Hybrid е много пестелив. Колкото и да не 

ви се вярва, в градски условия харчеше малко над 

5 л – 5,4 л и то в натоварения трафик. Това е най-

ниският разход, който този SUV постигна. Тъкмо 

в града! Защото автомобилът върви на електри-

чество, тихо и безшумно, когато се кара кротич-

ко. Е, понякога с повече газ, заработва и бензи-

новият двигател. Но от светофар до светофар 

спокойно може да се мине на електродвигател. 

Още по-забележителен беше разходът при прева-

лянето на Стара планина през прохода Петрохан. 

През зимата този път е много коварен - със сняг 

и мъгли, но за щастие все пак се оказа почистен, 

но тук-там сутринта бе заледен. От София до 

Монтана и обратно, разходът бе 7,8 л на 100 

км, което за планински щурм и то през зимата 

от южните, а после и от северните склонове, 

си е доста прилично постижение. На изкачване 

и в завой работеше предимно задвижването на 

4-те колела. Спускането към село Бързия (община 

Берковица) пък беше в по-голямата си част само 
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на ток. След това, ден по-късно, по магистралата 

разходът бе към 7,4 л при поддържане на разреше-

ната от закона скорост от 140 км/ч. Е, с ръка на 

сърцето, за дадени моменти нарушавахме лимита 

към 160-170 км/ч. 

Цялата тайна на екологичния CR-V Hybrid е в новата 

интелигентна система - Intelligent Multi Mode Drive (i-

MMD). Тя съчетава 2,0-литров i-VTEC бензинов двига-

тел с цикъл на Аткинсън и два електромотора, за да 

осигури реална енергийна ефективност и лесна уп-

равляемост. Единият от електромоторите е елек-

трогенератор, задвижващ е другият. Той разполага 

с максимална мощност от 184 к.с. (135 кВт) и макси-

мален въртящ момент от 315 НМ. Бензиновият има 

максимална мощност 145 к.с. (107 кВт) при 6200 об/

мин. и максимален въртящ момент от 175 Нм при 

4000 об/мин. Ускорението от 0 до 100 км/ч става за 

9,2 сек., а максималната скорост е 180 км/ч. Вредни-

те СО2 емисии са 126 г/км по NEDC. 

CR-V Hybrid ползва интелигентно многорежимно зад-

вижване с новата технология i-MMD. Тя превключва 

напълно автоматично между три режима на упра-

вление. В електрически режим единият от двата 
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електромотора черпи енергия от батерията, за да 

задвижи колелата. В хибриден електромоторът зад-

вижва колелата, а бензиновият двигател влиза в роля-

та на генератор. При спиране излишната енергия се 

натрупва и зарежда батерията. В режим „двигател 

с вътрешно горене“ за оптимално движение с висо-

ка скорост работи само 2,0-литровият бензинов мо-

тор. Въпреки, че режимите на системата i-MMD се 

активират автоматично, на таблото разполагаме 

с три бутона – ECON, EV и Sport. Чрез активиране-

то на всеки от тях задава какъв ни е приоритетът 

на движение, но електрониката сама изчислява как 

да разпредели оптимално работата на агрегатите. 

От трите бутона Sport e нещо като доминантен 

„алел“ – при натискане на 2 от тях, бързината е при-

оритет над икономията. Като цяло Honda CR-V със 

системата i-MMD осигурява изключително плавно 

движение с минимален разход на енергия. 

Бутон за смяна на различните режими няма. Система-

та изчислява прецизно кой е най-подходящият за да-

ден момент - дали превесът е за електричеството, 

има ли нужда бензиновият мотор от електрическа 

помощ… Решението взима електрониката. Всичко 

това може да се контролира от схемата, показана на 

дисплея пред водача.

За зареждането няма кабели, контакти и щепсели. 

Просто от време-навреме спирате на бензиностан-

ция и пълните резервоара с бензин. При всекиднев-

но шофиране, мощният електромотор от 184 коня 
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задвижва колелата. Енергията идва от заредената 

литиево-йонна батерия. След като тя се изчерпи, 

2,0-литровият бензинов двигател се включва и за-

хранва електрическия генератор, който от своя 

страна захранва задижващия колелата електродви-

гател (Hybrid Drive).

Ако искате да се включите по-активно с хибридната 

система за интелигентното многорежимно устрой-

ство (i-MMD), има бутон на арматурното табло. На 

него е нарисувано листо. Тогава се коригират опре-

делени настройки, така че CR-V Hybrid става още по-

пестелив. На дисплея пък се появяват листа – първо 

едно, после две, три и накрая цяла клонка. Това показ-

ва колко икономично сте карали. Аз също стигнах до 

клонката. 

Батерията получава най-забележимото зареждане 

при дълго спускане. Друг трик е да прецените, че све-

тофарът е червен или пък идва кръстовище. Тогава 

няма нужда да давате газ, а после да натискате спи-

рачка. Колата сама си върви и по този начин също 

реализира икономии. 

Хибридната система не се нуждае от конвенционал-

на трансмисия и е оборудвана с e-CVT трансмисия 

с фиксирано предавателно отношение. Съедините-

лят създава директна връзка между подвижните 

компоненти. Така се осигурява плавно предаване на 

въртящ момент през цялата система.

Интелигентната система за четири задвижващи 

колела е електронно контролирана в реално време. 

Тя е проектирана така, че да се включи автоматич-

но в случай, че техниката отчете загуба на сцепле-

ние. Например системата е способна да установи 

дали CR-V изкачва хълм и да изпрати повече въртящ 

момент към задните колела. Когато това вече не 

е необходимо, съединителят автоматично изключ-

ва задния диференциал. Така пак се пести гориво. 

Системата за задвижване на колелата, работата 

на бензиновия и електрическите двигатели, както 

и дали зареждат батерията, могат да бъдат про-

следени на схемата на дисплея в реално време.  
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Автомобилът естествено има една от най-

съвременните технологии за безопасност 

Honda SENSING. Тя е стандартна за всички 

нива на оборудване. Редно е да споменем 

всички системи, включени в нея. 

1 Системата за автоматично спиране в 

града сработва, ако има опасност от 

удар с друг автомобил или пешеходец. Асис-

тентът подава сигнал и намалява скорост-

та, за да сведе до минимум силата на удара.

2 Предупреждението за напускане на 

пътната лента е със звуков и светли-

нен сигнал. Те се задействат, когато не сте 

подали мигач.

3 Системата за предотвратяване на 

напускане на пътното платно се за-

действа от камера, монтирана в челното 

стъкло. Тя отчита дали автомобилът на-

пуска пътя и се намесва в електрическото 

сервоуправление, което леко коригира тра-

екторията на движение. Дори прилага спи-

рачно усилие. 

4 Асистентът за спазване на пътната 

лента държи автомобила в средата 

на лентата, като редуцира необходимост-

та от коригирането на траекторията на 

движение и усилията на водача при висока 

скорост.

5 Интелигентният адаптивен автопи-

лот в състояние да изчисли дали ко-

лата в съседната лента има намерение да 

мине пред вашата. Предварително регулира 

скоростта на вашия CR-V според ситуация-

та. Тя поддържа дистанцията между вашия 

и предния автомобил. Не се налага да проме-

няте скоростта.

6 Адаптивен автопилот с функция за спаз-

ване на дистанция при ниска скорост. 

Тази функция поддържа зададена скорост на 

движение и се грижи за спазването на дис-

танцията спрямо предния автомобил. Ако 

той започне да спира, автопилотът ще на-

мали скоростта и ще спре, без да натискате 

спирачката. Ако автомобилът отпред поте-

гли отново, трябва да се натисне пак газта.

7 Системата за разпознаване на пътни-

те знаци ги идентифицира и ги  визу-

ализира на дисплея на таблото. Показва до 

два знака едновременно. 

8 Интелигентният ограничител на ско-

ростта комбинира съществуващата 

функция за ограничаване на скоростта с 

данните от системата за разпознаване на 

пътни знаци. Така намалява автоматично 

скоростта до наложените ограничения.  



Т я е отличен моторист, има вече три „хонди“ зад гърба си и 

освен това съвсем наскоро се снима в нов епизод на „От-

краднат живот“. Но не за това поканихме тази чаровна 

лудетина за гост в новия брой на The Power of Dreams. През ля-

тото на 2018 г. джаз-певицата със специфичен плътен тембър 

записа песента „Някой те обича“, истинско послание към всички 

участници в движението. Защото, както казва самата Славена, 

идеeн вдъхновител на тази рок-балада, никога не знаеш кой стои 

под каската на волния ездач – дали това е учителят на детето 

ти, или хирургът, който утре може да спаси твоя живот. 

Какво са мотоциклетите за теб?
Мотоциклетът е свобода – и като време, и като досег с природа-

та, защото си на открито. Не си в клетка, както е в автомобила. 

При мен важи максимата, че колата вози тялото, а мотоциклетът 

– душата. Започнах с моторите от 13-годишна. Приятел на брат ми 

имаше 150-кубикова Jawa и аз се примолих да ме научи да карам. Той

ми показа газта, спирачката, съeдинителя, скоростите и добави:

„Ако случайно ти превърти газта, дърпаш жилото…“. Яхнах мотоцик-

лета и взех, че тръгнах и после - цял ден кръгчета напред назад. И

така започнах да бръмча, слава богу, не успях да падна нито веднъж.

Майка ми разбра, че се вихря в града с мотор и се наложи да обещая, 

че няма да се качвам на мотоциклет, докато не стана на 18 години. 

Каква е мотоциклетната ти „биография“?
Honda VFR 800 Crossrunner е петият или шестият ми мотоциклет. 

Имам книжка от 1997 г. При мен нещата се развиха абсолютно логич-

но – първо карах един 50-кубиков скутер, минах на 150-кубикова Vespa, 

после скочих на Honda Paneuropean, 1000 кубика, последваха Yamaha 

Tenere, Honda Hornet. Истински започнах да карам мотоциклет в 

Италия, където учих три години музика и това беше единственото 

ми превозно средство там, целогодишно. След това се прибрах в 

България и реших, че тук мотоциклет няма да карам - нямаме пъти-

ща, нямаме култура. По това време притежавах два мотора - Tenere 

и Vespa. Реших, че не е хубаво да седят в Италия и никой да не ги 

кара, и ги подарих на един човек в България с единственото условие 

да си ги транспортира до страната ни. И понеже се чувстваше из-

ключително благодарен, ми даваше от време на време да покарам 

„тенерето“. След второто лято по тази схема, желанието да си купя 

мотор се възвърна с пълна сила. Тогава си взех Hornet, карах го успеш-

но четири години. 
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КОЛАТА ВОЗИ ТЯЛОТО, 
А МОТОРЪТ – ДУШАТА

СЛАВЕНА ДАСКАЛОВА
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ПОНЯКОГА СИ 
ТАНАНИКАМ ДОРИ 

ПОД КАСКАТА.  
ПЕЯ И ДОКАТО 

ШОФИРАМ 
АВТОМОБИЛ. 
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Той е медийна звезда – освен в клипа на „Някой те оби-

ча“, се снима във филма „Опърничавите“, а преди две 

години влязох с него на запален двигател в студиото 

на БНТ2, където бях гост. 

А музикалната, вероятно пееш от дете?
Нашето семейство като цяло е доста артистично. 

Брат ми не пее, но е фотограф. Но мама беше при-

мабалерина на Плевенската опера, имаше си и трупа 

и обикаляха из цяла България, беше и манекен на ня-

колко български завода за облекла. Буквално израснах 

по време на репетиции. И аз като дете бях манекен 

и участвах в спектакли. Първото ми представление 

беше в „Малката нестинарка“. От петгодишна съм на 

сцената. Леля ми беше в музикално училище, баба пе-

еше в хор „Кайлъшко ехо“. Като дете живеех със съз-

нанието, че ще стана лекар. Това също си има своята 

предистория. Паднах лошо с велосипед и след посе-

щението в болницата се бях вдъхновила – правех сис-

теми на плюшените играчки у нас и т.н. Дори съвсем 

целенасочено влязох в паралелка, профилирана с биоло-

гия, и някъде до десети клас се готвех да уча меди-

цина. Междувременно бях фен на Майкъл Джексън, та 

създадох училищен клуб и дори танцова група в негова 

чест. Даже във вестник „Септемврийче“ писаха за 

нас. В Плевен имаше още една такава група. Отнача-

ло се конкурирахме, а после се обединихме и направи-

хме общ спектакъл в летния театър. В другата гру-

па беше Люси Дяковска. Оттам нещата се развиха, 

с Люси започнахме да пеем, да записваме. Управата 

на Младежки дом започна да ни кани за участия в про-

грамата на абитуриентските балове. В един момент 

вече ни и плащаха. И така мечтата за лекар отшумя 

и се фокусирах върху музиката. Изведнъж в средата 

на 11-и клас реших, че ще кандидатствам в НАТФИЗ и 

в Консерваторията, но се класирах и в музикално учи-

лище в Италия и завърших там, което не знам доколко 

беше правилно от моя страна.

Защо, Италия е една доста музикална страна?
Може би за операта да, но не и за джаз и това, което 

аз искам да правя… Имах усещането, че нещо не ми 

достига, прибрах се в България, отново кандидат-

ствах в НАТФИЗ, там ме приеха актьорско майстор-

ство, музикален и драматичен театър. Имах неверо-

ятния късмет да работя с професор д-р Румен Цонев.

В България битува поговорката „Музикант 
къща не храни“. Имаш ли други занимания от-
въд музиката?
След като завърших НАТФИЗ в продължение на пет 

години съм се изхранвала единствено и само с музика 

и тук-таме от някой филм, защото работех в орга-

низацията на различни кино-ленти, не толкова като 

актриса, макар че имам и спорадични участия. Била 

съм кастинг режисьор, и асистент режисьор, видео 

контрол… Но основно с пеене се занимавах. Бях, за-

бележете израза, „щатна певица“ на трудов договор 

цели три години в пиано-бар клуб „Библиотека“, което 

си беше жестока школовка. Нямаш право да ти е зле, 

да ти е тъжно, да имаш празник. По това време си 

живеех доста добре. В един момент обаче не поради 

липса на средства, просто трябваше да помогна на 

родителите си, се заех с администрацията на охра-

нителната фирма, с която се занимавам и до днес. 

Как се стигна до песента „Някой те обича“?
Тази песен е моя лична кауза. Реално започнах активно 

да карам мотоциклет, докато учех в Италия. Генуа е го-

лям град с тесни улички и там основно хората се дви-

жат с мотоциклети. В Италия имат право да карат 

мотоциклети категория АМ до 50 кубика от 14-годиш-

ни с документ, т.нар. foglio rosa. 95% от хората там 

първо започват да карат мотоциклети и след това 

стават шофьори на автомобил. Затова я имат и нуж-

ната култура, когато карат кола да внимават за мо-

тористи. А специално в Северна Италия законите за 

безопасност се съблюдават много строго. След като 

се прибрах и започнах да карам в България, се сблъсках 

НАЙ-ДЪЛГИЯТ МИ ПРЕХОД 
С МОТОР БЕШЕ СЛОВЕНИЯ – 
БЪЛГАРИЯ - 980 КМ ЗА ЕДИН ДЕН 
И ТО С HONDA HORNET, КОЙТО 
НЕ Е МАШИНА ЗА ДАЛЕЧНИ 
РАЗСТОЯНИЯ. ЗАТОВА СИ КУПИХ 
CROSS RUNNER – И ДА МИ Е 
ТОПЛО НА РЪЦЕТЕ И ДА МИ Е ПО-
КОМФОРТНО ЗА ТАКИВА ПОХОДИ.

3434

СРЕЩА



DREAMS 2020



с невероятна агресия. А повечето мотористи се смя-

тат за безсмъртни, пропагандираме с гръмки лозунги 

„Пази моториста!“, а самият той не се пази. Вярно е, 

че не ни пазят, но как да те пазят, ако караш с 200 

км/ч по Околовръстното и на Цариградско шосе вди-

гаш на задна гума, или си показваш задните части на 

камерите… 

Заради това реших да направя песен. Понеже не съм 

се занимавала с авторски проекти на рок-парчета, 

събрах екип от приятели. Обадих се на Явор Кирин, 

композитор, музикант и текстописец (писал е доста 

за Лили Иванова), работил е и с Фънки, бивш вокалист 

е на група „Алегро“. Обясних му идеята си – рокаджий-

ско парче, което да провокира хората да се замислят, 

че някъде някой те чака да се върнеш от път. 

Получи се едно към едно с идеята ми. Поканихме Би-

сер Иванов, който беше китарист на Лили Иванова, 

Емо Бояджиев направи аранжимента и записахме 

песента. Клипа засне Божидар Симеонов. Основната 

идея беше да представим мотористи, реални хора, 

с истинските им професии и с техните лични мото-

ри. Единият участник е съдов хирург, занимава се с 

трансплантации, спасил е неедин човешки живот, 

другият е офталмолог, включихме и инженер, и пекар, 

и мебелист, и класен ръководител, и щастливо семей-

ство. Все хора, които се придвижват с мотоцикле-
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тите до местоработата си. Получихме страхотна 

подкрепа от директора на 140-о училище, осигуриха 

достъп до часовете, за да направим снимки. Класната 

Ивана от клипа е страхотен човек и полага изключи-

телни грижи за децата. После ме поканиха да държа 

реч на откриването на учебната година. 

Две са основните послания. Едното е „Мотористе, 

пази се!“. Защото някой някъде те чака и те обича. А 

другото е към автомобилистите – не знаеш кой стои 

зад тази каска, може би това е учителят на сина ти, 

или хирургът, който утре ще спаси твоя живот. Пяла 

съм на живо на събори на някои мотоклубове, включи-

телно и за клуб Goldwing България по време на минало-

годишния Treffen (http://gwef.eu/). 

Послание и препоръка към дамите моторис-
ти? 
Не се страхувайте да карате и да продължите на-

пред, каквото да ви казват другите. Не е срамно 

да те е страх! Винаги трябва да има малко страх, 

защото една секунда надскачане на собствените ни 

възможности може да бъде фатална. Пред никого не 

бива да се доказваме и винаги трябва да се движим в 

зоната на комфорт на нашите лични умения, незави-

симо дали някой отзад ни свирка или ни се присмива. 

Това е най-добрата стратегия. 
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ИСТОРИЯ Текст Стефан Илиев  Фотография Honda

ТОВА, ЧЕ HONDA Е НАЙ-
ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА МОТОЦИКЛЕТИ В СВЕТА Е 
ЯСНО. ОТ ГОДИНИ ДЪРЖИМ 
ПЪРВЕНСТВОТО И СМЕ 
НЕНАДМИНАТИ ДОСЕГА.  
ЗАТОВА В КРАЯ НА 2019 Г., 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ ОБЯВИХМЕ 
400 МИЛИОНА ПРОДАДЕНИ 
МОТОЦИКЛЕТА 

Това е знаменателно събитие, тъй като 70 

години след пускането на първия мотоцик-

лет на компанията - Dream D-Type през 1949 

г. отбелязахме 400-милионния мотоциклет.

Нищо чудно, че беше достигната такава рекордна 

бройка. Само за 2019 г. Honda е продала по целия свят 

над 20,2 милиона мотоциклета. Ако така вървят не-

щата, след пет години ще бъде достигната граница-

та от 500 милиона реализирани машини.

Нека да се върнем за кратко назад в историята, ко-

гато дори Соичиро Хонда още не е предполагал, че 

ще прави мотоциклети и автомобили. Но е мечтал 

за това!? През 1936 г. е първото състезание, в кое-

то Соичиро Хонда участва - All-Japan Rally. Година 

по-късно той основава първата си компания Tokai 

Seikai Heavy Industry, а през 1942 г. я продава на Toyota 

Motor. След войната през 1946 г. Хонда създава Honda 

Technical Research Institute.

Година по-късно прави двигател с половин конска сила, 

наречен A-TYPE. Това е първият оригинален продукт 

на компанията Honda, който се продава на пазара. 

Honda A-Type е доста ортодоксален двутактов дви-

гател, спомагателен за велосипеди. За да постигне 

масово производство, компанията започва да прави 

частите на двигателя чрез леене под налягане.

След като през 1948 г. Соичиро Хонда заедно с Такео 

Фуджисава основават Honda Motor Co, излиза 90-куби-

ковият двигател B-TYPE. Година по-късно, през 1949 г. 

се появява и първият мотоциклет на Honda Motor Co 

- D-TYPE, наричан още „The Dream“, който е с двутак-

тов двигател. Започва масовото производство. През 

1951 г. вече се произвеждат по 130 мотоциклета на 

ден от новия 146-кубиков Е-TYPE Dream. През 1959 г. 

Honda стана най-големият производител на мотоцик-

лети в света и неизменно държи първенството до 

ден-днешен. 

Компанията разширява производството си, като 

открива първото си предприятие отвъд границите 

на Япония - в Белгия през 1963 г. Оттогава марката 

прави настъпление по целия свят. Следва се основния 

принцип за производство на местно ниво спрямо тър-

сенето на пазара. Започва производство в Тайланд 

(1967 г.), Индонезия (1971 г.), Бразилия и Италия (1976 

400 МИЛИОНА 
МОТОЦИКЛЕТА HONDA ЗА  
70 ГОДИНИ 
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г.), Северна Америка (1979 г.), Нигерия (1980 г.), Китай 

(1992 г.), Виетнам (1997 г.), Индия (2001 г.), Бангладеш 

(2013 г.). 

Днес Honda произвежда широка гама от вълнуващи 

и динамични мотоциклети и скутери за световния 

пазар. Те обхващат всички кубатури и типове мо-

тоциклети - от малките 50-кубикови Dunk, до аван-

гардни офроуд мотоциклети като CRF450R, икони 

като GL1800 Gold Wing, адвенчър туръри като новия 

CRF1100L Africa Twin и бързия CBR1000RR-R Fireblade с 

мощност 160 кВт.

От основаването си Honda разработва и предоставя 

продукти, които отговарят на нуждите на клиенти-

те в много страни и региони. Няма държава в света, 

където да не се карат мотоциклети или скутери 

Honda. Компанията винаги е следвала философията 

си, че целта на технологията е да помогне на хората. 

В резултат на това марката постигна своя ключов 

етап от 100 милиона мотоциклета през 1997 г., а през 

2014 г. – 300 милиона. През 2018 г. Honda надмина го-

дишното производство от 20 милиона бройки за пър-

ви път в своята история и се радва на силен интерес 

в азиатския регион и по целия свят. 

За да отговори на все по-нарастващо търсене, Honda 

ще продължи да разширява мрежата си от центрове 

за развитие и производство в унисон със своята ви-

зия за 2030 г. – да доставя радост на клиентите си, 

подобрявайки живота им максимално.

Такахиро Хачиго, главен изпълнителен директор 

на Honda Motor Co. Ltd., коментира: „Вече 70 години 

Honda осигурява на света мотоциклети, които пра-

вят живота по-лесен и приятен. В резултат на това 

постигнахме историческата бройка от 400 милиона. 

Благодарен съм на всички наши клиенти и на всички 

участници в разработването, производството, про-

дажбите и обслужването. Ще продължим да правим 

всичко възможно, за да предоставим атрактивни про-

дукти, които да отговарят на нуждите и мечтите 

на нашите клиенти по целия свят“. 

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
МОТОЦИКЛЕТИ HONDA 

41968 г. Honda произвежда 10 милиона машини

41984 г. Honda произвежда 50 милиона  

мотоциклета

41997 г. Honda пуска 100 милиона двуколесни

4 2004 г. Honda надвишава 10 милиона броя произве-

дени мотоциклета за година

42008 г. Honda преминава 200 милиона броя машини

42014 г. Honda преминава 300 милиона произведени 

мотоциклети

4 2018 г. Honda произвежда за една година 20 мили-

она мотоциклета

42019 г. Honda премина 400 милиона произведени 

броя мотори

НАЙ-ВАЖНИТЕ МОДЕЛИ  
НА HONDA ОТ 400 МИЛИОНА 
МОТОЦИКЛЕТА
41948 г. Основана е Honda Motor Co., Ltd

41949 г. Започва продажба на Dream D-Type

41958 г. Иконата Super Cub и Super Cub C100  

влизат в гамата на Honda

41959 г. Honda става най-големият производител на 

мотоциклети

41969 г. В продажба влиза CB750

41975 г. Започват продажбите на GL1000 Gold Wing

41986 г. В гамата влиза XRV650 Africa Twin

41992 г. Започват продажбите на CBR900RR 

FireBlade

42001 г. Започват продажбите на SH125i

42009 г. VFR1200F е представен на моторшоуто 

в Токио – първият в света мотоциклет с двоен 

съединител

42014 г. Honda Super Cub става най-продаваният мо-

тоциклет в историята – 87 милиона в 160 страни

42014 г. Марк Маркес става най-младият световен 

шампион във висшия клас – на 21 години

42015 г. Моделът Gold Wing празнува 40-годишнина

42017 г. Fireblade празнува 25 години

42019 г. CB750 празнува 50 години

42019 г. 100 000 мотоциклета с DCT продадени в 

Европа след дебюта на трансмисията през 2010 г.

42019 г. Honda празнува 25-а титла при конструкто-

рите във висшия клас.

42019 г. Марк Маркес печели осмата си световна 

титла
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Ф лагманът в „голата“ гама на Neo Sports 

Cafe на Honda - CB1000R, след римейка си 

през 2018 г., претърпя някои козметични 

промени за 2020 г. Сдоби се с нови цветови акцен-

ти и други подобрения. Моделът е запазил първо-

класното си излъчване и силното си присъствие 

на пътя. Доскорошните сребристи акценти са 

заменени с черни. Допълнени са и от черен обръч 

около кръглия фар, а цветът е получил красноречи-

вото име Metallic Matte Ballistic Black. Машината се 

предлага в три динамични окраски – червена Candy 

Chromosphere Red, черна Graphite Black и новата 

бяла перла Matt Pearl Glare White.

През последните десет години очакванията на мо-

тористите от техните машини се промениха. От 

способностите на желязното конче, през начина, по 

който изглеждат самите те, когато го възседнат, 

та до това и какви чувства и усещания събужда в тях. 

Honda никога не се е страхувала да прилага новите си 

технологии, както и да развихри прословутия си инже-

нерен гений и въображението си, за да влезе в други 

пазарни ниши. Именно такъв мотоциклет е CB1000R. 

Той излиза отвъд стандартната концепция за голям 

нейкид, дериват на суперспортните модели. Стигна 

се до машина, която добавя вълнуващи черти към ра-

дикално свежата и интригуваща двуколесна естетика. 

Това е мотоциклет, който изглежда, чувства се и се 

държи различно от всичко до този момент. 

СПОРТЕН, ГОЛ 
УЛИЧЕН БОЕЦ

40

Текст Деси Бацанова Фотография Honda



DREAMS 2020

41

CB1000R Е НЕ ПРОСТО СЪЗДАДЕН 
ЗА ВЪЛНУВАЩА ЕЗДА. ТОЙ 
Е МАШИНА, СЪВЪРШЕНО 
ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЕНИЕ, С КОЕТО 
ВСЕКИ СОБСТВЕНИК С ПРАВО БИ 
СЕ ГОРДЯЛ. 
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Развойният отдел на Honda преосмисли същината на 

идеята за спортен гол уличен боец, заложена в гените 

на предишния CB1000R, повиши неговите показатели 

и добави щипка неочакваност. Воден от ретроиндус-

триалния минимализъм, екипът върна лентата назад, 

абстрахира се от RR вдъхновението и вместо това 

приложи повече метал и ултраминималистичен под-

ход към дизайна Neo Sports Cafe. Получи се машина с 

уникална идентичност, микс от спортен нейкид и чис-

токръвен Cafe Racer.

CB1000R е не просто създаден за вълнуваща езда. Той 

е машина, съвършено техническо творение, с което 

всеки собственик с право би се гордял. 

УДОВОЛСТВИЕТО ДА ГО 
ПРИТЕЖАВАШ 
„Очакванията на купувачите вече далеч надхвърлят 

обичайното „колко бързо“. Искахме да създадем не 

просто емоция и въодушевление от всеки допир със 

CB1000R, но и истинско удоволствие от това да го 

притежаваш, да се показваш и хвалиш с него като с 

уникат. Тръгнахме в нова посока и наистина се горде-

ем от резултата – и когато е на пътя, и когато буди 

възхищение, паркиран в гаража“, споделя Х. Учида, шеф 

на проекта. 

Крайният резултат е, че неоспорт кафе рейсърите 

се различават коренно от всичко, което сме вижда-

ли до този момент. Едновременно с това са лесно 

разпознаваеми като модели на Honda. Конкурентите 

имат класически или изключително модерни мото-

циклети в гамите си, но не разполагат с нито един 

мотоциклет, в който да се преплитат едновременно 

тези две качества. 

КОГАТО МАЛКОТО Е МНОГО
CB1000R елегантно комбинира излишъка с минимализ-

ма. Двигателят му предлага на ездача си изключител-

на динамика, съчетана с изумителен контрол – черти, 
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ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ 
С ЕДИН ЛИТЪР ГОРИВО CB1000R ИЗМИНАВА  
16,7 КМ. С ПОКАЧВАНЕТО НА ОБОРОТИТЕ 
АУСПУХЪТ НАДАВА СТРАХОВИТ ВОЙ. И ТОВА Е 
ЧАСТ ОТ ЧАРА НА CB1000R. 



характерни за машините от категория Supersports, 

докато иновативният минималистичен стил добавя 

напълно ново поведение. Още след 2018 г. 4-цилиндро-

вият силов агрегат бе настроен така, че да осигуря-

ва с 16% повече максимална мощност от предишния 

модел и 5% повече въртящ момент в средния диа-

пазон, в който най-често се кара този мотоциклет. 

Именно там ездата и управлението са най-забавни. 

Предавките му са скъсени с 4%, за да се осигури по-

бърза реакция при подаването на газ. 

Прословутото електронно подаване на газ (Throttle 

By Wire - TBW) е с три предварително настроени 

фабрични режима плюс персонализирания USER. При 

тях водачът може да избира индивидуално и запазва 

за следващо ползване настройките на параметрите 

мощност (Power - P), моторна спирачка (Engine Brake 

- EB) и избираем контрол на сцеплението и на въртя-

щия момент (Honda Selectable Torque Control - HSTC). 

При трите фабрични режима те се комбинират и 

адаптират, осигурявайки перфектните управление и 

контрол, в зависимост от уменията и опита на вода-

ча, пътните и атмосферни условия. Когато изберем 

RAIN (дъжд), двигателят участва с минимална мощ-

ност (P), средна моторна спирачка (EB) и максимално 

сцепление (HSTC). 

STANDARD (стандартен) е със средни настройки на P, 

HSTC и EB. По-малка мощност при първа и втора пре-

давка, със стойности, близки до режим SPORT, но с 

намален въртящ момент и подаване на газ. Минимал-

ното приплъзване на задната гума не допуска предна-

та да се „отлепи” от пътната настилка.

Режимът SPORT естествено се отличава с висока 

мощност (Р) и слабо участие на моторната спирачка 

и контрола на сцеплението и въртящия момент (EB и 

HSTC). При персонализирания USER водачът може да 

запази за бъдещо ползване избраните от самия него 

настройки на всеки от параметрите. 

Въпреки всички впечатляващи показатели с един ли-

тър гориво CB1000R изминава 16,7 км. С покачване-

то на оборотите ауспухът надава страховит вой. И 

това е част от чара на CB1000R. Мотоциклетът е с 

DREAMS 2020

ВАЛЕРИО АИЕЛО ОТ ДИЗАЙНЕРСКИЯ ЦЕНТЪР  
НА HONDA В РИМ НА СВОЙ РЕД ТВЪРДИ:  

„С новата естетика Neo Sports Cafе искахме да 
създадем нови стилистични измерения, различни от 

тези на типичния мускулест уличен боец от последните 
няколко години и същевременно, да го отдалечим от 

обикновения кафе-рейсър. Използвали сме „благородни“ 
материали като метал, за да подобрим техническите 

компоненти. Съчетали сме ги с компактни и наситени 
форми. Дори и с цветовете сме работили в тази посока“. 
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12 кг по-лек от предшественика си, и съотношението 

между мощност и маса е с 20% по-добро. 

КРАСОТАТА НА МЕТАЛА
Минималистичният нео-спорт-каферейсърски ди-

зайн не се свени да покаже красотата на „метала“, 

впримчена в ултракомпактен трапецовиден силует, 

олекотена стоманена моноконструкция, регулируеми 

предно и задно окачване Showa, предни радиални че-

тирибутални спирачки. През 2020 г. е актуална вер-

сията CB1000R+ с първокласни фабрично монтирани 

оригинални аксесоари Honda. 

Обръчът на неповторимия стилен кръгъл фар е скъ-

сена с 90 мм спрямо предишния модел, а задната 

поставка за регистрационна табела, захваната на 

нивото на калника, позволява мотоциклетът да бъде 

с изключително къса, но добре оформена „опашка“ с 

дръжки под седлото. 

Само шест екстериорни елемента са от пластмаса. 

Най-големият е предният калник. Напълно в духа на 

„каферейсърската традиция“ е обилното прилагане 

на първокласни метали – алуминиевият капак на ради-

атора, цилиндровата глава и главината на зъбното 

колело, горивният резервоар... Надлъжната състеза-

телна ивица върху последния добавя допълнително 

„улично“ присъствие за модела през 2020 г. 

Всички светлини са LED, включително и при изящния 

кръгъл фар, оформен като подкова, а стане ли тъмно 

и мрачно, диодите излъчват забележителен двуком-

понентен светлинен подпис. Включително стопът се 

придържа към този дизайн на полуокръжност, но при 

натискане на спирачка се запълва със солидна светил-

на. Т-образният инструментален панел е интегриран 

в горния тройник, а ключът за запалване се намира 

пред резервоара. 

Рамката на CB1000R е стоманена моноключица. При-

лагането на алуминиеви шарнири спестява 2,5 кг от 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГАТЕЛ
Вид - редови, 4-цилиндров, 16-клапанен, с течно охлаж-

дане DOHC, 998 куб. см; диаметър и ход на буталото 

(мм) – 75 x 56,5; степен на сгъстяване – 11,6:1; мощ-

ност – 107 кВт/10 500 об/мин; въртящ момент – 104 

Нм при 8250 об/мин; вредни емисии CO2 – 140 г/км; 

ГОРИВНА СИСТЕМА
Подаване на гориво - програмируем горивен инже-

кцион PGM-FI; резервоар – 16,2 л; разход на гориво – 

16,7 км/л; 

ЗАДВИЖВАНЕ
Съединител – маслен, многодисков; трансмисия - 

6-степенна; крайна предавка – верига

РАМА

Вид – стоманена; габарити (ДxШxВ, мм) – 2120 x 789 

x 1090; междуосие – 1455 мм; височина на седалката – 

830 мм; клиренс – 135 мм; маса – 212 кг

ОКАЧВАНЕ
Предно - Showa SFF-BP USD (аксиален ход 120 мм); зад-

но - Showa моношок (аксиален ход 131 мм); 

СПИРАЧКИ
Двуканален ABS; отпред – двоен диск 310 мм; отзад – 

единичен диск 256 мм

масата на мотора. Междуосието е 1455 мм. Съотно-

шението на масата (общо 212 кг) между предната и 

задната част е 48,5: 51,5 съответно. 

РЕЛАКСИРАЩА ЕЗДА И 
НЕПОДРАЖАЕМ ГЪРЛЕН РЕВ
Ездачът язди този жребец от черен метал в доста 

естествена релаксираща позиция и разчита на с 12 

мм по-широки скосени алуминиеви ръкохватки, разпо-

ложени с 13 мм по-високо спрямо тези на предишния 

модел. Височината на седалката е 830 мм, както и 

в модела от 2018 г. Регулируемото предно окачване 

Showa (SFF-BP) с аксиален ход и задното отново от 

същия тип, но с моношок, осигуряват изключител-

но комфортна езда. Промяната за 2020 г. е новият 

чернен цвят на задната пружина и допълнителната 

настройка. 

998-кубиковият 4-цилиндров DOHC двигател на 

CB1000R осигурява отлична комбинация от мощ и 

въртящ момент - 107 кВт при 10 500 об/мин и съот-

ветно въртящ момент от 104 Нм при 8250 об/мин. 

Диаметърът и ходът на буталото на свой ред са 75 

мм х 56,5 мм, а степента на сгъстяване – 11,6:1. 

Ауспусите придават на CB1000R наистина агресивно 

излъчване и дизайнът им е в стил 4-2-1, което означа-

ва 4 къси катализатора в основната камера. Над 5500 

об/мин се чува и дълбокият неподражаем гърлен рев 

на мотора. 

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ - CB1000R+ 
Пълна гама от оригинални аксесоари Hondа от ес-

тествена кожа са предвидени за допълнителна инди-

видуализация. Те включват – куикшифтър, отопляеми 

ръкохватки, букса за електричество, кожена седалка, 

козирка за инструменталния панел, дизайнерски джан-

ти, протектор за двигателя, протектор за резерво-

ара, мултифункционална чанта с комплект за закре-

пване на резервоара, още една за задната седалка 

и др. Специалната версия CB1000R+ на свой ред се 

предлага с фабрично монтирани аксесоари, сред кои-

то отопляемите ръкохватки, алуминиевите предпа-

зители за калниците, алуминиев обтекател над фара, 

куикшифтър, eдинична кожена седалка, но най-видима-

та разлика с основния модел е радиаторната решет-

ка, декорирана с логото на CB1000R. 
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Знаете ли какво е да летите с над 300 км/ч 

по тесен планински път, между ливади, дър-

вета и каменни огради? Знаете ли какво е 

да направите една обиколка с дължина 60,7 км и 

219 завоя със средна скорост над 215 км/ч? Ще ви 

разкрием тайната. Това е ТТ на остров Ман. И на 

това трасе Honda е една от марките, спечелили 

най-много победи. За тези успехи са допринесли 

звезди и легенди като Джой Дънлоп, Джон Макги-

нес, Майкъл Дънлоп, Йън Хъчинсън и др. Много от 

победите им са на борда на спортната версия на 

невероятния супербайк CBR1000RR Fireblade. 

Тази година на същото това трасе ще видим нови-

те и супербързи спортни машини CBR1000RR-R SP 

Fireblade. В заводския отбор има и двама нови пилоти 

– Глен Ъруин и Дейви Тод. За първи път супербайкът 

на Honda бе представен на изложението EICMA в Ми-

лано. И то не само един, а два чисто нови супербързи 

мотоциклета - CBR1000RR-R Fireblade и CBR1000RR-R 

SP Fireblade. Първитят е за шосето и магистралата. 

Вторият, суперспортистът CBR1000RR-R SP, е изця-

ло изграден с фокус върху карането на пистата и на 

ТТ. С тeзи машини Honda отговаря на конкуренцията, 

която досега беше доста напред в сегмента на су-

пербайковете. 

Сред мотоциклетите на Honda има няколко емблема-

тични модела. Единият от тях, супербайкът Fireblade, 

бе представен за първи път преди 28 години, през 

1992 г. Той е символ на скорост, бързина, страст и 

адреналин. И на победи. Този невероятен спортен мо-

тоциклет с обем 1000 куб. см е роден да бъде бърз. 

WorldSBK и ТТ на остров Ман на шосето

Поредното развитие на машината отново показ-

ва технологичния гений на инженерите на Honda. С 

това те претворяват отново мечтите на Сойчиро 

Хонда, за когото победата на ТТ на остров Ман бе 

НАД 300 КМ/Ч 
С 215 КОНЯ 

Honda CBR1000RR-R SP Fireblade
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първостепенна задача. Същите машини ще видим 

тази година и по пистите на WorldSBK (световния су-

пербайк шампионат). Но не само там. Защото с този 

мотоциклет можеш да излезеш по улиците на града, 

на шосето или на магистралата. 

За 2020 г. Honda разви в нова посока легендарния 

CBR1000RR Fireblade. Той вече е с мощност 160 кВт 

или над 215 коня. Така се постига съотношение по-мал-

ко от килограм тегло на една конска сила. В изгражда-

нето му, заедно със състезателния CBR1000RR-R SP 

Fireblade, голямо участие има Honda Racing Corporation 

(HRC). Моторът е напълно нов и проектиран на база 

на програмата за развитие на HRC в MotoGP. 

Мотоциклетът има безпрецедентни нива на произво-

дителност и контрол. Въпреки мощността, двигате-

лят му отговаря на еконормите Euro5. Това се дължи 

на новия четирицилиндров 1000-кубиков редови двига-

тел, който има голяма ефективност на изгаряне на 

горивото. Максималната мощност от 160 кВт е при 

14 500 об/мин, а максималният въртящ момент от 113 

Нм при 12 500 об/мин. За да се постигне ефективност 

на изгаряне на горивото и намаляването на триенето, 

двигателят на RR-R е с диаметър и ход на буталото 

81 х 48,5 мм. Те са същите като на състезателния 

RC213V. За сравнение, на предишния модел са 76 х 55,1 

мм. Диаметърът на буталото е най-големият размер 

сред четирицилиндровите 1000-кубикови машини.

MOTOGP НА ШОСЕТО 
Степента на сгъстяване е 13,1:1. Всмукателните 

клапани са с диаметър 32,5 мм, а изпускателните - 

28,5 мм. Те са нови и са с приблизително 75% нама-

лено инерционно тегло. Триенето се намалява допъл-

нително чрез използването на Diamond Like Carbon 

(DLC) върху леглата, точно като при състезателния 

RC213V-S. За първи път този процес се използва при 

серийно произвеждан мотоциклет. Загубите от три-

ене са намалени с 35% в сравнение с тези, без DLC 

покритие. Разпределителният вал е с по-големи от-

вори, за да се осигури издръжливост. Същата конфи-

гурация като RC213V-S се прилага върху плъзгащите 

се повърхности. 

Буталата са от кован алуминий, а сегментите - от 

титан, като така е постигната здравина и издръж-

ливост. Всяко бутало е с 5% по-леко от преди. За да 

се гарантира висока износоустойчивост, те имат 

покритие от Ober (тефлонова и молибденова основа) 

и никело-фосфорно покритие за жлеба на буталото.

Въздухът се подава в двигателя чрез тръбопровод, 

разположен на върха на предния обтекател. Размерът 

на блендата е еквивалентен на този на машината за 

MotoGP RC213V, с която Марк Маркес печели титли. 

Оребрени турболатори отдясно, отляво и над входа 

на канала осигуряват максимален поток на въздух. 

Този поток има съвсем малко въздействие върху упра-

влението, особено при висока скорост и ускорение. 

DREAMS 2020

ЗА 2020 Г. HONDA РАЗВИ В 
НОВА ПОСОКА ЛЕГЕНДАРНИЯ 
CBR1000RR FIREBLADE. ТОЙ 
ВЕЧЕ Е С МОЩНОСТ 160 КВТ 
ИЛИ НАД 215 КОНЯ. ТАКА СЕ 
ПОСТИГА СЪОТНОШЕНИЕ ПО-
МАЛКО ОТ КИЛОГРАМ ТЕГЛО 
НА ЕДНА КОНСКА СИЛА.
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ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОМОЩНИЦИ 
Като всеки съвременен мотоциклет, CBR1000RR 

Fireblade и CBR1000RR-R SP Fireblade са натъпкани с 

електронни системи. CBR1000RR за 2017 г. бе първи-

ят четирицилиндров редови мотор на Honda, който 

използва Throttle by Wire (TBW). Системата е базирана 

и разработена на основата на тази, използвана при 

RC213V-S, и управлява прецизно дроселната клапа. За 

CBR1000RR-R и за варианта SP, TBW е подобрен за по-

бърза реакция чрез редица приложения на газта. На-

пример постепенно отваряне при изхода от завоя, за 

да се сведе до минимум забавянето на доставката на 

въртящ момент. 

Honda Selectable Torque Control (HSTC) е оптимизи-

ран с регулиран режим на стартиране и с добавена 

мощност. Нова е системата за спиране с двигате-

ля и както и Wheelie Control (контрол на вдигането 

на предното колело при ускорение). Бързата смяна 

на предавките (куикшифт) е стандарт. HSTC се ре-

гулира чрез 9 нива. Във връзка със съществуващото 

управление за директно плъзгане, HSTC работи без-

проблемно и предоставя максимална увереност на 

ездача. CBR1000RR-R е оборудван и със Start Mode - 

режим за състезания. Той ограничава оборотите на 

двигателя при 6000, 7000, 8000 и 9000 об/мин. Дори 

и с изцяло отворена газ, този режим оставя водача 
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да се фокусира върху освобождаването на съединителя 

и потеглянето. Също като в MotoGP, когато се изисква 

прецизно стартиране. 

„ОТСЛАБВАНЕ“ И „АПЕТИТ“ 
При мотоциклетите борбата за свалянето на всеки кило-

грам е като тази при топмоделите. Та и „отслабването“ 

при новата машина е налице. Теглото на мотоциклета е 

201 кг с течностите. Междуосието вече е 1455 мм и има 

по-голяма стабилност, с промени в баланса и центъра на 

тежестта. Коляновият вал е на 33 мм по-далеч от шпинде-

ла на предното колело и е повдигнат 16 мм. Това изравнява 

разпределението на теглото и сваля по-ниско центъра на 

тежестта. Алуминиевата рамка позволява много по-точ-

на настройка на баланса. Четирите основни компоненти 

на рамката са заварени, а двигателят вече се монтира 

на шест места. Така вертикалната и торсионната твър-

дост се увеличават съответно с 18% и с 9%, а хоризон-

талната твърдост намалява с 11% . Подвижното рамо е 

по-дълго и е същото като в RCV213V-S. То е 622,7 мм  - с 

30,5 мм по-дълго, но тежи като предишното. Хоризонтал-

ната му твърдост се намалява с 15%, като вертикалната 

се поддържа същата, за да генерира сцепление и усещане.

Шестосен модул за инерционно измерване (IMU) осигуря-

ва точна 3D оценка на динамиката на каране. Той осигу-

рява вход за управление на всички електронни системи. 

Също така управлява новата електронна амортисьорна 

кормилна система Honda от 3 нива (HESD).

АЕРОДИНАМИКАТА 
За бързите мотоциклети от голямо значение е аероди-

намиката. Шампионската машина от MotoGP - RC213V за 

2018 г. на Honda наложи част от своята аеродинамика 

на CBR1000RR-R Fireblade SP. В това се включват и крила 

за увеличаване на силата на притискане и подобряване 

на стабилността при спиране. Позицията за езда също е 

много по-компактна.

Напълно персонализираният 5-инчов TFT дисплей предлага 

интуитивно управление, командвано чрез опростен че-

тирипосочен превключвател в лявата дръжка. Система-

та Smart Key на Honda добавя удобство.

Нова е предната обърната вилка 43 мм Öhlins NPX в SP 

версията. Тя заменя NIX вилката на предишния модел, а 

второто поколение Öhlins Object Based Tuning интерфейс 

(OBTi) предлага по-фино управление на настройките от-

пред и отзад. Предните дискове са с по-голям диаметър 

– 330 мм и работят с нови четирибутални спирачни апа-

рати. На обикновения апаратите са радиално мотнтира-

ни Nissin, а оттзад – двубутални Brembo. На SP версията 

и двата апарата са Brembo Stylema, а ABS-ът е регули-

руем за каране на писта. Задната гума вече е с размер 

200/55-ZR17.

Както се вижда, CBR1000RR Fireblade и CBR1000RR-R SP 

Fireblade са обречени да бързат. И все пак, когато се 

настаните на седалката, щом завъртите „масура“ на 

газта, не гонете скоростите и резултатите, за които 

споменахме в началото. Те са за опитни състезатели. 

DREAMS 2020
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МАГИЯТА 
AFRICA TWIN 
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Асоциацията е може би от времето, кога-

то първата Honda NXR750, а после XRV650 

Africa Twin спечелиха легендарното рали Па-

риж – Дакар с повече от 15 000 км дължина. Когато 

след 30 години отново зърнах прототипа на изло-

жението EICMA в Милано, той беше кален и мръ-

сен, но готов за бой, за път и приключения. А сега, 

през септември миналата година на пълна газ вле-

тяха обновените CRF1100L Africa Twin и CRF1100L 

Africa Twin Adventure Sports. 

В сегашния си вид CRF1000L Africa Twin се появи през 

2016 г. Тогава той бе чисто нов мотоциклет, като 

се започне от колелата нагоре. Този мотор наследи 

същността и духа на славния боец от Дакар, за който 

споменахме. Балансът между мощността и теглото 

беше в основата и на „историческия“, и на новия мо-

дел. Със своя уникален, атлетичен външен вид, при-

ятен, използваем двигател и удобно шаси, CRF1000L 

Africa Twin се оказа истински съвременен хит сред 

пътешествениците от целия свят, за пътуващите 

в околностите на града и за екскурзии през уикенда. 

Последва много бързо обновление през 2018 г., като 

Africa Twin бе както с механична скоростна кутия, 

автоматична с двоен съединител (DCT), Throttle By 

Wire (TBW) плюс 3 режима на каране, разширени опции 

на Honda Selectable Torque Control (HSTC), нови всму-

кателна и изпускателна системи, подобрена защита 

от вятър, по-голям обем на резервоара и променено 

окачване. И по света бяха продадени над 87 000 Africa 

Twin от двата модела.

Така година по-късно дойде CRF1100L Africa Twin за 

2020 г. Моторът е цялостно преработен с агресивен, 

компактен рали стил, фокусиран върху офроуда. Освен 

това, комфортът, технологиите и възможностите на 

новите CRF1100L Africa Twin Adventure Sports са значи-

телно подобрени с добавената опция за Showa EERA. 

Africa Twin и неговият подобрен вариант Adventure 

Sports се развиха. Байкът стана по-лек, по-мощен, с 

още по-ясна и различима идентичност. Машината е с 

5 кг по-лека, с 10% подобрено съотношение мощност 

/ тегло, благодарение на намаляването на теглото 

в различни области, включително двигател, рама и 

подвижно рамо. Така ездачите получават оптимално 

оборудване за справяне с всяко истинско приключение 

- от кратък офроуд до маратон за преминаване на цял 

континент.

Да започнем от двигателя. Двете версии на Africa 

Twin пристигнаха в Европа с нов, съвместим с нор-

мите Euro5 двуцилиндров паралелен двигател. Ос-

новната архитектура на 8-клапанния агрегат SOHC 

остава непроменена. Двигателят обаче има по-голям 

работен обем от 1084 куб. см спрямо 998 кубика пре-

ди. В резултат на това максималната мощност се 

увеличава със 7% до 75 кВт при 7500 об/мин. Макси-

малният въртящ момент е с 6% по-голям и достига 

до 105 Нм при 6250 об/мин. Моторът обаче запазва 

гладкото си отдаване на мощността и предаването 

на въртящия момент. 

DREAMS 2020
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НА ЗНАМ ЗАЩО Е ТАКА! КОГАТО 
СЕ СПОМЕНЕ ИМЕТО НА 
ОТЯВЛЕНИЯ ПРИКЛЮЧЕНЕЦ НА 
HONDA - CRF1100L AFRICA TWIN 
ИЛИ CRF1100L AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS, ВИНАГИ 
АСОЦИАЦИЯТА Е С ПУСТИНЯ, 
ДЮНИ, КАМЕННА ПУСТОШ, 
ПОДОБНА НА ЛУНЕН ПЕЙЗАЖ… 
И ТАМ НЯКЪДЕ В ДАЛЕЧИНАТА 
СЕ ВИЖДА ОБЛАК ПРАХ КОЙТО 
НАРАСТВА, НАРАСТВА, ЗА ДА 
СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕДИН МОЩЕН 
МОТОЦИКЛЕТ, ЯХНАТ ОТ 
УВЕРЕН И ДОВОЛЕН ЕЗДАЧ
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За по-големия обем диаметърът остава 92 мм, но 

ходът на буталото е по-дълъг - 81,5 мм, вместо 75,1 

мм досега. Степента на сгъстяване е 10,1: 1. Втулки-

те на цилиндъра сега са алуминиеви и заедно с други 

подобрения, както и със спестяването на маса при 

трансмисията, вариантът с механична трансмисия 

вече е с 2,5 кг по-лек - 66,4 кг, а версията с DCT съот-

ветно - с  2,2 кг (74,9 кг обща маса).

Коляновият вал създава оптимално усещане на дви-

гателя. Главата на цилиндъра е изцяло ревизирана, 

както и корпусът на дросела с по-голям диаметър 

(46 мм). Настройката на ECU е нова и ъгълът на 

инжектора е модифициран, за да даде по-директно 

впръскване в преобразуваните камери с двойна искра.

И ДВЕТЕ ТРАНСМИСИИ НА AFRICA 
TWIN – МЕХАНИЧНА И DCT, СА 
6-СТЕПЕННИ. ТРАНСМИСИЯТА С 
ДВА СЪЕДИНИТЕЛЯ DCT СТАВА 
ВСЕ ПО-ПОПУЛЯРНА. САМО ЗА 
ГОДИНА HONDA ПРОДАДЕ НАД 100 
000 МОТОЦИКЛЕТА, ОБОРУДВАНИ 
С DCT В ЦЯЛА ЕВРОПА

Това е, защото системата е все още уникална в мо-

тоциклетната индустрия. За пръв път се появи като 

опция за VFR1200F през 2009 г., а приблизително поло-

вината клиенти на Africa Twin го избират като опция. 

Системата се развива последователно през послед-

ното десетилетие. В новия DCT на Africa Twin функци-

ята на системата за определяне на завоя се управля-

ва чрез IMU. То позволява още по-естествени модели 

на превключване, когато са в автоматичен режим „D“ 

или „S“.

Захранващият блок се държи в нова рамка с алумини-

ева подрама. Тя е закрепена с болтове, а не е заварена 

към основната рамка. Изцяло новото, по-леко алумини-

ево рамо е базирано на същия дизайн като кросовия 

мотор CRF450R. Така се постига още по-добро сце-

пление на задните колела и усещане за водача. Балан-

сът на здравина и твърдост на стоманената двойна 

рамка беше ревизиран изцяло. Здравината около кор-

милната глава е оптимизирана, за да се подобри усе-

щането за сцепление. Основните прътове също са 

по-тънки и прави, и отстраняват предната напречна 

тръба. Рамката е с 1,8 кг по-лека отпреди. Алумини-

евата подрама с болтове замества интегралната 

стоманена конструкция от предишния дизайн и е с 

40 мм по-тънка при ширина 195 мм. Така има по-лесен 

достъп до земята. Моноблокът е алуминиев и изцяло 

нов с 500 г по-лек и е със същия дизайн, използван от 
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CRF450R. Подобрената му твърдост подобрява сце-

плението на задните колела и усещането на мотоцик-

летиста. 

Опция при Africa Twin Adventure Sports е системата на 

окачване с електронно оборудвано регулиране - Showa 

Electronically Equipped Ride Adjustment (EERA). Showa 

EERA е синхронизиран към четирите предварително 

зададени режима на каране и е с възможност за регу-

лиране по желание в двата режима на потребителя. 

Showa EERA има три предварителни възможности за 

настройки на задното окачване. Използва и шестка-

налния IMU, и технологията за балансиране на клапа-

ните в предните вилки, за да осигури перфектната 

реакция на окачване независимо от терена. Има три 

настройки. SOFT е с най-ниската сила на амортисьо-

ра за най-гладка реакция. Универсалният MID работи 

като всестранна настройка с HARD, предназначена 

за спортно каране. Има настройка OFF-ROAD, която 
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постепенно повишава силата на предните вилки и уве-

личава настройките на амортисьора отзад. Задната 

пружина може да се регулира електронно, докато мо-

торът е неподвижен. Четири са основните настрой-

ки: 1) езда соло, 2) езда соло с багаж, 3) пътуване на 

двама, 4) пътуване на двама с багаж. Опцията USER 

позволява фина настройка на силата на амортисьора 

отпред и отзад, и 24 точки от задното пружина. 

Моделът Africa Twin Adventure Sports се предлага и със 

стандартно окачване на Showa. С дължина на хода от 

230 мм, 45-милиметровата обърната вилка поглъща 

удара с дълъг ход и разполага с ревизирани вътрешни 

настройки за подобряване на цялостната работа. 

Обширният електронен пакет е управляван от нов 

шестканален инерционен измервателен уред (IMU) 

Bosch MM7.10. Той включва Ride by Wire и Honda 

Selectable Torque Control (HSTC). Има нови функции, 

включително круиз контрол, Cornering ABS, Wheelie 

Control, Rear Lift Control и автоматично задействащи 

се аварийни светлини. Предлагат се шест режима на 

каране. Четири имат предварително зададени нива 

на мощност, спиране с двигателя и ABS характе-

ристики за различни условия на езда: пътуване (Tour), 

градско (Urban), чакъл (Gravel) и Off-road. Има два ре-

жима на потребителя. Те позволяват на ездача да за-

дава собствени предпочитани комбинации от тези 

параметри.

CRF1100L AFRICA TWIN 
СТАНДАРТНО Е ОБОРУДВАН 
С 6,5-ИНЧОВ TFT СЕНЗОРЕН 
ДИСПЛЕЙ С МНОГО ИНФОРМАЦИЯ. 
НИВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ, 
ПОКАЗАНО НА ЛЕСНИЯ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ, ЕЛЕГАНТЕН И 
ОТКРОЯВАЩ СЕ МОДУЛ, МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНО 
СПОРЕД ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА 
ЕЗДАЧА. 
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Информацията се показва ясно и сбито, обхваща се с 

един поглед по всяко време на деня. Сензорният екран 

TFT е съвместим и с Apple Carplay. Това позволява на 

ездачите да получават упътвания, да извършват раз-

говори, да получават съобщения и да слушат музика 

чрез приложенията на телефона си. 

На практика CRF1100L Africa Twin и версията CRF1100L 

Africa Twin Adventure Sports са като близнаци, но не съв-

сем. Имат и разлики. 

CRF1100L AFRICA TWIN
В името на още по-големия офроуд потенциал новият 

CRF1100L Africa Twin е станал по-малък. Той е с ново 

променено тяло в стил рали, с по-тънък резервоар за 

гориво с обем 18,8 л и 40 мм по-тясна седалка, регу-

лируема между 850 мм или 870 мм. Ниското ветрово 

стъкло позволява на ездача да се движи напред и на-

зад свободно, независимо дали е седнал или изправен. 

Компактни предпазители в това число и този на ба-

гажника допълват по-агресивния вид. Те същевремен-

но допринасят за цялостното намаляване на тегло-

то с 4 кг. С 10% е увеличението на съотношението 

мощност / тегло, което дава ново ниво на динамични 

показатели.

CRF1100L AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS
След като същите качества за езда като самия Africa 

Twin, CRF1100L Africa Twin Adventure Sports е напълно 

оборудван за дълъг път. По-големият резервоар от 

24,8 л осигурява пробег от над 500 км. По-широкият 

преден обтекател, петстепенното регулируемо вет-

рово стъкло, стандартно отоплените ръкохватки и 

ACC гнездото носят още по-голeми комфорт и прак-

тичност.

По-нататъшните модернизирани технологични мо-

дернизации са във формата на нови тристепенни 

светлини за завой. Те създават по-широк светлинен 

лъч, когато моторът се накланя. Опция е система-

та на окачване с електронно оборудвано регулиране 

- Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (EERA), 

за която споменахме по-горе. 

55



56

MOTO GP Текст Стефан Илиев  Фотография Honda
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ФАМИЛИЯТА МАРКЕС
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За първи път в историята двама братя ще споделят един 

бокс и един отбор в MotoGP. Това са пилотите на Repsol 

Honda - Марк Маркес и брат му Алекс. Марк е по-големият 

и с повече титли – шест във висшия клас и още две в малките 

класове. Общо осем! Марк е най-успешният пилот в историята 

на Honda с 56 победи, с две повече Мик Дуън. Алекс е новак при 

кралете, но идва с корона от средния клас Moto2. Преди това 

има още една титла – в Moto3. 

Двамата братя са неразделни. Живеят си заедно във фамилната 

къща в Сервера, заедно с родителите си. Дори и по време на панде-

мията на коронавируса, когато и стартовете в MotoGP бяха отло-

жени, двамата пак са заедно. Тренираха на кросовото трасе, за да 

поддържат форма. Карат заедно картинг. 

Преди това, по време на тестовете двамата бяха разделени в бо-

кса от… една стена. Както можеше да се очаква, Марк е по-бързият 

пилот. Все пак той е при кралете от 2013 г. и е с 6 световни титли. 

Е, на тестовете не бе особено бърз, но на Сепанг и в Катар, Марк се 

възстановяваше от операцията на рамото си, която претърпя през 

зимата. Как ще се завърне шампионът на пистата в бойна обста-

новка, т.е на състезание, тепърва предстои да видим. 

Марк Маркес стана световен шампион още в първата си година 



58

MOTO GP

като пилот в MotoGP през 2013 г. Брат му Алекс няма 

чак такива апетити. Достатъчно му е да стане Но-

вак на годината. 

АЛЕКС МАРКЕС: 
„В ПЪРВИЯ СИ СЕЗОН ИСКАМ 
ДА СЪМ НОВАК НА ГОДИНАТА. 
РАНО Е ДА ГОВОРЯ ЗА ПОЗИЦИИ 
ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО. ВСЕ 
ПАК ШАМПИОНАТЪТ ОЩЕ НЕ 
Е ЗАПОЧНАЛ. СТРЕМЯ СЕ ДА 
ДОБИЯ ПОВЕЧЕ ЧУВСТВО КЪМ 
МАШИНАТА, ЗА ДА ИЗГРАДЯ 
УВЕРЕНОСТТА СИ. КОГАТО 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ СТАРТИРАМ В 
СЪСТЕЗАНИЕ, ЩЕ СЕ ВИДИ КАКВА 
Е РЕАЛНАТА МИ ПОЗИЦИЯ.“
 

Реално Алекс Маркес дори нямаше достатъчно време 

да се адаптира към мотоциклета, въпреки че участ-

ваше пълноценно в тестовете. Определено ще му 

е доста трудно и му трябва време. Все пак Honda 

RC213V е развит от брат му и от бившия пилот Дани 

Педроса. За пример е Хорхе Лоренсо, който не можа да 

се адаптира към машината и напусна отбора. Освен 

това Алекс е и по-висок на ръст, което създава допъл-

нителни трудности. Според малкия брат обаче, да си 

висок, може да има някои предимства при движение на 

тялото и при използване на теглото.

Фактът, че ще работи с брат си, е само от полза за 

Алекс Маркес. Той може да се учи от голям шампион. Но 

в същото време, макар и от един отбор, те все пак 

са конкуренти на пистата. Ето какво казва Алекс за 

„братската любов“ в бокса: „Това е специален момент, 

а 2020-а - специална година. Но ние трябва да подходим 

като към нормална ситуация. Ние сме братя, но като 

част от отбора трябва да бъдем професионалисти. 

Ние сме различни ездачи. Всеки от нас има свои екипи 

от инженери и механици. Трябва да работим по свой 

начин. Със сигурност за мен е предимство да имам 
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шесткратен световен шампион в MotoGP в бокса си, 

защото мога да получа много данни от него. Да разбе-

ра как трябва да карам машината на Honda, да открия 

нейните тайни. Ще се опитам да взема цялата инфор-

мация от него и от всички състезатели на Honda. Ще 

се постарая да науча колкото е възможно повече.“ 

За Алекс работата с Honda и с HRC не е нещо ново. 

Още като пилот в испанското първенство и в Moto3, 

малкият Маркес е свързан с Honda. Сега мечтата му 

за заводски пилот на HRC стана реалност. Той обясня-

ва: „И такива неща могат да се случат. Най-добрите 

ви мечти стават реални. Има много часове трени-

ровки, много състезания, много неща, които могат да 

се случат в кариерата на един пилот. Започнах в ис-

панското първенство с Repsol, където спечелих през 

2012 г. и беше наистина специално. Тогава през 2014 г. 

стартирахме нов проект с Honda Moto3 и HRC. Заво-

дът беше зад мен и беше невероятно да спечелим още 

първата година от стартирането на проекта. След 

всички тези години да се върна в Honda е мечта. Сега 

работя с тези невероятни хора, с този производител.“

МИНАЛАТА ГОДИНА  
АЛЕКС СТАНА ШАМПИОН В MOTO2 
НА СЕПАНГ. ТАКА СЕМЕЙСТВО 
МАРКЕС ЗА ВТОРИ ПЪТ ПЕЧЕЛЯТ 
В ЕДНА ГОДИНА ДВЕ ОТ ТИТЛИТЕ. 
ПРЕЗ 2014 Г. ГОЛЕМИЯТ СЛОЖИ 
КОРОНАТА В MOTOGP, А МАЛКИЯТ – 
В MOTO3. 

Случвало се е често двамата да печелят Гран при в 

един ден. Само през 2019 г. това стана 4 пъти – във 

Франция, Каталуния, Германия и Чехия. Миналият сезон 

беше още една страхотна година за семейство Мар-

кес. Не е ясно как ще се резвият нещата за двамата 

през този сезон като съотборници. 

Те са единствените братя в 70-годишната история 

на спорта, които печелят титли в световното пър-

венство в Гран при. Имало е и други, които са били на 

пистата, печелили са състезания, но никога световни 

титли. Има дори братя на световни шампиони, които 

изобщо не са известни и феновете никога не са чува-

ли за тях. Но са се изкушавали да следват брат си на 

пистата.

Например сред тях е Феличе Агостини, по-малкият 

брат на 15-кратния световен шампион Джакомо Агос-

тини. Феличе е 8-и в 250 куб. см за Гран при на нациите 

през 1975 г. в Имола. Скот Дуън завърши 12-и в 500 куб. 

см за Гран при на Австралия през 1994 г. на пистата в 

Истън Крийк. В същото състезание брат му Мик ста-

на 3-и с Honda. Оттук Дуън започна щурма към първа-

та от 5-те си световни титли в 500 куб. см. 

Легендарното семейство Робъртс е най-известно със 

световните титли на баща и син. По-малкият брат на 

Кени Робъртс Джуниър – Къртис, също се състезава 

за отбора на баща си. Най-добрият му резултат е 12-о 

място в Германия на Заксенринг, с мотоциклет KR212V 

MotoGP.

Най-успешните братя, след Маркес, са французите Са-

рон. По-големият брат Кристиан спечели шест Гран 

при в 250 кубика и световната титла за 1984 г. Той 

премина в клас 500 куб. см и взе Гран при на Германия 

през 1985 г. на Хокенхайм. По-малкият брат Доминик 

има 4 победи в Гран При в клас 250 куб. см и стана 3-и в 

шампионата през 1988 г.

Тримата японски „огнени“ братя Аоки, се приближиха до 

пренаписването на историята. По-малкият брат Хару-

чика спечели девет Гран при в 125 куб.см на пътя към 

двете си световни титли - 1995 и 1996 г. Единствена-

та победа в Гран при на по-големия брат, Нобуацу Аоки, 

бе през 1993 г. в Малайзия на Шах Алам в клас 250 куби-

ка. На средния по възраст брат, Такума, не му достиг-

наха само две секунди да победи Алекс Кривие в клас 

500 куб. см през 1997 г. на Филип Айлънд в Австралия. 

Сега има и други братя на пистата. Доведеният брат 

на Валентино Роси - Лука Марини, спечели през 2019 г. 

състезанията в Тайланд и Япония в Moto2. Пол и Алеиш 

Еспаргаро се борят един срещу друг във висшия клас 

като пилоти съответно на КТМ и Aprilia. 

По-малкият брат, Пол, е 15-кратен победител в класо-

вете 125 куб. см и спечели титлата в Moto2 през 2013 

г. Алеиш още чака първата си победа, но има няколко 

първи позиции и подиум в MotoGP. Световният шам-

пион за 2016 г. в Moto3, Брад Биндер, през 2019 г. взе 

победи в Moto2 в Австрия, Арагон, Австралия и Малай-

зия. От този сезон ще си оспорва титлата Новак на 

годината с Алекс Маркес в MotoGP. По-малкият брат, 

Дарин, кара в Moto3. Има още много братя, състезава-

ли се в Гран при. Те са с познати фамилии - Калио, Сейл, 

Хейдън, Барос, Ван Дер Горберг и Бол. 

След като Марк и Алекс Маркес се събраха в един от-

бор в MotoGP, ще е интересно да видим братската 

любов между тях. Макар и в един бокс, те са разделени 

от стена. 
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СКОРОСТ Текст Стефан Илиев

Д вете момичета често образуват нерви на 

мъжете. Защото ги побеждават. Диана е 

пилотът, а Иванела – навигаторът. Първа-

та е от Благоевград, втората – от Ловеч. Обе-

диняват ги автомобилите, спортът, високите 

скорости, страстта към ралитата и АСК „Диамо“. 

Естествено и жаждата за победа. Избрали са си 

най-трудната дисциплина в автомобилния спорт - 

рали. 

Миналата година Диана и Иванела завоюваха Бал-

канския рали трофей на ФИА в клас RC3. В нашия 

шампионат са втори и в класа, и при автомобили-

ШАМПИОНКИ  
В ERT С HONDA

ДИАНА СТОЯНОВА И ИВАНЕЛА ИВАНОВА

60

ТЕЗИ ДВЕ МЛАДИ КРЕХКИ СЪЗДАНИЯ СА ЧАРОВНИ, СИМПАТИЧНИ, 
НЕЖНИ. ИСТИНСКИ ДАМИ. НО СЕДНАТ ЛИ ДИАНА СТОЯНОВА И 
ИВАНЕЛА ИВАНОВА В СЪСТЕЗАТЕЛНАТА КОЛА, СЕ РАЗВИХРЯТ. 
ПРЕВРЪЩАТ СЕ В ТАЙФУНИ С НЕЖНИ ИМЕНА. КАТО В ОНЗИ РОМАН 
НА БОГОМИЛ РАЙНОВ. 



те с един двигателен мост. Пред тях са Антон 

Титов и Динко Георгиев. Във всяко рали, в което 

момичета участват, се класират в челото на кла-

са си, а често влизат в топ 10 в генералното.

Като екипаж са изключителен тандем. Неслучайно 

са заедно от 2016 г. Винаги са чаровни, усмихнати, 

лъчезарни, готови да общуват. Дори и да не им 

върви, няма да ги видиш намусени, сърдити… Този 

сезон ще им бъде пети. Отново ще стартират с 

автомобила Honda Civic Type R . Момичетата са 

най-известният екипаж на АСК „Диамо“. Този клуб 

организира много състезания – планинските в Бла-

гоевград и Кюстендил, кръг от пистовия шампио-

нат в Серес…

Диана Стоянова е потомствен автомобилен със-

тезател. Тя е от благоевградската рали династия 

Стоянови. Всички са свързани с автомобилния 

спорт и са били зад волана на „бегачката“ – и баща 

й Георги, и майка й Олга. Със сестра си Моника са в 

един състезателен автомобил, преди отдясно да 

седне Иванела.  

Диана Стоянова е завършила НСА със специал-

ност „Автомобилизъм, мотоциклетизъм и картинг 

спорт“. Като наследник на спортната фамилия, Диди 

започва кариерата си през 2006 г. първо в дамския 

шампионат, а след това в планинския, докато стиг-

не до ралитата. Но Диана Стоянова е и отличен ор-

ганизатор и спортен директор на състезания, дос-

тоен заместник на баща си Жоро Стоянов. Доказа 

го в планинските Благоевград и Кюстендил. Тази го-

дина тя е основният мотор на дамския шампионат, 

който трябваше да започне на 15 март, а след това 

да има стартове в Кюстендил, Банско, Симитли и 

София, но за жалост и той бе отложен заради обя-

веното извънредно положение в страната ни. Ива-

нела Иванова завършва средно образование в Приро-

до-математическа гимназия в Ловеч, а от 2014 г. е 

студент в УНСС - „Икономика на транспорта“. Голям 

фен е на ралитата от малка. От 2013 г. отговаря за 

връзките с медиите в екипа на Крум Дончев - „Дон-

чев Спорт“. След това, през 2016 г. сбъдва детската 

си мечта и сяда в състезателната кола, като нави-

гатор на Диана. И странно съвпадение – през 2014 г. 

Крум Дончев печели Европейския рали трофей, а през 

миналата година, двете с Диана прегръщат сините 

купи на ФИА за титлата в клас ERT 3.

DREAMS 2020
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ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В РАЛИ 
„СЪРБИЯ 2019“
Безспорно двете момичета няма да забравят 

рали „Сърбия“ през 2019 г. То е с по-тежък марш-

рут от 591 км и включва 14 специални етапа в 

околностите на курорта Врънячка баня. Старти-

раха 58 екипажа от България, Сърбия, Турция, Ун-

гария и Швеция, а до финала достигнаха само 33. 

Сред тях 8-и в генералното класиране и първи в 

клас RC3 с техния Honda Civic Type R са Диана и 

Иванела. Те се справиха безпощадно със сериоз-

ната мъжка конкуренция и отново оставиха пре-

красни впечатления у феновете. Казвам отново, 

защото Диана и Иванела наистина са любимки 

на сръбските фенове на автомобилния спорт. 

ОТНОВО С HONDA CIVIC TYPE R 
ПРЕЗ 2020!
Сега за двете предстои още един, пореден труден 

рали сезон. През 2020 г. ще бъдат отново с Honda Civic 

Type R.  За българския шампионат е ясно! Момичета-

та ще стартират във всички кръгове. Освен това 

– в любимото рали „Сърбия“, което също е включено 

като кръг от нашето първенство. Ще се борят и за 

защита на титлата в ERT 3. Двете бързи дами обаче 

имат и по-високи, европейски цели. Ще стартират и 

в европейския рали шампионат (ERC) – в чешкото Ба-

рум и в италианското „Рали ди Рома Капитале“ около 

Рим. Двете вървят по стъпките на Екатерина Стра-

тиева, която миналата година спечели за трети път 

европейската титла при дамите.

Състезателната кола на Диана Стоянова и Ива-

нела Иванова - Honda Civic Type R премина задъл-

жителната ревизия преди новия сезон 2020. През 

миналата година смениха окачването, сега чакат 

новите гуми и първите стартове. 
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ПРОВЕРЕНИ АВТОМОБИЛИ
С ДОКАЗАНИ

ПРОИЗХОД И ПРОБЕГ
OT HONDA

Бултрако АД – Oфициален вносител за България.
Бултрако АД е част от Астреко Холдинг.

За повече информация кратък номер 
*CARS (*2277). honda.bg



HONDA CR-V 1.5 VTEC TURBO 
ВАШАТА ОТЛИЧНА ОФЕРТА

ЦЕНОВИ БОНУС
6000 ЛВ. БЕЗГРИЖНИ

К И Л О М Е Т Р А

до

100
хиляди

БЕЗПЛАТНО

О
Б С Л У Ж В А Н

Е6
години

до

Б Р О Я
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Бултрако АД – Oфициален вносител за България.
Бултрако АД е част от Астреко Холдинг.

За повече информация кратък номер 
*CARS (*2277). honda.bg

Honda CR-V 1.5 VTEC TURBO, 2WD/AWD, 5 или 7 места. Максимална мощност – 127 кВт (173 к.с.) / 142 кВт/ (193 к.с.).
Комбиниран разход на гориво WLTP: от 7,3 л/100 км. Емисии CO2, комбиниран режим: от 166 г/км.




