


РОДЕН 
ДА ПОБЕЖДАВА

Под капака е разположен 2-литров 4-цилиндров двигател 

VTEC TURBO, който развива максимална мощност от 320 к.с. 

и максимален въртящ момент от 400 Нм. Така че не е 

изненадващо, че Type R е способен да спринтира от място до 

100 км/ч за 5,8 сек и постига макс. скорост от 272 км/ч там, 

където обстоятелствата го позволяват. 

Цялата тази мощ се предава през прецизна 6-степенна 

механична трансмисия с оптимизирана система за електронно 

синхронизиране на оборотите, за да осигури плавна и интуитивна 

смяна на предавките. Задвижването става чрез изключително 

директен диференциал с ограничено приплъзване, за да се 

засили още повече спортният характер на автомобила. 

Най-голямото изпитание е състезанието на писта. И то не коя 

да е, а емблематичната „Нюрбургринг“, където тествахме Type R 

до краен предел и той се представи подобаващо като подобри 

рекорда на предшественика си с почти седем секунди. 



Спортният дизайн на Type R обаче не означава, 

че му липсва комфорт. Докато сте разположени 

на вдъхновената от състезанията седалка, вие сте 

заобиколен от първокласни на допир материи, 

автоматичен климатик , автопилот, електронна 

паркинг спирачка и от новия 7-инчов сензорен 

дисплей на аудио-информационната система 

за свързаност Honda CONNECT.

БЕЗКОМПРОМИСЕН 
ОТВЪН И ОТВЪТРЕ

3 РЕЖИМА 
НА уПРАВлЕНИЕ 

ЗА КРАля 
НА НюРБуРгРИНг

Поставили сме шофьора в самата сърцевина на нашите 

идеи с помощта на няколко режима на управление: Comfort, 

Sport и пистов (+R). Всеки от тях регулира реакцията на 

газта, настройката на амортисьорите, сервоусилването на 

волана и превключването на скоростния лост. Така новият 

Type R разполага с три различни идентичности. 

Режимът +R отключва целия състезателен потенциал на 

автомобила – дисплеят на инструменталния панел се 

променя, настройките на тракшън контрола и педала на газта 

– също, воланът и адаптивните амортисьори се втвърдяват, 

давайки ви възможност за още по-директно управление. 
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Описаните спецификации се отнасят до който и да е конкретен продукт, наличен или офериран за продажба. Производителят БУЛТРАКО АД си запазва правото да изменя 
спецификациите, включително и предлаганите цветове, с или без предизвестие, по собствени преценка и съображения. Възможни са по-малки или по-големи промени. Разбира се, 
положени са максимални усилия да бъде осигурена точността и коректността на информацията в тази брошура. Настоящата публикация не може по никакъв начин да се счита за 

оферта от производителя или Бултрако АД до когото и да е. Всички продажби се осъществяват от оторизирани дилъри на Бултрако АД, съгласно стандартните условия за продажба. 
Обикновено брошурите се подготвят и отпечтват преди доставката на стокови наличности, съответно не винаги е възможно незабавното отразяване на промени в спецификациите 
или в определени случаи във функциите на специфично оборудване. Моля, винаги се консултирайте с оторизираните дилъри на Бултрако АД за подробна и актуална информация за 

спецификациите и характеристиките на предлаганите продукти, особено ако изборът ви се базира на конкретни характеристики на автомобилите. 

Бултрако АД. Oфициален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда.


