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ДНК НА СЪСТЕЗАТЕЛ

Новият Civic Type R e автомобил, който само Honda би могла да създаде. 
Той отразява нашето уникално мислене, нашия непрестанен стремеж към 
преоткриването и към търсене на най-доброто. Желанието ни да открием 
съвършената спортна машина за пътя и да вплетем състезателното ДНК 

във всяка извивка на тялото й. 

Това е автомобил, съзаден за неповторимо усещане зад волана, кола с душа, 
която ви говори по начин, по който малцина други умеят.
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ВИНАГИ 
В ТЪРСЕНЕ 

НА НАЙ-
ДОБРОТО

Репутацията ни е изградена на 
основата на съвършения инженеринг 
и техническата иновация. Обичаме да 

предизвикваме, да питаме, стремейки се 
винаги към най-доброто, без да оставаме 

и за миг на място. Новият Civic Type R 
е въплъщението на всичко, което сме 

научили и на нашите мечти за бъдещето. 
Той е създаден из основи, всеки детайл 

е конструиран и тестван с едничката 
цел да ви дарим с най-вълнуващото 
шофиране. Резултатът е автомобил, 

който наистина вдъхновява, автомобил, 
който да оправдае името Type R.
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Създаден за изключителни технически 
показатели, мускулетстите му очертания 

са колкото и впечатляващи, толкова и 
функционални. Всяка изваяна линия и 

всеки аеродинамичен детайл работят за 
оптимизираното на въздушния поток така, 
че автомобилът да прилепва стабилно към 

пътя и при най-висока скорост. 

АВТОМОБИЛ 
ЗА ПЪТЯ
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Високоскоростните характеристики изискват 
уникални, вдъхновени от моторните 

спортове елементи като перфорирани 
спирачни дискове за по-добро охлаждане, 

аеродинамично задно крило, олекотен 
алуминиев капак с прорези за охлаждане и 

три централно разположени ауспуха.
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ИЗЖИВЯВАНЕТО 
TYPE R

Type R е синоним на удоволствието от 
шофирането, проектиран е да дарява с 

автентичното усещане на връзката между 
автомобила и пътя. Изследвали сме всеки 

детайл от динамиката на автомобила до 
позицията на шофьорската седалка, за да сме 

сигурни, че изживяването ви зад волана е 
повече от вълнуващо. 
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РОДЕН 
ДА ОБЕЖДАВА

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. 
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Показаните на снимката модели са Civic Type R GT в бял цвят Championship White 
и Civic Type R в сив цвят Sonic Grey Pearl.



ДИНАМИКА
Директното управление на Type R и способността му да превзема 

завоите с висока скорост бяха значително подобрени благодарение 
на новите високоякостно купе и окачване, които заедно осигуряват 

едно невероятно добро управление.

Предното окачване тип MacPherson с по-ниски рамене и подпори 
осигурява висока странична устойчивост при линейно управление, 

както и ниска надлъжна твърдост за оптимизиране на комфорта, 
докато новото независимо задно многораменно подобрява 
стабилността като цяло, особено при спиране. Системата на 
окачването е усъвършенствана и е с адаптивни амортисьори 
и диференциал с ограничено приплъзване, за да се подобри 

контролът над автомобила. 
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САМО В 
TYPE R

Устремният силует на Type R е съчетан 
с невероятен кокпит, който ще накара 

сърцето ви да затупти по-учестено, още 
преди да сте натиснали стартовия бутон. 

Вдъхновеният от автомобилния спорт салон 
разполага с всичко, от което се нуждаете 

и всичко е точно на необходимото място – 
изчистени, лесни за разчитане циферблати, 

топка на скоростния лост от алуминиеви 
сплави и табелка с надпис Type R и с 

индивидуалния сериен номер на колата ви. 
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БЕЗКОМПРОМИСЕН 
ОТВЪН И ОТВЪТРЕ

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.
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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. 

21



В автомобилния спорт успехът често се измерва 
с частици от секундата. Ето защо и най-малкият 

детайл води до големи промени. 

Civic Type R не е изключение от това правило, 
обзаведен е с предни въздушни завеси и заден 

дифузьор, които подобряват показателите 
на автомобила, а разумно монтираните на 

покрива вортекси отвеждат въздушния поток 
над задната част на колата. 

Макар че сме пристрастни към динамиката, 
нашата основна цел е вашата безопасност, ето 
защо сме вложили в новия Type R редица умни 
инженерни решения. Както и може да очаквате 
за достоен член на фамилията Civic, и този идва 

с редица технологии като новата Honda SENSING, 
включваща и система за спиране в градски 

условия, асистент за спазване пътното платно и 
система за разпознаване на пътни знаци. 
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CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL24

НАПРАВЕТЕ 
ГО СВОЙ

Създадохме богата гама от цветове, 
които подчертават всяка удивителна 

извивка, всяко малко ъгълче от 
каросерията на Type R и подхождат на 

състезателното му минало. 



CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL RALLYE RED BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC
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КАРБОНОВ ПАКЕТ 
ЗА ЕКСТЕРИОРА

Направете още по-добър и без това атлетичния стил на вашия 
Type R с нашия спортен карбонов пакет за екстериора. 

 Този пакет е създаден, за да пасне идеално на 
аеродинамичния дизайн на Type R и включва уникален 

червен акцент, добавен към карбона.
Пакетът включва: карбонови капачки на страничните огледала, 

карбонови декорации на B-колоните, карбонов спойлер 
и карбонов заден дифузьор.

КАРБОНОВ ПАКЕТ ЗА ЕКСТЕРИОРА



27

КАРБОНОВ ПАКЕТ 
ЗА ИНТЕРИОРА

Този пакет подчертава до краен предел 
спортното ДНК на вашия Type R, като вкарва 

карбонови акценти в кокпита.

Вдъхновен от приложениете на карбона във 
външния дизайн на автомобила, този пакет вкарва 

високотехнологичния материал и в интериора.   
Пакетът включва: Карбонови панели за 

интериора и карбонови прагове на вратите. 

КАРБОНОВ ПАКЕТ ЗА ИНТЕРИОРА
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ЧЕРВЕН ПАКЕТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Този пакет комбинира светлините, за да създаде уютна атмосфера във вашия автомобил. 
Пакетът включва: Червено амбиентно осветление в краката отпред, осветени прагове 

на вратите, червено осветление за конзолата и др. 

ЧЕРВЕН 
ПАКЕТ ЗА 

ОСВЕТЛЕНИЕТО

Обградете се с червено амбиентно осветление.
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КАРБОНОВА ДЕКОРАЦИЯ 
ЗА ЗАДНИЯ ДИФУЗЬОР

Тази автентична карбонова 
декорация подчертава динамичния 

стил на вашия Type R.

КАРБОНОВИ КАПАЧКИ 
НА СТРАНИЧНИТЕ ОГЛЕДАЛА

Карбоновите капачки на страничните 
огледала засилват спортния дизайн 

на автомобила.

КАРБОНОВ СПОЙЛЕР

Автентичният карбонов спойлер 
не само изглежда зашеметяващо, 

но и допълнително намалява масата 
на вашия Type R.

ЛЕГЕН ЗА БАГАЖНИКА С РАЗДЕЛИТЕЛИ

Оформена, за да пасне идеално на 
багажника, тази водоустойчива, защитена 

от хлъзгане неплъзгаща се поставка за 
багажника е с повдигнати краища и е 
декорирана с логото на Type R. Тя ще 
предпази този отсек от надраскване и 

замърсяване. Налична е и без разделители.

EЛЕГАНТНИ СТЕЛКИ

Добавят допълнителна доза стил и комфорт 
към интериора на вашия Type R.

СРЕБЪРНИ КАПАЧКИ ЗА 
СТРАНИЧНИТЕ ОГЛЕДАЛА

Гладките сребърни капачки 
за страничните огледала придават 

уникален облик на Type R.



Двигател

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Механична
2.0 VTEC TURBO 

Механична

Вид бензин бензин

Работен обем (куб. см) 1996 1996

Брой клапани 4 4

Стандарт за вредните емисии Евро 6 Евро 6 

Вид гориво безоловен (98) безоловен (98)

Показатели

Макс. мощност на двигателя (кВт при об/мин) 235 при 6,500 235 при 6,500 

Макс. мощност на двигателя (к.с. при об/мин) 320 при 6,500 320 при 6,500

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 400 при 2,500-4,500 400 при 2,500-4,500

0 – 100 км/ч (сек) 5.8 5.8

Макс. скорост (км/ч) 272 272

Ниво на шума в интериора (dB) 68 68

Разход на гориво и вредни емисии†

Градски цикъл (л/100 км) 9.8 9.8

Извънградски цикъл (л/100 км) 6.5 6.5

Комбиниран (л/100 км) 7.7 7.7

Комбинирани емисии на CO2 (г/км) 176 176

Размери

Дължина (мм) 4557 4557

Широчина (мм) 1877 1877

Широчина с вкл. странични огледала (мм) 2076 2076

Височина – ненатоварен (мм) 1434 1434

Колесна база (мм) 2699 2699

Предна следа (мм) 1584 1584

Задна следа (мм) 1602 1602

Клиренс – с шофьора (мм) 126 126

Макс. брой места (души) 4 4

Диаметър на завой (м) 12.56 12.56

Ъгъл на завъртане на волана от край до край 2.11 2.11

Обеми

Обем на багажника (литри, VDA метод) –  
с вдигнати задни седалки 420 420

Обем на багажника (литри, VDA метод) – 
със свалени задни седалки 786 786

Допълнително багажно пространство (литри) 6 6

Резервоар гориво (литри) 46 46

Тегла‡

Маса празен (кг) 1380-1420 1380-1420

Максимално допустимо тегло (кг) 1760 1760

Макс. допустимо тегло на теглено ремарке 
без спирачки (кг)

340-380 340-380

Макс. допустимо натоварване на осите – 
отпред и отзад (кг)

1000/800 1000/800

Безопасност

Въздушна възглавница за шофьора i-SRS 
(двустепенна)

♦ ♦

Въздушна възглавница за пътника SRS 
с опция за изключване

♦ ♦

Странични въздушни възглавници (предни) ♦ ♦

Странични въздушни завеси (предни и задни) ♦ ♦

Предни 18-цолови вентилирани перфорирани 
спирачки 

♦ ♦

Задни 16-цолови спирачки ♦ ♦

ABS (антиблокираща спирачна система) ♦ ♦

Електронно разпределение на спирачното 
усилие (EBD)

♦ ♦

Безопасност (продължение)

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Механична
2.0 VTEC TURBO 

Механична

Система за подпомагане на спирането (BA) ♦ ♦

Електронна система, подпомагаща 
динамичната устойчивост на автомобила (VSA)

♦ ♦

Асистент за потегляне под наклон (HSA) ♦ ♦

Предни колани с двустепенно управление на 
натягането в случай на опасност (ELR)

♦ ♦

Задни колани с натягане в случай на опасност (ELR) ♦ ♦

Задни седалки ISOFix (от двете външни страни) ♦ ♦

Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) ♦ ♦

Система за автоматично спиране в градски 
условия

♦ ♦

Предупреждение за челен удар ♦ ♦

Асистент за спазване на лентата ♦ ♦

Предупреждение за напускане на лентата ♦ ♦

Предупреждение за напускане на пътното платно ♦ ♦

Интелигентен ограничител на скоростта ♦ ♦

Интелигентен адаптивен автопилот ♦ ♦

Система за разпознаване на пътни знаци ♦ ♦

Информация за мъртва зона с включено 
следене на страничния трафик

♦ -

Сигурност

Имобилайзер ♦ ♦

Алармена система ♦ ♦

Избор на врата за отключване ♦ ♦

Безконтактно отключване и запалване ♦ ♦

Щора на багажника ♦ -

Интериор

Спортни седалки Type R с интегрирани 
подглавници от червен велур

♦ ♦

Спортен кожен волан Type R ♦ ♦

Интериорни декорации и  
вентилационни отвори с червени кантове

♦ ♦

Табелка със сериен номер ♦ ♦

Топка на скоростния лост от алуминиева сплав ♦ ♦

Педали от алуминиева сплав ♦ ♦

Черни лайстни ♦ ♦

Функции и технологии

3 режима на управление (Comfort/Sport/+R) ♦ ♦

Система за синхронизиране на оборотите ♦ ♦

Светлинен индикатор за смяна на предавките ♦ ♦

Електрически усилвател на волана 
с променливо отношение

♦ ♦

Електронна паркинг спирачка с автоматично 
задържане

♦ ♦

Стоп/Старт система ♦ ♦

Адаптивни амортисьори (предни и задни) със сензор ♦ ♦

Комфорт и удобство

Автоматичен климатик - ♦

Двузонов автоматичен климатик ♦ -

Сензори за дъжд и автоматични чистачки ♦ ♦

Чистачка на задното стъкло ♦ ♦

Автоматични светлини със сензори ♦ ♦

Автоматично затъмняване на огледалото за 
обратно виждане

♦ -

Паркинг сензори (предни и задни) ♦ -

Електрически стъкла (предни и задни) ♦ ♦
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‡Максималното допустимо тегло на прикачения товар със спирачки е основано 
 на 12% и е тествано според изискванията на ЕС. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Комфорт и удобство (продължение)

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Механична
2.0 VTEC TURBO 

Механична

Предни електрически стъкла с едно докосване ♦ ♦

Задни електрически стъкла с едно докосване ♦ -

Електрически стъкла с бутон и с управление 
от дистанционното на автомобила

♦ -

Регулируем по наклон, височина 
и дълбочина телескопичен волан

♦ ♦

Електрически регулируеми 
и отопляеми странични огледала 

♦ ♦

Електрически сгъваеми странични огледала ♦ -

Дистанционно сгъваеми странични огледала ♦ -

Огледала в сенника с осветление ♦ ♦

Извод V12 отпред ♦ ♦

Извод V12 отзад ♦ ♦

4 куки в багажника ♦ ♦

Ръчно регулируема във височина шофьорска седалка ♦ ♦

Централна конзола с плъзгащ се 
подлакътник и ниша за дребни предмети

♦ ♦

Делима в отношение 60:40 сгъваема задна 
седалка с фиксирани подглавници

♦ ♦

Мултифункционален информационен цветен 
дисплей за шофьора

♦ ♦

Резервоар за зареждане без капаче ♦ ♦

Интериорно осветление

Червено осветление на таблото ♦ ♦

Осветление за четене (отпред) ♦ ♦

Амбиентно осветление ♦ ♦

Осветление в багажника ♦ ♦

Осветление в жабката ♦ -

Осветление в тавана (за предните и задните места) ♦ ♦

Аудио и комуникации

Honda CONNECT (7-инчов сензорен дисплей, 
AM/FM/DAB дигитално радио, Apple CarPlay / 
Android Auto™, интернет радио, приложение Aha™, 
интернет сърфиране)* 

- ♦

Honda CONNECT с навигация Garmin (7-инчов 
сензорен дисплей, дигитално радио AM/FM/DAB, 
Apple CarPlay / Android Auto™, интернет радио, 
приложение Aha™, интернет сърфиране)* 

♦ -

Безжично зареждане на мобилни телефони ♦ -

2 x USB порт + HDMI порт∆ ♦ ♦

8 високоговорителя - ♦

Аудиосистема с висока мощност и 
11 високоговорителя 

♦ -

Управление на аудиосистемата от волана ♦ ♦

Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) ♦ ♦

Задна камера за паркиране ♦ ♦

Екстериор

Радиоантена тип „перка на акула“ ♦ ♦

Дръжки на вратите в цвета на каросерията ♦ ♦

Карбонов спортен екстериор (отпред/отзад/
странични прагове)

- ♦

Карбонов спортен екстериор с червени акценти 
(отпред / отзад /странични прагове) 

♦ -

Задно крило Type R ♦ ♦

Три централни ауспуха Type R с накрайници ♦ ♦

Черна решетка ♦ ♦

Емблема Type R (отпред и отзад) ♦ ♦

Тонирани стъкла ♦ ♦

Външни светлини

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Механична
2.0 VTEC TURBO 

Механична

Предни LED светлини ♦ ♦

Система за автоматично превключване къси/
дълги светлини (HSS)

♦ ♦

Умиватели за фаровете ♦ ♦

Предни фарове против мъгла (халогенни) - ♦

Предни фарове против мъгла (LED) ♦ -

Дневни LED светлини ♦ ♦

Горни стоп-светлини ♦ ♦

Функция за отложено изгасване на фаровете 
с таймер 

♦ ♦

Колела

20-инчови джанти Piano Black 
от алуминиева сплав

♦ ♦

Гуми 245/30 ZR20 ♦ ♦

Резервна гума

Комплект за ремонт на гуми ♦ ♦
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♦ Стандартно     Опция    - Не е наличен 

†Разход на гориво: данните са взети от резултати от лабораторни тестове по регулациите на ЕС и са 
предоставени със сравнителна цел. Възможно е да не отговарят на ситуацията в реални условия. 

*Свързването с приложението Aha™ (вкл. и интернет радио) и с интернет сърфиране става чрез 
WiFi тетеринг или мобилен WiFi рутер. При използването на приложения с Honda CONNECT 
е възможно да настъпят мобилен трафик на данни и допълнителни такси. Препоръчваме да 
проверите мобилния си план. Функцията интернет сърфиране може да бъде използвана, само 
когато автомобилът е в престой. Само iPhone 5 или по-нови версии с iOS 8.4 са съвместими с 
Apple CarPlay. Само Android 5.0 (Lollipop) или по-нови версии са съвместими с Android Auto™. 

Приложенията Apple CarPlay и Android Auto™ в момента не са активни в България и други 
държави, членки на ЕС. 
ΔПрепоръчително използването на USB флаш-памет от 256 MB или повече и е възможно някои 
устройства да не са съвместими. 

Apple CarPlay е запазена търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СЛЕДВАЙТЕ 
МЕЧТИТЕ СИ

Мечтите могат да бъдат силни, те ни карат 
да постигаме повече, да изследваме нови 

идеи, технологии и да открием нови начини 
за разрешаване на проблемите. Те могат да 
бъдат наше вдъхновение и да ни подтикнат 
да създадем истински суперавтомобил като 

новия невероятен NSX.

Нашите мечти за по-добър свят за хората 
вдъхнаха живот на хуманоидния робот, 

наречен ASIMO, издигнаха във висините 
бизнес-самолета HondaJet и създадоха 

едни от най-обичаните и популярни 
мотоциклети на планетата. Натрупаното 

от всички наши продукти знание се влива 
във всичките ни творения, точно както се 

случи с новия Civic Type R.
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Показаните на снимката модели са Civic Type R GT в бял цвят 
Championship White и NSX в син цвят Nouvelle Blue Pearl.
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КАТО TYPE R 
ЛИ СТЕ?

Създадохме новия Type R с едничката 
цел да ви дарим с възможно най-доброто 
изживяване зад волана. Проектиран така, 
че да се чувства еднакво добре на пътя, 

както и на състезателната писта, той е 
автомобил, който обича да предизвиква, 

да обновява, и който никога не 
подражава на останалите. 

Не ви ли прилича на самите вас?
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Бултрако АД. Oфициален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда.

honda.bg

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. 


