
Двигател
TYPE R 

2.0 VTEC TURBO 
Работен обем (куб.см.) 1996

Вид гориво бензин

Брой клапани на цилиндър 4

Степен на сгъстяване 9,8

Трансмисия 6-степенна механична

Задвижване предно

Показатели
Макс. мощност (кВт при об/мин) 235 / 6500

Макс. мощност (к.с. при об/мин) 320 / 6500

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 400 / 2500-4500

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.) 5,8

Макс. скорост (км/ч) 272

Ниво на шума в интериора (dB) 68

Разход на гориво л/100 км, WLTP/NEDC*
При ниска скорост /градски цикъл 11,2 / 9,1

При висока скорост / извънградски цикъл 7,1 / 7,4

Комбиниран режим / смесен цикъл 8,5 / 7,8

Комбиниран режим / смесен цикъл CO₂ (г/км) 192 / 178

Размери
TYPE R 

2.0 VTEC TURBO 
Дължина (мм) 4557

Височина (мм) 1877

Широчина, вкл. и страничните огледала (мм) 2076

Височина ненатоварен (мм) 1434

Колесна база (мм) 2699

Предна следа (мм) 1584

Задна следа (мм) 1602

Клиренс – с шофьра (мм) 126

Макс. бр. места (души) 4

Диаметър на завой (м) 12,56

Диаметър на завой – при центъра на колелата (м) 11,78

Завъртане на волана от край до край 2,11

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

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

Допълнително място под багажника, л 6

Резервоар гориво (литри) 46

Сухо тегло (кг) 1380 – 1420

Макс. допустимо тегло (кг) 1760

Товароносимост (кг) 340 – 380

Макс. допустимо натоварване на осите – отпред/отзад (кг) 1000 / 800

РОДЕН ДА ПОБЕЖДАВА

Бултрако АД си запазва правото да променя описаните по-горе спецификации, включително и предлаганите 
цветове, със или без предизвестие и по собствени преценка и съображения. Възможни са по-големи и по-малки 
промени. Допълнителна актуална информация ще откриете при най-близкия оторизиран дилър на Honda.

Бултрако АД – официален вносител за България. 

Бултрако Моторс Пловдив
бул. Пазарджишко шосе 82 

www.honda.bg
Бултрако Моторс София – Изток
бул. Ботевградско шосе 326 
телефон: 02 8181 980

Бултрако Моторс София – Юг
бул. България 111 
телефон: 02 8181 968 телефон: 032 908 170



SONIC
GREY PEARL

CHAMPIONSHIP
WHITE

CRYSTAL
BLACK PEARL

POLISHED
METAL METALLIC

BRILLIANT SPORTY
BLUE METALLIC

RALLYE
RED

ЦВЕТОВE, В КОИТО ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ

Въздушна възглавница за шофьора с i-SRS (двустепенна); Въздушна възглавница за пасажера с SRS с опция за изключване; 

Странични въздушни възглавници (предни); Странични въздушни завеси (предни и задни); Активни подглавници на предните 

седалки със система за намаляване на травмите при камшичен удар; Предни 18-цолови вентилирани спирачни дискове; Задни 

16-цолови спирачни дискове; ABS (антиблокираща спирачна система); Eлектронно разпределение на спирачното усилие (EBD); 

Спирачен асистент (BA); Електронна система, подпомагаща динамичната устойчивост на автомобила (VSA); Асистент за потегляне 

под наклон (HSA); Предни колани с двустепенно управление на натягането (ELR); Задни колани с натягане в случай на опасност 

(ELR); ISO Fix (задни седалки от двете външни страни); Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS); Система за автоматич-

но спиране в градски условия; Предупреждение за челен удар; Асистент за спазване на лентата; Предупреждение за напускане 

на лентата; Система за спазване на пътното платно; Интелигентен ограничител на скоростта; Интелигентен адаптивен автопилот; 

Система за разпознаване на пътни знаци; Информация за мъртвата зона с включено следене на страничния трафик*; Имобилай-

зер; Алармена система; Избор на врата за отключване; Безконтактно отключване и запалване; Щора на багажника*

Стандартна тапицерия; Спортни седалки Type R Sport Seats с подглавници и акценти с червен велур; Спортен кожен волан Type 

R; Червени акценти в интериора и вентилационните отвори; Табелка със сериен номер; Алуминиева топка на скоростния лост; 

Спортни алуминиеви педали; Черна линия на покрива; 3 режима на управление(Comfort / Sport / +R); Система за контрол на 

оборотите (Rev Match System); Светлинен индикатор за смяна на предавките (SIL); Адаптивен електрически сервоусилвател на 

волана; Електронна паркинг спирачка с автоматично задържане; Старт/стоп система; Адаптивни предно и задно окачване; Ав-

томатичен климатик; Двузонов автоматичен климатик*; Сензори за дъжд и автоматични чистачки; Чистачка на задното стъкло с 

интервали; Автоматични светлини със сензори; Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане*; Паркинг сензори 

(предни и задни)*; Предни и задни електрически стъкла с управление с едно докосване; Управление на всички електрически 

стъкла от дистанционното на автомобила*; Регулируем волан по височина и дълбочина; Електрически регулируеми и отопляеми 

странични огледала; Електрически сгъваеми странични огледала*; Електрически сгъваеми от дистанционното на автомобила 

странични огледала*; Огледала с осветление в сенниците на автомобила; Извод V12 отпред; Извод V12 отзад; 4 куки за багаж-

ника; Ръчно регулируема във височина седалка за шофьора; Централна конзола с плъзгащ се подлакътник и ниша за дребни 

предмети; Делими 60/40 и сгъваеми задни седалки с фиксирани подглавници; Мултифункционален цветен дисплей за шофьора; 

Резервоар за зареждане без капаче; Осветление на таблото в червено; Осветление за четене отпред; Вътрешно осветление; 

Осветление в багажника; Осветление в жабката*; Осветление в тавана (за предните и задните места)

Honda CONNECT* (7-инчов сензорен екран, AM/FM/DAB, Apple CarPlay® / Android Auto™, интернет радио, интегриране на приложе-

нието Aha™, интернет сърфиране); Honda CONNECTΔ с навигация GARMIN (7-инчов сензорен екран, AM/FM/DAB, Apple CarPlay® / 

Android Auto™, интернет радио, интегриране на приложението Aha™, интернет сърфиране)*; Дигитално радио; Безжично зареждане 

на мобилни телефони*; 1хUSB порт; 2x USB порт / HDMI порт; 8 високоговорителя; Аудиосистема с висока мощност и 11 високо-

говорителя*; Управление на аудиосистемата от волана; Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT); Задна камера за паркиране;  

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 

ауспуха Type R с накрайници; Черна решетка; Емблема Type R (отпред и отзад); Тонирани стъкла; Предни LED фарове; Система 

за автоматично превключване къси/дълги светлини (HSS); Умиватели на предните фарове; Предни фарове за мъгла (халогенни); 

Предни фарове за мъгла (LED)*; Дневни LED светлини; Горни стоп-светлини; Функция за отложено изгасване на фаровете; 20-цо-

лови джанти от алуминиеви сплави, цвят Piano Black; Гуми 245/30 ZR20; Резервна гума♦; Комплект за смяна гуми

БЕЗОПАСНОСТ

ИНТЕРИОР

АУДИО И 
ВЪНШНО 

ОБОРУДВАНЕ
♦Опция   Δ Приложенията Apple CarPlay® и Android Auto™ в момента не са активни в България и други държави, членки на ЕС.


