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7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

ИЛИ160.000КМ



Земајќи ја нивната насока од 
јапонскиот збор “Buttigiri“, што значи 
„да се пробие и да остави се остана-
то зад себе“, инженерите на Хонда 
се обидоа да создадат Type R, што 
не само што ќе ги оправда, туку ќе 
ги надмине високите очекувања на 
црвениот симбол.

Тоа е Type R што го чекавте. 
Поцврст, побрз, посилен. Констру-
иран со целото тркачко практично 
знаење  на Хонда, тој е чиста спортска 
машина што Ви дава максимална из-
ведба без оглед дали сте на тркачка 
стаза или на автопат. Само новата 
атлетска форма на каросеријата е 
доволна за да го забрза пулсот, но 

дури кога одблизу ќе ги погледнете 
цифрите навистина ќе почувствувате 
како Ви врие крвта. 

Honda Civic Type R е опремен со 
најекстремниот и најефикасниот 
Type R мотор конструиран досега.
Под хаубата се наоѓа сосема нов 2.0 
литарски VTEC турбо мотор со дирек-

тно вбризгување, кој испорачува моќ, 
вртежен момент и перформанси што 
се неспоредливи во неговата класа. 
Со 310КС при 6.500 rpm и максимален 
вртежен момент од 400Nm меѓу 2.500 
и 4.500 rpm, како и со забрзување од 
0 до 100 км/ч за 5,7 секунди, Тype-R  
е хечбек со погон на предни тркала 
со најбрзо забрзување. Сето ова го 

прави автомобил што треба да се 
испроба за да се поверува. Тој е под-
готвен. А Вие? 

Кабината на Type R е дизајнирана за 
да овозможи возење што ги ангажира 
сетилата. Впрочем, суровата моќ не 
мора да значи суров производ кога 
станува збор за префинетоста. Од 

уникатните црни спортски седишта, 
украсени со материјал со ефект на 
антилоп, со црвен двоен штеп и стра-
нични држачи, до алуминиумската 
рачка на менувачот,  Type R ги има по-
криено сите детали. Дури има и при-
качена плочка во делот кај менувачот 
што го покажува индивидуалниот 
сериски број на Вашиот автомобил.

ТРКАЧКИ АВТОМОБИЛ
ЗА НА АВТОПАТ 

СУРОВ, А СЕПАК 
ПРЕФИНЕТ


