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Integ ra Type - R

Frrst man, then machine







Het Type-R concept





Het rlj'gevoel dat
de grenzen der techniek tart

Rijd een Integra Type-R en voel wat onze

technici met de auto hebben gedaan. Vol

inspiratie door de uitdaging van competitie en

innovatie hebben we nieuwe technieken

doorontwikkeld en verfijnd om onze

overwinningen te behalen. Nu kun je de

resultaten ook op de weg beleven.







Racen zit in ons bloed. Alleen winnen is

goed, de rest onacceptabel. Waar het

verschil tussen de eerste en tweede

plaats een tiende seconde is, wordt

minutieus gelet op elk detail.

Onze race-activiteiten die wereldkampioenschappen hebben

opgeleverd, zijn gebaseerd op details. Gewicht reduceren tot het

absolute minimum, alle conventionele techniek loslaten om de

krachtigste motor te ontwikkelen: alles ten behoeve van die paar

moeilijk te winnen tienden van seconden, Het is veeleisend, soms

frustrerend, maar schept uiteindelijk altijd voldoening - als je succes

hebt doordat je niets aan het toeval hebt overgelaten,

Alles wat we zo leerden, hebben we gebruikt om te winnen. En elke

overwinning die we behaalden, zit ook in de Type-R.



daarom bllj'ven we zoeken naar perfectie

Bestudeer de Integra Type-R. Hij zit

boordevol techniek. Kijk maar naar zijn

wielophanging met double wishbones rondom.

Dat ontwerp is ook te vinden in alle Honda

Formule 1-auto's, en met reden! Het grote

voordeel van deze toegepaste wielophanging

is dat het wiel onder alle omstandigheden

loodrecht op het wegdek blilft staan. Hierdoor

is onder alle omstandigheden het wegcontact

optimaal en werkt de besturing zeer

nauwkeurig.

We gebruiken double wishbones in al onze

personenauto's. Voor de Type-R hebben onze

technici wat extra's gedaan: de wishbone-

armen zijn sterker gemaakt en de ophanging

is 'harder' afgesteld, zodat de wielen nog

beter op de weg worden gedrukt. Daardoor

zijn onderstuur en rolbewegingen minimaal en

de tractie optimaal.

Daar zijn we niet gestopt. Ook onze

innoverende VTEC-motor (VTEC ~

elektronisch geregelde, variabele kleptiming en

-lichthooqte) is verfijnd. door de elektronica

opnieuw te programmeren en door dubbele

inlaatklepveren met een ovale doorsnede te

ontwerpen, die veel meer weerstand hebben

tegen de zware belasting van grote lichthoogte

bij hoge toerentallen.

Maar nergens is de obsessie van onze technici

zo duidelijk als bij de gewichtsbesparing.

Nadat we zoveel vermogen uit de 1,8-liter

motor hadden ontwikkeld, wilden we onze

voorsprong beslist niet meer uit handen

geven. Daarom bekeken we elk onderdeel

uiterst kritisch: als het niet op ons eisen lijstje

stond, werd het geschrapt. Als we het lichter

konden maken, deden we dat. Stuk voor stuk

wonnen we grammen. Maar onder de streep

was het effect aanzienlijk.













Allesbehalve onverschillig

Je rijdt de Integra Type-R met hart en

ziel. Zijn inspirerende design, de absolute

kracht in het geluid en de verleidelijke

prestaties vragen en belonen je betrokkenheid.

Comfortabele opties en uitgebreide isolatie zijn

achterwege gelaten. Er is geen zijdezachte

vering of soepele volgzaamheid. Je gaat

volledig op in elk moment van deze ervaring.

De Type-R is het tegengestelde van

onverschilligheid: gepassioneerd, radicaal,

intens. Autorijden in zijn puurste vorm.





Volg je hart



De Integra Type-R reageert direct op je

input.

"Het sensationele gevoel dat je krijgt, is dat

van rijden in een racewagen, met dezelfde

reactiesnelheid en alerte rijpositie. "

Peter Kox, internationaal coureur





De Integra Type-R is puur gericht op het

leveren van een prikkelende rijervaring.

De wielophanging is afgestemd op volledige

feedback over de perfecte balans tussen de

auto en de weg. Dat brengt de liefhebber in je

geheel op de hoogte, geeft vertrouwen en

inspireert,

De nauwsluitende Recaro kuipstoel houdt je

stevig en comfortabel op je plaats: zo kun je je

concentreren op de weg. Met slanke dakstijlen

en een royaal glasoppervlak heb je rondom

een riant uitzicht. Zet het stuur in de stand die

het best bevalt - dan is het nog een korte,

snelle beweging naar de titanium pookknop.

Een blik op de instrumenten, met witte cijfers

op zwarte achtergrond, zegt je dat alles

foutloos functioneert. Nu is het aan jou. In de

Integra Type-R kun je echt genieten van

autorijden.



Door het lage zwaartepunt

blijft de auto altijd vlak en Is











De opmerkellike efficiency van de motor IS

voor een deel bereikt door de snelheid..
....
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bocht voorkomt en meer

bUItenste wiel, waardoor





Details maken de enige echte Type-R

De Type-R laat op trotse wijze zijn race-

afkomst zien door een aantal styling-

details die ook zijn prestaties verraden.

Van de zeer nauw aan het lichaam sluitende

Recaro-stoel kun je gemakkelijk bij de

schakelaars. Je hand valt als vanzelf van Ilet

met leer beklede stuurwiel op de kordate

titanium pook. De instrumenten, in een paneel

met carbon-look, zijn amberkleurig verlicht

voor een nog snellere afleesbaarheid.
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Kleuren en bekleding

Cnamplonshp Whlte

Voor de Type-R hebben we de kleur van onze eerste Grand Prix-

winnaar weer uit de kast gehaald: Championship White doet ons

terugdenken aan de eerste van vele Formule 1-overwinningen, die

Richie Ginther in Mexico voor Honda binnenhaalde in 1965. Als

eerbetoon aan onze racetraditie is de Integra Type-R leverbaar in

Charr-ponshlp Whi!e.

De Recaro-voorstoelen zijn bekleed in rood en de achterbank is bekleed

in zwart.
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Innovatie heeft Honda gemaakt tot een
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wereld. Onze overwinningen op alle Circuits , ,,
hebben WIJdoorgegeven aa onze klanten, In •
de vorm van technische vooruitgang in kwaliteits normen.

motoren en wielophanging.
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Wij hebben de Integra Typè-R ontworpen om In een gebrwksauto

hetzelfde spontane gevoel te tneoen dat coureurs van hun racewagens
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