Honda: The Power of Dreams – Хонда: Сила мрій; СR-V – Сі Ар Ві

Новий CR-V
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CR-V вирізняється яскравою харизмою
і переконливою функціональністю завдяки виразній і динамічній ґратці раді
атора, інтегрованим фарам, світлоді
одним ліхтарям денного світла і вишуканим колісним дискам. Великі вікна
так і привертають увагу — крізь них
не тільки легко споглядати світ, але й
приємно бачити, як світ помічає вас.
Характерні обтічні форми нового CR-V
ретельно продумані, щоб підкреслити
його дизайн і поліпшити ходові влас
тивості. Скажімо, спойлер на даху має
елегантний і динамічний вигляд, а ще
сприяє ефективному розподілу потоків
повітря для ощадливішого споживання
палива. Округлі корпуси бічних дзеркал
не просто доповнюють дизайн — вони
зменшують «мертві зони», поліпшуючи
оглядовість. Ба навіть паркувальні сен
сори спроектовано як невід’ємні еле
менти бамперів, тож хоч з якого боку
дивитися — побачене тішить око.

Новий CR-V сповнений ідей і технологій.
150-сильний бензиновий двигун об’єму
2,0 л з електронним регулюванням фаз
газорозподілу (i-VTEC) надає ще більше
потужності на високих обертах і вищу
паливоощадність — на низьких. Систе
ма курсової стійкості (VSA), що поєднує
декілька передових систем керування,
додає впевненості на шляху до нових
пригод. Нова електронна система пов
ного приводу (4WD) постійно стежить
за станом дорожнього покриття і авто
матично розподіляє додаткову тягу на
ті колеса, котрі її потребують. Крім
того, електронний модуль керування
4WD працює в тандемі з адаптивним
електропідсилювачем керма, який чут
ливо реагує на будь-які зміни руху, а
це означає — ще точніше керування з
мінімумом зусиль.

 Зображення автомобіля та його частин можуть не відповідати
наявним комплектаціям. Див. перелік опцій на звороті.

Honda – Хонда; Civic – Сівік; i-VTEC – ай-ВіТЕК; Eco Assist – Еко Ассіст; ECON – Екон; i-MID – ай-МІД; ENGINE start/stop – «запуск/зупинка двигуна»

Розроблений із позицій комфорту та
функціональності, салон нового СR-V
пропонує максимум простору та мож
ливостей. Насамперед наші інженери
збільшили місце під панеллю для ніг
водія і переднього пасажира та значно
поліпшили оглядовість, щоб, керуючи
цим автомобілем, ви почувалися зруч
но і впевнено.
Охайна та елегантна панель приладів
просто і зрозуміло демонструє передо
ві технології автомобілебудування. Уся
найважливіша інформація постійно в
полі зору. Не поступається зручністю і
новітній інформаційний дисплей (i-MID),
що надає безліч корисних відомостей
про поїздку — варто лише натиснути
кнопку на кермі.

Система «ECON» допоможе вам досяг
ти максимальної паливоощадності на
практиці. Просто натисніть на кнопку, і
вона оптимізує роботу двигуна, транс
місії, систем кондиціювання повітря та
круїз-контролю для ще ефективнішого
споживання палива. А фоновий інди
катор навколо спідометра допоможе
набути і вдосконалити навички економ
ного керування.

Завдяки інноваційній конструкції зад
ніх сидінь складати їх стало просто,
як ніколи. Достатньо лише потягнути
за важіль — і ви отримаєте до 1146 л
багажного простору з ідеально рівною
поверхнею. Роздільне складання 40:60
надає змогу пристосувати автомобіль
для речей практично будь-якого роз
міру і форми, не поступаючись ком
фортом пасажирів.

CR-V – Сі Ар Ві; i-VTEC – ай-ВіТЕК; 4WD – Фор Дабл’Ю Ді; I-MID – ай-МІД; «ECON» – «ЕКОН».

Elegance
2,0 i-VTEC – 5 АТ

Двигун і трансмісія
Тип
Система зміни фаз газорозподілу
Робочий об’єм
Ступінь стиснення
Максимальна потужність
Максимальний момент обертання
Трансмісія
Урухомник
Гальмова система

4-тактний, рядний, 4-циліндровий бензиновий двигун i-VTEC з водяним охолодженням
16 клапанів з одинарним верхнім розподільчим валом (SOHC)
см3
1 997
10,6 : 1
кВт/к.с.
110 / 150 [6 500 об/хв]
Н·м
190 [4 300 об/хв]
5-cтупенева автоматична
повний 4WD (E-DPS)
передні: дискові вентильовані / задні: дискові невентильовані

Габаритні розміри та маса
Тип кузова
Довжина × Ширина × Висота
Колісна база
Ширина колії: передньої / задньої
Дорожній просвіт (з водієм)
Споряджена маса
Максимальна допустима маса
Місткість багажного відділення (сидіння піднято/складено)
Місткість паливного бака
Колісні диски та шини

мм
мм
мм
мм
кг
кг
л
л

5-дверний кросовер (SUV)
4 570 × 1 820 × 1 685
2 630
1 570 / 1 580
170
1 561 – 1 580
2 100
  589 – 1 146
58
легкосплавні 18"; шини – 225/60 R18

Динамічні характеристики
Максимальна швидкість
Прискорення від 0 до 100 км/год
Міський цикл
Витрати палива: відповідно до
Заміський цикл
оновленої Директиви 93/116/ЕС
Комбінований цикл

км/год
сек
л/100 км
л/100 км
л/100 км

182
12,8
10,2
6,3
7,7

Комплектація автомобіля СR-V:
Активна безпека
Антиблокувальна гальмова система ABS + EBD + Brake Аssist
Система курсової стійкості VSA + система утримання на схилі HSA
Система контролю за шинами (DWS)
Адаптивний електропідсилювач керма (Motion Adaptive EPS)
Сигнал екстреного гальмування

•
•
•
•
•

Пасивна безпека
Дві передні, дві бічні та дві навісні подушки безпеки
Двоступенева подушка безпеки водія (i-SRS)
Передні паси безпеки з двоступеневими натягувачами
Задні паси безпеки з аварійними фіксаторами
Кріплення ISOFix на задніх сидіннях

•
•
•
•
•

Протикрадіжкові системи
Центральний замок з іммобілайзером і пультом дистанційного керування зі складаним ключем
Охоронна сигналізація
Завіса багажного відділення

•
•
•

Обладнання салону
Хромовані внутрішні ручки дверей
Шкіряна оббивка керма і важеля трансмісії
Кольоровий інформаційний дисплей (i-MID)
Двозонний клімат-контроль
Вентиляційні ґратки перед задніми сидіннями
Круїз-контроль з обмежником швидкості
Сенсори сонячного світла та опадів + внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемнюванням
Передні та задні паркувальні сенсори + телекамера заднього огляду
Пелюстки перемикання трансмісії на кермі
Електричні склопідіймачі з дистанційним керуванням на всіх вікнах
Електричний регулятор дзеркал заднього огляду з підігрівом
Функція нахилу і складання зовнішніх дзеркал заднього огляду
Центральні підлокітники на передніх і задніх сидіннях
Тримач для окулярів із дзеркалом огляду салону
Розетки (12 В) на передній панелі, в консолі та багажному відділенні
Підігрів передніх сидінь
Складані задні сидіння (40:60)
CD-програвач (+MP3) на 1 диск з радіоприймачем і пультом керування на кермі
USB-адаптер, сумісний з i-Pod; аудіороз’єм (AUX)
Акустична система (кількість динаміків)
Система HFT Bluetooth®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
•

Зовнішнє обладнання
Галогенові фари із високонапірними омивачами
Передні протитуманні фари
Денне зовнішнє освітлення
Зовнішні ручки дверей під колір кузова
Хромоване оздоблення заднього номерного знака

•
•
•
•
•

Elegance – Еліґанс; i-VTEC – ай-ВіТЕК; 4WD – Фор Дабл’Ю Ді; E-DPS – І-Ді Пі Ес; SUV – Ес Ю Ві; SOHC – Ес Оу Ейч Сі; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей; Brake Assist – Брейк Ассіст; DWS – Ді Дабл’Ю Ес; Motion Adaptive EPS – Моушн Адаптів І Пі Ес; I-MID – ай-МІД; USB – Ю Ес Бі; Bluetooth – Блютус; HFT – Ейч Еф Ті; i-SRS – ай-Ес Ар Ес; ISOFix – ІзоФікс, MP3 – Ем Пі Три; i-Pod – ай-Под

Технічні характеристики

Аксесуари
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01. Бічні молдинги і підніжки дверей 03. Комплект хромованого
оздоблення кузова
02. Кріплення для лиж і сноубордів

04. Бризковики

06. Піддон багажного відділення

05. Накладки порогів дверей

07. Килимки на підлогу

Кольори кузова та оббивки салону

Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо
відрізнятися від того, як вони виглядають насправді

Crystal Black Pearl

Alabaster Silver Metallic

Passion Red Pearl

Ionised Bronze Metallic

Polished Metal Metallic

White Orchid Pearl

Urban Titanium Metallic

Twilight Blue Metallic

Deep Ocean Blue

ЧОРНА ОББИВКА З ТКАНИНИ

КРЕМОВА ОББИВКА З ТКАНИНИ

Ваш уповноважений дилер:

Реалізація продукції Honda, а також її гарантійне і післяпродажне обслуговування здійснюється через мережу
уповноважених дилерів «ТОВ Хонда Україна». Виробник залишає за собою право будь-яким чином змінювати
конструкцію чи колір автомобіля без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку. Проте ми робимо усе
можливе, щоб інформація, викладена у цьому буклеті, була повною та достовірною. Просимо також звернути
увагу, що на деяких фотографіях може бути зображено моделі та комплектації, не представлені на ринку
України. Хоча ми докладаємо усіх зусиль, щоб надати вам точну інформацію про технічні характеристики виробу,
макетування і друк здійснюється за кілька місяців до початку продажу і, відповідно, буклет може не відображати
усіх змін у конструкції чи умовах постачання автомобіля. З огляду на це, перш ніж придбати певний виріб, радимо
вам обговорити деталі з уповноваженим дилером Honda, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних
опцій, представлених в цьому буклеті.

«ТОВ Хонда Україна»
www.honda.ua
Крістал Блек Перл; Елебастер Сілвер Металік; Пешн Ред Перл; Айонайзд Бронз Металік; Полішід Метал Металік; Вайт Оркід Перл; Йорбан Тайтеніум Металік; Твайлайт Блю Металік; Діп Оушн Блю.

