Honda: The Power of Dreams – Хонда: Сила мрій; СR-V – Сі Ар Ві
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Створюючи нове, людина завжди старалася
дати волю фантазії, заглянути за горизонт подій та уявити, що матиме попит у майбутньому.
Природа людини диктує повсякчасне прагнення
чогось досконалішого, універсального. Тому інженери Honda старалися створити автомобіль,
який не тільки вирізнявся б комфортом та
унікальними корисними властивостями, а був

винятково керований та здатний долати бездоріжжя. Справжній кросовер – автомобіль, спроможний розв’язати абсолютно будь-які задачі:
бути втіленням найпередовішої дизайнерської
думки і водночас надавати власнику максимум внутрішнього простору, бути маневреним,
в’юнким на міських вулицях та потужним і чіпким на путівці.

Саме за це власники цінували Honda
CR-V. Повсякчас CR-V був одним із лідерів
у своєму класі керованості, маневреності, надійності та комфорту. Спираючись на
колосальний досвід, інженери моделі
постаралися покращити її за всіма параметрами відразу, доводячи найкраще до досконалості.

Новий дизайн колісних дисків не залишить
байдужим нікого з користувачів. Колеса 18“,
доступні в будь-якій комплектації, виглядають
помітно, зухвало й сучасно

Електропривід дверей багажника з функцією
дистанційного керування з брелока-ключа

Унікальна система трансформації задніх сидінь «одним дотиком». Максимальний об’єм
багажника 1 146 л (VDA) і 589 л (VDA) – у звичайній позиції

М’який пластик центральної панелі. Оригінальні декоративні вставки з орнаментом
«дерево» та «алюміній»

Функція індивідуального запам’ятовування
позиції водійського крісла, ключ 1 і 2

Кнопка запуску двигуна й безключове
відмикання дверей (комплектації Executive,
Executive+NAVI)

Новий CR-V, як і раніше, розкриває саму
суть кросовера – автомобіля, багато на що
здатного!
Екстер’єр Honda CR-V не залишить байдужим
ні водіїв, ні пішоходів. Сміливі рельєфні лінії
кузова приваблюють погляди. Фактурна форма бампера з накладками підкреслює підви-

щену прохідність, динамічність моделі. Нова
ґратка радіатора, ксенонові фари з вбудованими світлодіодними ходовими вогням мають
вигляд не просто сучасний, а й високотехнологічний і навіть футуристичний. Про спортивний
характер моделі заявляє оригінальний дизайн
колісних дисків. З Honda CR-V ви не залишитеся непоміченим!

Опинившись в салоні Honda CR-V, не припиняєш дивуватися неймовірному рівню комфорту,
багатству оснащення, найвищій якості збирання та матеріалів оздоби автомобіля. Тут унікальним чином поєднують найпередовіші технології
та виняткова ергономіка, функціональність
і корисні властивості, сучасний дизайн і зручність користування.

HONDA CR-V
БЕЗДОГАННИЙ. ЯК НІКОЛИ
Щоб пройти весь шлях до кінця, не оступитися й подолати всі перепони, потрібно задіяти всі свої сили, інтелект, уміння й досвід. І тільки
опинившись в кінці шляху й обернувшись назад, розумієш, що це ще не межа. Що попереду чекають нові, ще вищі вершини. Бо шлях до
досконалості нескінченний.

Двигун 2,4DI i-VTEC із серії Earth Dreams
– унікальне поєднання економічності та
розгінної динаміки

Адаптація до дорожніх умов: збільшений
дорожній просвіт, обігрів зони спокою
склоочисників, тип пального АІ-92

Камера заднього огляду з динамічною
розміткою та функцією передавання
зображення «вигляд згори» та «180°»  

Окремої уваги заслуговує унікальна розробка компанії Honda – мультимедіасистема Android Display Audio* (A-DA10). Як стає зрозуміло з назви,
система виконана на платформі Android, що розширяє її функціонал майже до рівня комп’ютера або принаймні смартфона. Отож компанія Honda ще
раз підтвердила свій негласний статус одного з лідерів серед автовиробників у галузі передових технологій.

Технічні характеристики

Elegance

Sport

Executive

Premium

2,4 i-VTEC

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

4-тактний, рядний, 4-циліндровий бензиновий двигун i-VTEC з водяним охолодженням
та прямим вприском
16 клапанів з DOHC
2356
см3
11:1
(кВт/хв-1) / (к.с./хв-1)
138 [6 400 об/хв] / 188 [6 400 об/хв]
Н·м/хв-1
245 [3 900 об/хв]
CVT
інтелектуальний повний Real Time 4WD
передні гальма: дискові вентильовані / задні гальма: дискові з вбудованим барабаном

Габаритні розміри та маса
Тип кузова
Довжина × Ширина × Висота
Колісна база
Ширина колії: передньої / задньої
Дорожній просвіт
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

1 597

5-дверний кросовер (SUV)
4 580 × 1 820 [2 095,2 із дзеркалами] × 1 695
2 630
1 585 / 1 585
180
1 604
1 620-1 644
2 100
  589 / 1 146
58
литі 18"; шини – 225 / 60 R18

1 620-1 644

Динамічні характеристики
Міський цикл
Витрати палива: відповідно до
Заміський цикл
оновленої Директиви 93/116/ЕС
Комбінований цикл

Комплектації
Активна безпека
Антиблокувальна гальмова система ABS + EBD + Brake Аssist
Система курсової стійкості VSA + система утримання на схилі HSA
Аварійний сигнал при екстреному гальмуванні (ESS)

км/год
сек
л/100 км
л/100 км
л/100 км

190
10

10

10,1

10,1

10,2
6,5
7,9

Elegance
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Executive
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Пасивна безпека
Дві передні, дві бічні та дві навісні подушки безпеки
Передні паси безпеки з двоступеневими натягувачами
Задні паси безпеки з аварійними фіксаторами
Кріплення ISOFix на задніх сидіннях

Протикрадіжкові системи
Система допуску і запуску без ключа (Smart Entry)
Ключ із пультом дистанційного керування замками

Обладнання салону
Шкіряна оббивка салону
Шкіряна оббивка керма і важеля трансмісії
Електрорегулювання сидіння водія (у 8 напрямках) із пам’яттю
Регулятор опори попереку на сидінні водія
Двозонний автоматичний клімат-контроль
Круїз-контроль з обмежником швидкості
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемнюванням
Камера заднього огляду
Автоматичні склопідіймачі на всіх вікнах
Електрорегулятори, підігрів і складання зовнішніх дзеркал
Розетка (12 В) у передній консолі
Підігрів передніх сидінь
Складані задні сидіння (40:60)
CD-програвач (+MP3) з радіоприймачем і пультом керування на кермі
Display Audio з можливістю підключення до смартфона
USB-адаптер
Акустична система (кількість динаміків)
Система преміум-звучання з сабвуфером
Телефонна система HFT Bluetooth®
Сенсор дощу/сенсор світла
Сенсори паркування (спереду й ззаду)
Автоматичний нахил зовнішнього дзеркала при увімкненні заднього ходу
Електропривід дверей багажника
Вентиляція для задніх пасажирів
Роз`єм HDMI
Підкермові перемикачі передач
Навігаційна система
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Зовнішнє обладнання
Вентиляційний люк із електроприводом
Темне тонування скла
Ксенонові лампи фар головного світла з електрорегулюванням
Протитуманні передні фари
Світлодіодні вогні денного світла
Релінги під колір кузова
:Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів.

•
•
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•
•
•
•
•
А: с Navi; В: роз`єм USB - 2 шт

Elegance – Еліґанс; Sport – Спорт; Executive – Іґзек’ютів; NAVI – Наві; і-VTEC – ай-ВіТЕК; DOHC – Ді оу Ейч Сі; Real Time 4WD – Ріал ТаймФор Дабл’Ю Ді; SUV – Ес Ю Ві; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей;
Brake Assist – Брейк Ассіст; Motion Adaptive EPS – Моушн Адаптів І Пі Ес; ISOFix – ІзоФікс; CD – Сі Ді; MP3 – Ем Пі Три; I-MID – ай-МІД; USB – Ю Ес Бі; i-Pod – ай-Под; Video – Відео; AUX – Ей Ю Ікс; HFT – Ейч Еф Ті; Bluetooth – Блютус.

Максимальна швидкість
Прискорення від 0 до 100 км/год

Аксесуари

Підніжки

Насадка на глушник

Тримач планшета                    

Тяглово-зціпний пристрій

Молдинги дверей

Декоративні пороги з підсвіткою

Накладка на протитуманні фари   

Велюрові килимки салону

ОББИВКА З ТКАНИНИ

ОББИВКА ЗІ ШКІРИ

Кольори кузова та оббивки салону

Ваш уповноважений дилер:

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

Modern Steel Metallic

Obsidian Blue Pearl

White Diamond Pearl

Kona Coffee Metallic

Cooper Sunset Pearl

Basque Red Pearl

Alabaster Silver Metallic

Crystal Black Pearl

Urban Titanium Metallic

У буклеті зображено модель CR-V комплектації Executive 2,4 у кольорі Kona Coffee Metallic. Реалізація продукції Honda, її
гарантійне та 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 або умовах постачання автомобіля. З огляду на це, перш ніж придбати певний виріб,
радимо обговорити деталі з уповноваженим дилером Honda, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних
опцій, представлених у цьому буклеті.

ТОВ «Хонда Україна»
www.honda.ua
Модерн Стіл Металік; Обсідіан Блу Перл; Вайт Даймонд Перл; Кона Кофі Металік; Купер Сансет Перл; Баск Ред Перл; Елебастер Сілвер Металік; Крістал Блек Перл; Йорбан Тітаніум Металік.

