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НОВИЙ HONDA PILOT

ВРАЖАЮЧИЙ РОЗУМНИЙ НЕСТРИМНИЙ

Третє покоління Honda Pilot змінює уявлення про те, яким повинен бути сучасний SUV. Суворий і впевнений зовнішній вигляд в поєднанні з величезними розмірами підкреслюють його перевагу на дорозі. Нові стильові рішення не
залишають Honda Pilot без уваги оточуючих, а просторий 8-місний салон вражає своєю «дружністю» і комфортом – як
для водія, так і для пасажирів.
Широкий перелік обладнання преміум-класу, включаючи сучасну інформаційно-розважальну систему
Honda Connect та відео систему для пасажирів задніх рядів, додасть більше яскравих і позитивних емоцій під час подорожі. Але найголовніше, куди б Ви не вирушили, – на ділові переговори, в ресторан або театр, в далеку подорож всією
сім’єю, в супермаркет за покупками, на риболовлю, полювання або просто з компанією в клуб, – Honda Pilot всюди
буде на своєму місці, підкреслюючи статус свого власника. Обираючи куди вирушити, Вам потрібно лише змінити свій
гардероб, – але не автомобіль.
Всі ці якості зробили вирішальний внесок у те, що Honda була відзначена престижною нагородою – Кращий бренд
позашляховиків, «SUV Brand Award 2016», на вимогливому американському ринку.

Новий Honda Pilot обладнано світлодіодними елементами освітлення: денні ходові вогні і задні ліхтарі, а також фари ближнього світла.

Камера системи контролю за смугою в бічному правом дзеркалі (LaneWatch) з виведенням на 8-дюймовий дисплей мультимедійної
системи Honda Connect і камера заднього виду з трьома режимами виведення зображення (нормальний, ширококутний і вид зверху).

За допомогою ключа ви можете не тільки відкрити дистанційно
багажне відділення, але й дистанційно запустити двигун.

Сучасний двигун V6 сімейства Earth Dreams, об’ємом 3.0 літра з
системою i-VTEC

Інтелектуальна система управління тягою (ITM) дозволяє вибрати
один з режимів роботи: «Сніг», «Бруд», «Пісок».

Новий Honda Pilot оснащено сучасним двигуном V6
сімейства Earth Dreams, об’ємом 3.0 літра з системою
i-VTEC, потужністю 249 к. с., котрий працює в парі
з новою 6-ступеневою АКПП. Цей двигун розганяє
важкий SUV від 0 до 100 км/г за 9,1 с., при цьому,
не дивлячись на постійний повний привід, витрата
палива є помірною – 10,4 л у комбінованому циклі,
завдяки системі вибіркового відключення циліндрів
VCM. Також виробник подбав про Ваші витрати на
експлуатацію та розробив двигун для використання
більш дешевого 92-го бензину.
Перебуваючи за містом, Ви можете бути впевнені,
що в змозі швидко і за менший час повернутися в місто на заплановану зустріч, оскільки новий постійний
повний привід i-VTM4 дозволить скоротити шлях, використовуючи лісові та польові дороги, і забезпечить
надійну прохідність завдяки встановленим режимам руху «Сніг», «Бруд», «Пісок». При виборі одного
з режимів, електронний блок керування переналаш-

товує роботу двигуна та трансмісії, досягаючи найкращої відповідності обраній дорозі.
Нова система повного приводу, яка є конструктивним спадкоємцем легендарної системи від Acura
MDX – SH-AWD, забезпечує найкращу керованість в
своєму класі завдяки динамічному розподілу крутного
моменту між задніми колесами. Подаючи майже
всю потужність на заднє зовнішнє колесо, система
забезпечує додатковий повертаючий момент, тим
самим буквально «докручуючи» автомобіль в повороті.
Це дозволяє Honda Pilot проходити небезпечні
повороти швидше, впевненіше і безпечніше, ніж звичайні SUV.
На додаток заводська навігація Garmin точно і
швидко прокладе найбільш оптимальний маршрут до
необхідного Вам місця, при цьому Honda подбала про
те, щоб Ви завжди мали найсвіжіші карти, які можливо безкоштовно оновлювати протягом 5 років за допомогою сайту Garmin.

Салон нового Honda Pilot зазнав особливих змін.
Створений заново, з чистого аркуша, дизайн інтер’єру
відрізняється якістю матеріалів преміум-класу, сучасним діловим стилем і численними рішеннями, що
підвищують комфорт водія та пасажирів. Зберігши
широкі і м’які комфортні крісла свого попередника
з великим спектром регулювань, і високу «командну» посадку, автомобіль забезпечує розслаблену
«домашню» атмосферу і гарну оглядовість. Нова
панель приладів із центральним TFT кольоровим
дисплеєм розміром 4,2 дюйма і цифровим спідометром
забезпечують легкість зчитування всієї необхідної інформації, включаючи підказки навігаційної
системи.
Інформаційно-розважальна
система
Honda Connect під управлінням Android дозволяє
отримати доступ до соціальних мереж, електронної
пошти та останніх новин за допомогою інтернетз’єднання через Wi-Fi. Для поціновувачів музики
дана система здійснює управління аудіосистемою

преміум рівня, з 10 динаміками, сабвуфером і підсилювачем на 540Вт.
Маючи самий просторий салон у своєму класі, здавалося б, важко вже чимось здивувати. Однак новий
Pilot став ще більш просторим і дружнім до пасажирів, створюючи Вам імідж турботливого і гостинного
господаря. Компонування салону передбачає безліч
варіантів використання від «пасажирського» 8-місного до «вантажного», з вражаючим об’ємом багажного відділення 1 779 літрів.
Як і всі автомобілі компанії Honda, новий Pilot
має високий рівень безпеки – починаючи з передбачуваності та впевненості керування автомобілем в
різних умовах і ситуаціях і закінчуючи оснащенням
моделі широким спектром засобів активної і пасивної
безпеки: подушки і шторки безпеки, системи курсової стійкості, камера Lanewatch для контролю мертвої зони праворуч і багато іншого.

Honda Pilot оснащено широким спектром засобів активної і пасивної
безпеки

Інформаційно-розважальна система Honda Connect під управлінням Android

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Premium

Загальна довжина, мм

4954

Навігація Garmin, безкоштовне оновлення карт 5 років

•

Загальна ширина, мм

1997

Шкіряна оббивка салону*

•

Загальна висота, мм

1788

Сидіння водія з функцією запам’ятовування положення

•

Колісна база, мм

2820

Електропривід регулювання сидіння водія (кількість напрямків)

8

Дорожній просвіт, мм

200

Електропривід регулювання сидіння пасажира (кількість напрямків)

4

Клімат-контроль (кількість зон)

3

Інтелектуальна система запуску і зупинки двигуна

•

1 779 (зі складеними 2-м і 3-м рядами)
827 (зі складеним 3-м рядом)
305 (з розкладеним 3-м рядом)

Інтелектуальна система безключового доступу

•

Вентиляційний люк с електроприводом

•

8

Електричний регулятор дзеркал з підігрівом

•

Обігрів зони паркування щіток склоочисника

•

Електропривід складання дзеркал

•

Автоматичний нахил зовнішнього дзеркала при увімкненні заднього ходу

•

Електричні склопідіймачі на всіх вікнах

•

Електропідігрів передніх і задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь

•

Регулятор опори попереку на сидінні водія

•

Електропривід дверей багажного відділення

•

Сенсор дощу

•

Сенсор світла

•

Колія передня / задня, мм

1684 / 1706

Радіус розвороту, м

5,71

Місткість багажного відділення, л
Кількість місць
ВАГА
Споряджена маса, кг

1 939 – 1 987

Максимально допустима маса, кг

2650

Вантажопідйомність, кг

594–642

ДВИГУН
V6 3.0L EarthDreams VTEC+VCM
(6-циліндровий, V-образний, 24-клапаний, із одинарним
верхнім розподільчим валом,із системою керування
клапанами i-VTEC і системою змінного керування циліндрами VCM)

Тип двигуна
Максимальна потужність, к. с. / об. хв.

183 / 6000

Сенсор рівня омиваючої рідини

•

Максимальний крутний момент, Нм/об. хв.

294 / 5000

Автозатемнення дзеркала заднього огляду

•

Телефонна система HFT Bluetooth®

•

Камера заднього огляду

•

Передні і задні сенсори паркування

•

Шкіряна оббивка керма*

•

Підігрів кермового колеса

•

Круїз-контроль

•

Дистанційний запуск двигуна

•

Робочий об`єм, см3

2997

Ступінь стиснення

10,5

Диаметр циліндру, мм

86,0

Хід поршня, мм

86,0

ТРАНСМІСІЯ
cистема интелектуального повного приводу
i-VTM4 з активним вектором тяги

Тип
Автоматична КПП

6-ступенева з електронним керуванням і гідротрансформатором

ХОДОВА ЧАСТИНА
Кермо

від упору до упору 3,14 обороту

Тип підвіски

передня /
задня

незалежна, МакФерсон / незалежна, багатоважільна

Гальма

дискові, вентильвані (передні), із 4-канальною ABS

Диаметр гальмівних дисків, мм

330

ДИНАМІКА

БЕЗПЕКА
Антиблокувальна гальмова система (ABS+EBD)

•

Система курсової стійкості (VSA)

•

Система утримання на схилі (HSA)

•

Адаптивний електропідсилювач керма (EPS)

•

Система контролю тиску в шинах (TPMS)

•

Система стабілізації причепа (TSA)

•

Система допомоги при маневруванні (AHA)

•

Максимальна швидкість, км/г

192

Система моніторінгу правої «сліпої зони» (LaneWatchTM)

•

Прискорення 0–100 км/г, сек.

9,2

Система автоматичної аварійної сигналізації (ESS)

•

ВИТРАТА ПАЛИВА
Витрати палива AT

Міський
цикл

14,3

Заміський
цикл

8,2

Комбінований
цикл

10,4

Подушки безпеки (кількість)

8

Вимкнення подушки безпеки пасажира

•

АУДІОСИСТЕМА
Багатофукціональна мультимедіасистема Honda Connect на базі ОС Android

•

Розважальна мультимедіасистема для пасажирів задніх рядів

•

Кількість динамиків

10

Тип палива

92

ОСВІТЛЕННЯ

Об`єм паливного баку, л

74

Світлодіодні вогні денного світла

•

Світлодіодні фари ближнього світла

•

Автоматичний коректор фар

•

Протитуманні фари

•

ШИНИ І ДИСКИ
Розмір шин

245/60R18

Диаметр дисків

18x8J

*: Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів

КОЛЬОРИ КУЗОВА

ОББИВКА САЛОНУ
Ваш уповноважений дилер

Чорний
White Diamond Pearl

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Lunar Silver Metallic

ТОВ «Прайд Мотор»
www.honda.ua

Бежевий

Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо відрізнятися від того, як вони виглядають насправді. У буклеті зображено модель Honda Pilot комплектації Premium. Реалізація
продукції Honda, її гарантійне та післяпродажне обслуговування здійснюється через мережу уповноважених дилерів ТОВ «Прайд Мотор». 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.

Premium – Преміум; PI VTEC-VCM – Пі ай ВіТЕК-ВіЕмСі; i-VTM – ай-ВіТіЕм; ABS – Ей Бі Ес; Bluetooth – Блютус; HDD – Ейч Ді Ді; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей; EPS – І Пі Ес; TSA – Ті Ес Ей; ITM – І Ті Ем; AHA – Ей Ейч Ей; FCW – Еф Сі Дабл`ю; LDW – Ел Ді Еф Сі Дабл`ю; LaneWatch – ЛейнВотч; Honda Connect – Хонда Коннект

КОМФОРТ

