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

CR-V 2,0
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Він витончений і самобутній, мужній і стильний. CR-V – це втілення
вдалих ідей і корисних інновацій.
Він поділяє вашу пристрасть до
подорожей і надає свободу відкривати нові горизонти.
CR-V особливий своєю винятковою харизмою, сучасною формою
кузова, доповненою виразною
решіткою радіатора, елегантними,
сміливими лініями передніх фар,
удосконаленням дизайну задніх
світлодіодних ліхтарів і вишуканими колісними дисками.
Ці елементи надають CR-V оригінального й цілеспрямованого
вигляду. Округлі краї корпусів
дзеркал гармонують із загальним
дизайном та зменшують площину «сліпих зон» навколо автомобіля. Його великі вікна не тільки
повсякчас притягують погляди
– крізь них і видно більше, і бути
поміченим приємніше.
Зручно влаштуватися за кермом
CR-V допоможе широкий діапазон регулювання водійського
крісла. Салон CR-V створений з
метою досягнення максимальної
зручності й комфорту, та так, щоб
водій повсякчас володів ситуацією. Охайна й елегантна панель
приладів якнайпростіше демонструє передові технології. Важлива інформація щодо роботи всіх
систем автомобіля завжди помітна й легкодоступна.
Дзеркала із вбудованими вказівниками повороту та системою контролю сліпих зон (версія
Premium) особливо корисні під час
руху переповненими дорогами.
На CR-V встановлено надійний
та заощадливий 2,0-літровий
бензиновий двигун з технологією i-VTEC®.

Система повного приводу з інтелектуальним керуванням стане у
пригоді як у місті, так і на гірських
дорогах. Ця система відчуває
втрату зчеплення передніх коліс з
дорогою й автоматично передає
потужність на задні колеса, допомагаючи водієві відновити контроль над ситуацією. Повний привід робить ваші щоденні поїздки
комфортнішими й безпечнішими.
CR-V опинився серед позашляховиків із найвищими показниками
паливоощадності завдяки компактному, але потужному двигуну
та системі Eco-Assist. Плавне прискорення та передова паливна
ефективність без потреби поступатися потужністю.
Автоматична КПП робить водіння позашляховика захопливим і
приємним без надмірного шуму
двигуна.
Просторий салон CR-V створює
спокійну, вишукану й невимушену
атмосферу. Хай ви водій чи пасажир – тут вас оточуватиме затишок і комфорт.
Опціонально (на версії Premium)
встановлено системи за контролем про схід зі смуги руху автомобіля та система розпізнавання
дорожніх знаків.

Технічні характеристики
Комплектація
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Тип кузова
Робочий об’єм двигуна

Elegance

Premium
5D SUV
2.0L i-VTEC

Тип приводу

4WD (E-DPS)

Трансміссія

5AT

ДВИГУН
Тип двигуна

4-тактний, 4-циліндровий бензиновий двигун
i-VTEC

Робочий об'єм двигуна (см3)

1997

Система фаз газорозподілу

SOHC 16 клапанів

Норма вихлопів
Пальне

Euro 6
А-95

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна потужність (к.с./хв-1)

155/6500

Максимальний крутний момент
(Нм/хв-1)

192/4300

Прискорення 0-100 км/год (с)

12,3

Максимальна швидкість (км/год)

182

Шум в салоні на швидкості 100 км/
год(dB)

64.0dB

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО
Міський цикл (л/100км)

10,0

Заміський цикл (л/100км)

6,0

Комбінований цикл (л/100км)

7,5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА МАСА
Довжина (мм)
Ширина (мм)
Ширина з дзеркалами (мм)

4605
1820
2095,2

Висота без навантаження (мм)

1685

Колісна база (мм)

2630

Колія передня (мм)

1585

Колія задня (мм)

1590

Дорожній просвіт (мм)

170

Кількість місць
Радіус розвороту

5
5,854

Кермо, обертів від упора до упора

2,94

Місткість багажника (л, VDA-метод)

589/1146/1669

Місткість паливного бака (л)
Споряджена маса (кг)
Максимально допустима маса (кг)

58
1543 - 1645
2100

ТРАНСМІСІЯ
Тип коробки передач

5AT з електронним керуванням

Передатне число 1-ої передачі

2,785

Передатне число 2-ої передачі

1,684

Передатне число 3-ої передачі

1,128

Передатне число 4-ої передачі

0,772

Передатне число 5-ої передачі

0,592

Передатне число задньої передачі

2.000

Передатне число головної передачі

4,437

ПІДВІСКА
Передня
Задня
Система керування

незалежна, МакФерсон
незалежна, двохважільна
шестерня-рейка з електиропідсилювачем
(EPS)

CR-V – Сі Ар Ві, Elegance – Еліганс, Premium – Преміум, SUV – Ес Ю Ві, i-VTEC – Ай-ВІТЕК, SOHC – Ес Оу Ейч Сі,
Euro – Евро, VDA – Ві Ді Ей, EPS – Е Пі Ес, ABS (Anti-Lock Braking System) – Ей Бі Ес (Анті-Лок Брейкінг Сістем), EBD
(Electronic Brakeforce Distribution) - І Бі Ді (Електронік Брейкфорс Дістрібьюшн),
BA (Brake Assist) – Бі Ей (Брейк Ассіст), VSA (Vehicle Stability Assist) – Ві Ес Ей (Вехікл Стабіліті Ассіст), ISOFIX –
Ізофікс, TSA – Ті Ес Ей, BSI – Бі Ес Ай, FCW – Еф Сі Дабл Ю, TSR – Ті Ес Ар, LDW – Ел Ді Дабл Ю, HDC – Ейч Ді Сі,
ESS – І Ес Ес, Alcantara – Алькантара, Honda Connect – Хонда Коннект, HDMI – Ейч Ді Ем Ай, USB – Ю Ес Бі, HFT
Bluetooth – Ейч Еф Ті Блютус, HSS – Ейч Ес Ес.

Комплектація
Комплектація
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ
Подушки безпеки
ABS (Anti-Lock Braking System)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Кріплення ISOFIX
Hill Start Assist (HSA)
Система контролю за тиском в шинах
Система стабілізації причепа (TSA)
Система контролю "сліпих зон" (BSI)
Система повідомлення про можливість фронтального
зіткнення (FCW)
Система розпізнавання дорожніх знаків (TSR)
Система повідомлення про схід зі смуги руху (LDW)
Індикатор розпізнавання руху автомобілів в поперечному
напрямку
Система автоматичного контролю стійкості при спусках
(HDC)
Аварійний сигнал при екстренному гальмуванні (ESS)
ПРОТИКРАДІЖКОВІ ЗАСОБИ
Охоронна сигналізація та іммобілайзер
Дистанційне сладання бокових дзеркал
Шторка багажного відділення
ІНТЕР’ЄР
Оздоблення сидінь тканиною
Оздоблення сидінь тканиною "Alcantara"
Кермо та важіль КПП оздоблені шкірою
КОМФОРТ
Режим Econ
Пелюстки перемикання передач на кермі
2-зонний клімат-контроль
Круїз- контроль з функцією обмеження заданої
швидкості
Сенсори опадів
Сенсори освітлення
Дзеркало заднього огляду з автозатемненням
Датчики паркування (спереду та ззаду)
Камера заднього огляду
Автоматичні склопідіймачі (спереду та ззаду)
Електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал
Електропривід складання зовнішніх дзеркал
Автоматичний нахил правого зовнішнього дзеркала під
час руху назад
“Переговорне” дзеркало
Механічне регулювання сидіння водія по висоті
Механічне регулювання сидіння переднього пасажира
по висоті
Електрорегулювання поперекової підтримки сидіння водія
Підігрів передніх сидінь
Складані задні сидіння в пропорції 60:40
Підсвічування дверних ручок та простору для ніг
Нічне підсвічування (синього кольору) в плафоні
освітлення попереду
АУДІОСИСТЕМА
Мультимедійна система Honda Connect
Роз’єм HDMI та Aux
Роз'єм USB
4 динаміка
6 динаміків
Система преміум звучання
Телефонний зв'язок HFT Bluetooth
Керування аудіосистемою на кермі
Навігаційна система
ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
Рейлінги
Ручки дверей та зовнішні дзеркала кольору кузова
Тонування задніх вікон

Elegance Premium
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ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Галогенові фари ближнього та дального світла
Ксенонові лампи фар ближнього світла
Активна система підсвічування сектора поворотів
Світлодіодні денні ходові вогні
Система автоматичного перемикання дальнього світла
(HSS)
Омивач фар головного світла
Протитуманні передні фари
Таймер відключення світла фар
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ШИНИ ТА ДИСКИ
17" литі диски
18" литі диски
Шини 225/65R17 102H
Шини 225/60R18 100H
Запасне колесо (докатка)

•
•
•
•

•
•

Технології

Телефонний зв’язок HFT Bluetooth

Мультимедійна система Honda Connect

Система ECON

Сучасні системи безпеки

Система розпізнавання дорожних знаків
(комплектація Premium)

Система контролю “сліпих зон”
(комплектація Premium)

Кольори кузова та оббивки салону

URBAN TITANIUM

CRYSTAL BLACK

Чорна тканина

WHITE ORCHID

LUNAR SILVER

Чорна “Alcantara”

Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо відрізнятися від того, як вони виглядають насправді.
Urban Titanium – Урбан тітаніум, Crystal Black – Крістал Блек, White Orchid – Вайт Орхід, Lunar Silver – Лунар Сілвер.

Ваш уповноважений дилер:

BRILLIANT SPORTY BLUE

Реалізація продукції Honda, а також її гарантійне і 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 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 «Прайд Мотор»
www.honda.ua

