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

CR-V 1,5 Turbo

Офіційний дистриб’ютор
Honda Motor Co.,Ltd в Україні
«ТОВ Прайд Мотор»
www.honda.ua

Він витончений і самобутній,
мужній і стильний.
Honda 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. Cучасна форма
кузова доповнена виразною решіткою радіатора, елегантними,
сміливими лініями інтегрованих
передніх LED фар, досконалим
дизайном 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.
CR-V починає піклуватися про
Вас навіть ще до того, як Ви в
нього сідаєте – система Smart
Keyless Entry самостійно відмикає двері і вам для цього не
треба копирсатися в кишенях
у пошуках ключа. Зручно влаштуватися за кермом CR-V
допоможе широкий діапазон регулювання водійського крісла.
Салон нового CR-V сконструйований з метою максимальної
зручності й комфорту, так, щоб
водій повсякчас володів ситуацією. Охайна й елегантна панель
приладів переконливо демонструє передові технології. Важлива інформація щодо роботи
всіх систем автомобіля завжди
помітна й легкодоступна.
Дзеркала із вбудованими вказівниками повороту особливо
корисні під час руху переповненими дорогами. Насолоджуйтесь свіжим повітрям та сонячним світлом, просто натиснувши
кнопку! Управління панорамним
дахом здійснюється одним дотиком (комплектація Prestige).
CR-V оснащений високотехнологічним бензиновим двигуном 1.5
VTEC TURBO потужністю 193 к.с.
Цей двигун забезпечує ідеальний
баланс між продуктивністю та

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

ефективністю. Його поєднання
з передовою 7-ступеневою CVT
надає можливість обирати повністю автоматичний режим, або
задовільнити свої спортивні амбіції, перемикаючи передачі власноруч за допомогою підкермових
пелюстків.
Система повного приводу з інтелектуальним керуванням стане у
нагоді 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 і безпечнішими. Просторий салон CR-V
створює спокійну, вишукану й
невимушену атмосферу. Хай ви
водій чи пасажир – тут вас оточуватиме затишок і комфорт.
Honda CR-V об’єднує в собі
стиль і досконалість технологій майбутнього.
Завдяки комплексу передових систем безпеки Honda
SensingТМ, який включає*:
• Систему уникнення
зіткнень CMBS;
• Інтелектуальний
адаптивний круїз-контроль
з функцією повільного
слідування LSF;
• Систему повідомлення про
виїзд зі смуги LDW;
• Систему утримання в смузі
руху та запобігання сходу з
дороги LKAS + RDM;
• Моніторінг «сліпих» зон BSI;
• Попередження про
фронтальне зіткнення FCW;
• Моніторінг поперечного
руху під час виїзду задом;
• Систему розпізнавання
дорожніх знаків TSR;
- ви завжди відчуваєте себе
в повній безпеці.
Передові технології та швидкість,
яскраві емоції і комфорт - ось що
робить CR-V одним з найбільш
популярних кросоверів у світі.
5 секретів успіху CR-V:
1. Стиль
2. Інновації
3. Технологічність
4. Практичність
5. Надійність

Honda Sensing – Хонда Сенсінг
* : перелік систем залежить від комплектації

Двигун і трансмісія
Тип
Робочий об’єм, см3
Максимальна потужність (к.с./об.хв.)
Максимальний крутний момент (Нм/об.хв.)
Трансмісія
Екологічна норма
Пальне
Привод
Гальмова система
Підвіска
Передня
Задня
Габаритні розміри та маса
Тип кузова
Довжина х Ширина (з дзеркалами) х Висота, мм
Колісна база, мм
Ширина колії: передньої/задньої, мм
Дорожній просвіт, мм
Споряджена маса, кг
Максимально допустима маса, кг
Місткість багажного відділення, л
Місткість паливного бака, л
Колісні диски і шини

Lifestyle

Незалежна, МакФерсон
Незалежна, багатоважільна
5-дверний кросовер (SUV)
4600 х 1855 (2117) х 1689
2662
легкосплавні 1601 / 1629
208
1598 - 1705
2350
561 / 1756 (з розкладеними задніми сидіннями та завантаженням до даху)
57
легкосплавні 19’’;
легкосплавні 18’’; шини - 235/60 R18
шини - 235/55 R19
200
9,5 - 10,0
8,6
6,2
7,1

Міський цикл (л/100км)
Заміський цикл (л/100км)
Комбінований цикл (л/100км)

Комплектації
БЕЗПЕКА
Подушки безпеки: дві передні, дві бічні та дві навісні
Антиблокувальна гальмова система ABS + EBD + Brake Assist
Системи курсової стійкості (VSA) та допомоги під час старту вгору (HSA)
Система допомоги при маневруванні (AHA)
Система попередження про фронтальне зіткнення (FCW)
Система уникнення зіткнень (CMBS)
Активний круїз-контроль з можливістю обмеження максимальної швидкості та
функцією повільного слідування за автомобілем (ACC+LSF)
Система утримання в смузі руху та інформування про виїзд зі смуги (LKAS+LDW)
Система запобігання сходу з дороги (RDM)
Система розпізнавання дорожніх знаків та підтримання дозволеної швидкості
(TSR+ISA)
Моніторинг "сліпих" зон та індикатор руху автомобілів в поперечному напрямку
(BSI+CTM)
Система контролю за тиском в шинах (DWS)
Система стабілізації причепа (TSA)
Охоронна сигналізація та іммобілайзер
ISO Fix
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ ТА КОМФОРТ
2-х зональний автоматичний клімат-контроль
Обігрів зони спокою склоочисників
Інтелектуальна система безключового доступу (Smart Entry)
Панорамний дах з електроприводом
Електричні склопідіймачі з функцією диcтанційного керування з ключа
Електропривод зовнішніх дзеркал з функціями підігріву та складання
Автоматичний нахил дзеркала при русі заднім ходом
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Оздоблення сидінь шкірою*
Підігрів передніх / задніх сидінь
Механічне регулювання передніх сидінь по висоті (водія/пасажира )
Електропривод регулювання сидіння водія (8 напрямків)
Електрорегулювання опори попереку сидіння водія / переднього пасажира
Електропривод дверей багажного відділення з датчиком безконтактного доступу
Електромеханічне стояночне гальмо з функцією автоматичного утримання
Сенсори освітлення та склоочисники з сенсорами дощу
Передні та задні датчики паркування та широкоформатна камера заднього огляду
Підігрів керма
Пелюстки перемикання передач на кермі
Проекційний дисплей
Мультимедійна система з ОС Android, Bluetooth та навігацією, Carplay/Android Auto
Кількість динаміків
ОПТИКА ТА ЗОВНІШНЄ ОБЛАДНАННЯ
Світлодіодні денні ходові вогні та фари головного світла з автоматичним регулюванням
Омивачі фар головного світла, система автоматичного увімкнення дальнього світла HSS
Система підсвічування секторів повороту
Протитуманні фари (галогенові / світлодіодні )
Тоновані задні вікна
Спойлер
Рейлінги на даху
*:Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів.

Prestige

1.5L VTEC Turbo (бензиновий, 4-циліндровий, 16-клапанний з прямим впорскуванням)
1498
193 / 5600
243 / 2000-5000
CVT
Euro 6
A 95
Інтелектуальний повний Real Time 4WD
передні гальма: дискові вентильовані / задні гальма: дискові

Динамічні характеристики
Максимальна швидкість, км/год
Прискорення від 0 до 100 км, сек
Витрати палива

CR-V 1.5 Turbo
Executive

Lifestyle

Executive

Prestige
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Lifestyle –Лайфстайл; Executive – Іґзек’ютів;Prestige - Престиж; VTEC Turbo – ай-ВіТЕК Турбо; CVT – Сі Ві Ті; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; Brake Assist – Брейк Ассіст; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей; AHA – Ей Ейч Ей; FCW – Еф Сі Дабл’Ю; CMBS – Сі Ем Бі Ес; ACC+LSF – Ей
Сі Сі + Ел Ес Еф; LKAS+LDW – Ел К Ей Ес+ Ел Ді Дабл’Ю; RDM – Ер Ді Ем; TSR+ISA – Ті Ес Ер + Ай Ес Ей; BSI+CTM – Бі Ес Ай + Сі Ті Ем; DWS – Ді Дабл’Ю Ес; TSA – Ті Ес Ей; ISOFix – ІзоФікс; Smart Entry – Смарт Ентрі; HSS – Ейч Ес Ес; Bluetooth – Блютус

Технічні характеристики

Технології

Комплекс передових систем безпеки
Honda Sensing

LED-фари ближнього та дальнього
світла

Мультиінформаційний дисплей
панелі приладів

Мультимедійна система
Honda Connect

Кольори кузова та оббивки салону

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

COSMIC BLUE METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

LUNAR SILVER METALLIC

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

ЧОРНА ТКАНИНА

Ваш уповноважений дилер:

MODERN STEEL METALLIC

PREMIUM AGATE BROWN PEARL

ЧОРНА ШКІРА*

КРЕМОВА ШКІРА*

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
PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC - Преміум Крістал Ред Металлік, COSMIC BLUE METALLIC - Космік Блю Металлік, PLATINUM WHITE PEARL - Платінум Вайт Перл, LUNAR SILVER METALLIC - Лунар Сілвер Металлік, CRYSTAL BLACK
PEARL - Крістал Блек Перл, MODERN STEEL METALLIC - Модерн Стіл Металлік, PREMIUM AGATE BROWN PEARL - Преміум Агат Браун Перл. *:Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів.

