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*התמונה להמחשה בלבד
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לחוות את ה CR-V-החדשה
ה SUV-הנמכר ביותר בעולם* הומצא מחדש .התוצאה היא שילוב ייחודי של עיצוב בולט ושרירי ותכנון
הנדסי מתקדם .מכונית שנבנתה בשביל חדוות נהיגה אמיתית עם מנוע  1.5 VTECליטר טורבו.
עכשיו ,בפעם הראשונה ,גם בתצורת  7מושבים.
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*התמונה להמחשה בלבד
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עיצוב מעורר
קווי המתאר של ה CR-V-החדשה אולי נראים מוכרים אך העיצוב
חדש לגמרי .כל אחד מהקווים הדינמיים ,בתי הגלגלים השריריים
ומכסה המנוע המפוסל עוצבו כדי להגביר את הביצועים ואת
היעילות האווירודינמית.
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*התמונה להמחשה בלבד
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שקט פנימי
העיצוב הפנימי של הCR-V-

החדשה ,נועד למקסם את החיבור
שלכם עם המכונית .קווים נקיים
מעניקים תחושה של מרווח
המודגשת באמצעות שילוב בין
מרקמים שונים שעובדו בקפידה.
עזרי הניהוג מוקמו כך שיהיו
אנטואיטיביים ופשוטים ,ולמרות
שאתם מוקפים בטכנולוגיה
מתוחכמת ,היא לא מפריעה.
תודות למערכת ניטרול רעשים
אקטיבית ,תא הנוסעים שקט ורגוע.
ה CR-V-נוח במיוחד עם תמיכת גב
תחתון לנהג ומושבים בעלי אפשרות
חימום ,אלו מבטיחים שכל נסיעה
תהיה נוחה ורגועה.
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טכנולוגיה מחברת
פיתחנו מגוון רחב של טכנולוגיות כדי להפוך את הנהיגה ב  CR-Vהחדשה למרתקת באמת.
נתוני הדרך מוצגים באופן אידיאלי מול עיני הנהג באמצעות צג צבעוני בעל רזולוציה גבוהה.
מערכות הרכב והבידור ,Honda Connect ,ניתנות לתפעול באמצעות מסך תצוגה מרכזי בעל
תגובה מהירה במיוחד ,המספק חווית משתמש טבעית וזורמת.

*חיבור למולטימדיה באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת בכפוף למגבלות השונות
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חיבור מולטימדיה
אתם יכולים בקלות לחבר את הטלפון שלכם אל מערכת
המולטימדיה  Honda Connectעם אפשרות חיבור
 *Apple carplay ,Android autoעם מסך מגע ''7
המאפשר להתקשר ,לשמוע מוסיקה ולשלוח ולקבל הודעות.

מצלמה אחורית רחבה
העבירו להילוך אחורי והמצלמה האחורית
בעלת זווית ראייה רחבה במיוחד מיד מתעוררת
על מסך התצוגה  ''7של ה Honda Connect

*חיבור למולטימדיה באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת בכפוף למגבלות השונות
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*התמונה להמחשה בלבד

חלל הפנים שלך
יש לך הרבה בחיים ,אז רצינו לתכנן חלל פנים שיכול להכיל את הכל .ה  CR-Vהחדשה
מציעה מרווח שימושי ומגוון ,מלא בפתרונות אחסון חכמים ומרווח רגליים נדיב ותא מטען
ענק של יותר מ 1700-ליטר עם כסאות מקופלים.
הוא גם תוכנן להפוך את החיים שלך לקלים יותר עם קיפול בתנועה אחת של המושבים ותא
נוסעים בעל רצפה שטוחה למקסימום מקום .אם תרצו לנסוע יותר מחמישה אנשים ברכב,
אין בעיה עם ה  CR-Vהמציעה היום גם גרסה בעלת  7מושבים.

*התמונה להמחשה בלבד
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גרסת  7מושבים
בעזרת שימוש חכם במרווח הפנים יצרנו גרסה בעלת
שורת מושבים שלישית שנותנת לכם את הגמישות
להסיע  7נוסעים .כשאין בכך צורך ,המושבים הנוספים
מתקפלים על מנת לאפשר מקסמים מרווח פנים.
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*התמונה להמחשה בלבד
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נהיגה דינמית
ה  CR-Vהחדשה מצויידת במנוע
הבנזין הטכנולוגי שלנו1.5 VTEC ,
ליטר טורבו ומספק איזון מושלם בין
ביצועים ליעילות .הוא מגיע עם תיבת
הילוכים אוטומטית ו 193-כוחות סוס.
בנוסף עיצבנו שלדה קלה שהיא
אולי המתוחכמת ביותר שאי פעם
יצרנו ל  , CR-Vמשלימים אותה
מתלים קדמיים של מקפירסון
ומתלים אחוריים רב חיבוריים ,יחד
הם מבטיחים נסיעה מהנה עם רמה
גבוהה של נוחות.
בכדי למקסם את היכולת הדינמית
של ה ,CR-V-ציידנו אותו במערכת
בקרת ניהוג מתקדמת המשפרת את
ההיענות של המכונית בשינוי כיוון.
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הנעה כפולה
4x4 AWD
מערכת ההנעה הכפולה החכמה מווסתת את הכוח בין
הסרנים ובהתאם לצורך מופעלת באופן מיידי המותאם
במדוייק למאפייני האחיזה.
המערכת מבוססת על מצמד רב דיסקיות המסוגל
להעביר מומנט אל הסרן האחורי על פי דרישה לדוגמא
בשעת טיפוס .ברגע שאין בכך צורך ,הכוח עובר רק אל
הסרן הקדמי ובכך משפר את תצרוכת הדלק.

*התמונה להמחשה בלבד
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HONDA SENSING
 HONDA SENSINGהיא אחת החבילות המתקדמות ביותר של טכנולוגיות בטיחות
המתוכננות לשמור עליך ועל נוסעיך .מערכת בלימה לשיכוך עוצמת ההתנגשות אם
קיים סיכוי להתנגשות עם רכב או עם הולך רגל ,מערכת זו תתריע בפניך מפני הסכנה
וגם תאט את מהירותך כדי לסייע בהפחתת חומרת ההתנגשות.
מערכת בלימה אוטונומית CMBS
כאשר קיים סיכוי להתנגשות עם כלי רכב או
עם הולך רגל ,מערכת זו תתריע על הסכנה ובו
בזמן תאט את מהירות הנסיעה בכדי להפחית
כל סיכוי לפגיעה ולנזק.

בקרת שיוט אדפטיבית חכמה
מערכת זו מזהה אם רכב מסוים ,הנע בנתיב
סמוך ,מתכנן "לחתוך" אותך מלפנים והיא
מתאימה את מהירות המכונית שלך מבעוד
מועד .היא גם מסייעת לך לשמור מרחק בינך
ובין הרכב שלפניך כך שלא תצטרך לשנות את
מהירותך.

אזהרת מעבר נתיב
אם המכונית יוצאת מהנתיב מבלי שתפעיל
את תאורת האיתות ,המערכת תספק התראה
חזותית וקולית כדי להסב את תשומת לבך
לעובדה שעליך לחזור לנתיב הנסיעה שלך.

בקרת שיוט אדפטיבית עם מעקב מהירות
נמוכה
פעולה זו שומרת על מהירות השיוט שהוגדרה
ועל המרחק שבינך ובין הרכב שלפניך .אם
הרכב שזוהה נעצר ,המערכת מאיטה ועוצרת
את רכבך בלי שתצטרך ללחוץ על דוושת
הבלמים .ברגע שהרכב שלפניך מתחיל שוב
לנוע ,כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על דוושת
ההאצה כדי לחדש את פעולת המערכת.

מערכת סיוע למניעת סטייה מהכביש
מצלמה ,המותקנת על השמשה הקדמית,
מזהה אם הרכב סוטה מהכביש ומשתמשת
במערכת ההגה החשמלי כדי לבצע תיקון
ולשמור את הרכב בתוך נתיב הנסיעה שלו.
בתנאים מסוימים ,היא יכולה גם להפעיל את
הבלמים.

כפתור מצוקה*
כפתור מצוקה ( )E-CALLממוקם בהישג יד
בצמוד למראה האחורית .במקרה חירום ניתן
לקרוא לעזרה בלחיצת כפתור.

מערכת עזר לשמירה על נתיב
מסייעת לך לנסוע במרכז הנתיב שלך ,ומעניקה
לך חוויית נהיגה נטולת דאגות על ידי הפחתת
הצורך לבצע פעולות תיקון והמאמץ הדרוש
לנהיגה בדרכים מהירות.

*בכפוף לזמינות השירות אצל גורמי ההצלה.

מערכת זיהוי תמרורים
מערכת זיהוי התמרורים מזהה תמרורים
ומעבירה מידע זה אליך דרך הצג .בכל רגע
נתון היא יכולה להציג שני תמרורים.
מגביל מהירות חכם :שילוב של פעולת מגביל
המהירות המתכוונן עם מערכת זיהוי תמרורים
כדי להגדיר אוטומטית את הגבלת המהירות
למהירות שזוהתה על ידי מערכת זיהוי
התמרורים.
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*התמונה להמחשה בלבד

PREMIUM AGATE BROWN PEARL

LUNAR SILVER METALLIC

לבחירתך מגוון צבעים
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*בכפוף למלאי

COSMIC BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

RALLYE RED**

MODERN STEEL METALLIC

ספויילר לתא מטען

סט מדרגות

שטיח גומי לתא מטען

סט מגני בוץ קדמיים ואחוריים

*אבזור נוסף בתוספת תשלום
*אביזרים בכפוף לזמינות מלאי
*התמונה להמחשה בלבד
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סט מסיטי רוח

וו גרירה נשלף

סט מגינים לדלתות

סורג לכלב

*מגיע בצבע שחור

21

מוטות רוחב לגג

מוטות אורך לגג

סט שטיחי גומי קדמיים ואחוריים

*אביזרים בכפוף לזמינות מלאי
*התמונה להמחשה בלבד
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כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד .מכוניות הונדה משווקות בכל העולם ,מסיבה זו יש הבדלים
במפרטים ובנתונים לארצות השונות .דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן .התמונות ,המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים
הם כלליים ,ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי .הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי .היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או
לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת .ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות .התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
*אחריות ל 3-שנים או  100.000ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.
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נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
קוד דגם

תיאור דגם

רמת האבזור הבטיחותי
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CR-V 1.5 ELEGANCE 7S
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דגם
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נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן 715/2007 EC

המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מספר קטלוגי1 :

ALL NEW CR-V

מפרט טכני ואבזור
Technical Specification
CR-V Elegance 5s + 7s*
Engine & Transmission
Engine type
Displacement (cc)
Tansmission
Driven wheels

מנוע ותיבת הילוכים
Euro 6  בנזיןVTEC Turbo Petrol
1498
' אוטוCVT 7
AWD 4x4

Steering wheel paddle shift

Engine maximum torque (Kgm @ rpm)

)נפח מנוע (סמ"ק
תיבת הילוכים
הנעה
העברת הילוכים מגלגל ההגה

Performance
Engine maximum power (PS @ rpm)

סוג מנוע

ביצועים

193/5600

)כ"ס/הספק מרבי (סל"ד

24.8/2000-5000

)קג"מ/מומנט מרבי (סל"ד

0 - 100 km/h (seconds)

9.7/10

Maximum speed (km/h)

200

Dimensions, Capacity & Weights

) קמ"ש (שניות100 - 0 תאוצה
)מהירות מרבית (קמ"ש

 קיבולת ומשקלים,ממדים

Overall length (mm)

4600

Overall width (mm)

1855

)רוחב כללי (מ"מ

Overall width including door mirrors (mm)

2117

רוחב כללי כולל מראות צד

Overall height - unladen (mm)

1689

)גובה (מ"מ

Wheelbase (mm)

2662

)בסיס גלגלים (מ"מ

Tread front (mm)

1601

)מפשק גלגלים קדמי (מ"מ

Tread rear (mm)

1629

)מפשק גלגלים אחורי (מ"מ

Ground clearance (mm)

208

)מרווח גחון (מ"מ

Turning circle - at wheel centre (m)

11.4

)'רדיוס סיבוב מינימלי (מ

Steering wheel lock to lock (wheel turns)
Trunk capacity (litres, VDA method) Rear Seats up to
Window
Trunk capacity - Rear Seats Down to Roof

2.34

) מנעילה לנעילה (סיבובי הגה,גלגל הגה

561

)VDA  בשיטת,נפח תא מטען עד גובה חלון (ליטרים

1756

)VDA(  עד הגג, מושבים מקופלים- נפח תא מטען

Fuel tank (litres)

57

Cerb weight (kg)

1,598-1,738

Maximum towing weight unbraked (kg)
Maximum roof load (kg)
Safety & Security
Driver i-SRS airbag Driver SRS Airbag (Single Stage
inflation)
Side airbags (front)
Whiplash lessening front headrests
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)

600/1,500
75

)אורך כללי (מ"מ

)נפח מכל דלק (ליטרים
)משקל עצמי (ק"ג
 לא כולל בלמים/ משקל גרירה מרבי כולל בלמים
)עומס מרבי להעמסה על הגג (ק"ג

בטיחות ובטחון
 נוסע+ כרית אוויר לנהג
 וילון+ )כריות אוויר צידיות (קדמיות
"מנגנון נגד" צליפת שוט
)EBD( מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית
)BA( מערכת עזר לבלימה

CR-V Elegance 5s + 7s*
Vehicle Stability Assist (VSA)

)VSA( מערכת בקרת יציבות

ISO Fix Points (Outer Rear Seats)

) (במושבים האחוריים החיצונייםISO Fix נקודות קיבוע

Emergency stop signal

איתות מצוקה בעת בלימת חירום

Deflation Warning System (DWS)

)DWS( מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגים

Collision Mitigation Braking System

מערכת בלימה אוטונומית לשיכוך עוצמת ההתנגשות

Forward Collision Warning

אזהרה מפני התנגשות חזיתית

Lane Keeping Assist System

מערכת עזר לשמירה על נתיב

Lane Departure Warning

אזהרת סטייה מנתיב

Road Departure Mitigation

הגנה מפני ירידה מהכביש

Intelligent Speed Limiter

מגביל מהירות חכם

Intelligent - Adaptive Cruise Control

בקרת שיוט אדפטיבית חכמה

Traffic Sign Recognition System

מערכת זיהוי תמרורים

Emergency E-call

לחצן סיוע בשעת חירום

Low Speed Following

בקרת מרחק במהירויות נמוכות

Trailer stability assist

בקרת יציבות לגרור

Electric retractors seatbelt

קדם מותחנים חשמליים

Comfort & Convenience

נוחות ונוחיות

Leather steering wheel

גלגל הגה מעור

ECON mode

)ECON( מצב חסכוני

Electronic parking brake with automatic brake hold

בלם חניה חשמלי עם החזקת בלם אוטומטית

Climate Control Dual Auto A/C

 דו איזוריתA/C בקרת אקלים אוטומטית

Rear AC vent

פתחי מיזוג אוויר מאחור

Rain sensing auto wipers

חיישן גשם ומגבים אוטומטיים

Rear wiper (intermittent)

מגב אחורי

Dusk sensing auto lights

חיישן תאורה ופנסים אוטומטיים

Auto dim rear view mirror

עמעום אוטומטי של המראה האחורית

Parking sensors (front and rear)

)חיישני חניה (קדמיים ואחוריים

Rear View Camera

מצלמה לסיוע בעת נסיעה לאחור

Electric windows (one touch) & key fob operation)

 הפעלה באמצעות השלט רחוק- חלונות חשמליים

Electric retractable door mirrors

מראות צד חשמליות מתקפלות

Accessory socket (12V)

)12V( שקע אביזרים

Driver & Passenger seat manual height adjustment

כוונון ידני לגובה מושב הנהג

Driver & Passenger seat manual lumbar adjust
Driver and Front Passenger Seat Armrest (Console
style)
Front heated seats

כוונון ידני של תמיכת גב תחתון במושב הנהג
משענת יד לנהג ולנוסעים מאחור
מושבים קדמיים מחוממים

Rear seat 60/40 fold down

60/40 מושב אחורי מתקפל

Driver information interface with colour display
Decorative wood-like panels
*Privacy glass
*Model 2021 only!

לוח מחוונים דיגיטלי עם צג צבעוני
כסוף/דמוי עץ

דיפון פנים הרכב בדלתות ובקונסולה המרכזית
*שמשה אחורית ושמשות צד כהות
! בלבד2021 *שנתון

*CR-V Elegance 5s + 7s
Audio & Communications

מערכות שמע ומידע

)Honda CONNECT1 (7" touchscreen

מסך מגע  7 Honda Connectאינץ'
תמיכה בממשקים Android Auto & Apple Carplay
(*זמינות הממשקים ,היישומים והפעלתם הינם בכפוף
ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריותו בלבד)

Multimedia connection to Apple CarPlay
& Android Auto

שקע USB

4

USB

רמקולים

9

Speakers

בקרות שמע על גלגל ההגה

Steering wheel remote audio controls

מערכת ™ Bluetoothמובנית

)Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT
Interior Lights

תאורה

Trunk light

תאורת תא מטען

Glove box light

תאורת תא כפפות

Fog lights

פנסי ערפל

)Highbeam Support System (HSS

מערכת תמיכה באורות הדרך ("גבוהים") ()HSS

LED daytime running lights

תאורת יום קבועה LED

LED Headlight

תאורה ראשית לד

LED Rear lights
Headlight auto on/off timer (coming home/leaving
)home

תאורה אחורית לד
קוצב זמן לתאורה ראשית (כניסה ויציאה)

Wheels

גלגלים

18" Alloy wheels

חישוקי סגסוגת  18אינץ'


Tyres 235/60 R18

גלגל חלופי זמני

Spare Temper Tyre
Standard

סטנדרט

CR-V Elegance 7S
גם בגרסת  7מקומות
עם מספר שינויים בנתונים
CR-V Elegance 7s
תא מטען עד גובה חלון (ליטרים ,בשיטת )VDA

150

Trunk capacity (litres,VDA method) Rear Seats up to
Window

תא מטען  -מושבים מקופלים ,עד הגג ()VDA

1509

Trunk capacity - Rear Seats Down to Roof

רמקולים

8

Speakers

כיסוי תא מטען

-

Tonneau cover

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
קוד דגם

תיאור דגם

רמת האבזור הבטיחותי

66, 76

CR-V 1.5 ELEGANCE 5S

6

65

CR-V 1.5 ELEGANCE 7S

6

רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות גבוהה

7

8

6

4

5

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

••
••
•
•

••
•

דגם
CR-V 1.5 ELEGANCE 5S
CR-V 1.5 ELEGANCE 7S

צריכת דל
10קקב״לימטרים דרגת זיהום אוויר
ל0-

8.7
8.9

משולב

14

משולב

14

3

1

מקרא

•

מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים
מערכת זיהוי לתמרורי תנועה
זיהוי הולכי רגל
 Xזיהוי דו גלגלי
 Xבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 Xהתרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
 Xמערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 6כריות אויר
מערכת בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות
 Xזיהוי ״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית
עזר לבלם
מצלמות רוורס
 Xחיישני חגורות בטיחות מאחור
מערכת סטייה מנתיב אקטיבית

2

0

רמת בטיחות נמוכה

מערכת מותקנת בדגם הרכב
 Xלא קיים ברכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מירבי

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

זיהום
מזערי

נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן 715/2007 EC

המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מספר קטלוגי2 :

12/20 1000

כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד .מכוניות הונדה משווקות בכל העולם ,מסיבה זו יש הבדלים במפרטים
ובנתונים לארצות השונות .דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן .התמונות ,המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים,
ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי .הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי .היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים
והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת .ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות .התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
*אחריות ל -3שנים או  100.000ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה

honda.co.il

2099

*

(מהנייד)

