
05
/1

6 
  3

00
0

*אחריות ל- 3 שנים או 100.000 ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ: תל-אביב: סניף ראשי, יצחק שדה 17, 03-6255625. ירושלים: סניף ירושלים, פייר קינג 38 א.ת. תלפיות, 02-6799977. חיפה: סניף חיפה, דרך יפו 139, 04-9110600. נצרת: 
סניף נצרת, פאולוס השישי 1, צומת נצרת עפולה,04-9110500 . רעננה: סניף רעננה, התדהר 3 א.ת חדש, 09-7628700. פתח תקוה: סניף פתח-תקוה, ז'בוטינסקי 96, 03-6338800. ראשון לציון: מרכז שירות 
ומכירות: השר חיים שפירא 25, 03-9433600. אשדוד: סניף אשדוד, האורגים 29, 08-6223333. באר-שבע: "מאיר" א.ל. שרותי רכב, הסדנא 7, 08-6274333. מעלות: רויאל מוסך וסוכנות בע”מ, שלמה שרירא א.ת. 
קורן, 04-9570320. עפולה: א.א. שרותי רכב, שד' מנחם בגין 196, 04-6402404. מפרץ חיפה: ארז פרטיות, האשלג 27, 04-8477277. חדרה: סוכנות רכב "גילרון", צה"ל 44, 04-6344461. נתניה: א.כ. טופקאר בע"מ 
הכדר 47, א.ת. ישן, 09-8610581. רחובות: רפי ורפי מוסכים, משה יתום 7, א.ת רחובות, 08-9362994. אשקלון: מוסך בני את דוד, המרכבה 16 א.ת. צפוני, 08-6754789. מחלקת עסקים וציי רכב: יצחק 17 תל-אביב, 

03-6255630. מוקד שירות ללקוחות 03-9182100.

כל הדגמים מצויידים 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. נתוני היצרן לצריכת הדלק על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופאי EC715/2007*136/2014w בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובינעירונית. 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.

תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה
honda.co.il)2099 *)מהנייד



 New CR-V 4X4

2099 *)מהנייד(



THE POWER OF COMFORT
יש נהגים שחשוב להם שהרכב שלהם יהיה מאובזר, יש כאלה שחשוב להם שהוא יהיה מרווח

 CR-V ולאחרים בכלל חשוב שהוא יראה יוקרתי. יש את כל הנהגים האלה, ויש את הנהגים של הונדה
שנהנים מכל העולמות ברכב פנאי-שטח 4X4 מפנק אחד. ה-CR-V משלב בצורה אופטימאלית בין 

הכביש לשטח, ומעניק לנוסעים בו תחושת ביטחון וחופשיות. 



רכב הפנאי-שטח הנמכר ביותר בעולם 5 שנים ברציפות



חוויית נהיגה 
4X4 פורצת דרך

בין כל החוויות שמחכות לך ב-CR-V החדש, יש אחת ששווה לך קצת יותר.
מערכת הנעה 4WD מתקדמת מבוקרת מחשב, הינה מערכת הנעה חכמה 

שנכנסת לפעולה בהתאם לנסיעה בכביש רטוב, שלג או קרח, שטח חלקלק 
ובדרכי עפר.

במצבים אלו תשלב מערכת ההנעה את הגלגלים האחוריים ליציבות ואחיזה 
בלתי מתפשרת בכל כביש או דרך.

מערכת הנעה 4WD בעלת הנעה כפולה לנסיעה בטוחה יותר, מהנה יותר, 
לאחיזת כביש ללא פשרות ולחסכון בדלק.





טכנולוגיה חדשנית וחכמה אשר הופכת כל נסיעה לחוויה.

״הונדה קונקט״ - מערכת מולטימדיה מתקדמת אשר משאירה 
אותך מקושר לכל הדברים שאתה אוהב באמת ובעברית!!
המוזיקה שלך, החברים שלך, הכל באמצעות תצוגת מסך 

מגע מרכזית הניתנת לשליטה כ"סמארטפון".

״הונדה קונקט״ - מסך מגע בגודל "7 בו ניתן לאפיין תמונה 
אהובה כרקע. כמו כן, קל במיוחד לבחור באמצעותו התקן 

מוזיקלי ורשימות שמע מועדפות. ניתן אף להתחבר לאפליקציה 
המוזיקלית ״Aha״ וליהנות מרדיו אינטרנטי המותאם במיוחד 

להעדפותיך האישיות.

"Aha"
יישום המאפשר לך להתחבר 

לרדיו אינטרנטי.

מסך הבית בהתאמה אישית
התאמה אישית ל"הונדה 

קונקט" ע"י העלאת התמונה 
החביבה עליך כרקע. התצוגה 

ניתנת להתאמה ואפיון ע"פ 
סגנונך האישי.

Bluetooth חיבור קישורית
מאפשר לך ליהנות ממכשיר 

"הסמארטפון" שלך בצורה 
קלה ובטוחה, וכן להאזין לשמע 
 .Bluetooth audio באמצעות

* המערכת הינה סטנדרטית בדגמים מסוימים.
* חלק מהתצוגה יתאפשר רק במצב נייח.

* מותנה בתאימות הטלפון הנייד למערכות הרכב.

להשאיר אותך מחובר לעולם







נוחות שלא הכרת
הנוחות וההתאמה האבסולוטית לצרכי 

הנוסעים הם שעמדו לנגד עיני המהנדסים 
בעת פיתוח ועיצוב ה- CR-V החדש.

הנדסת האנוש החכמה והבלתי מתפשרת 
מעניקה לנוסעים תחושת נוחות והנאה 

יוצאת דופן.
 CR-V -תא הנוסעים המפואר של ה

מאפשר ישיבה מרווחת, תפעול קליל ושדה 
ראייה רחב לכולם.

נוחות 
שלא הכרת

הנוחות וההתאמה האבסולוטית לצרכי 
הנוסעים הם שעמדו לנגד עיני המהנדסים 

בעת פיתוח ועיצוב ה- CR-V החדש.
הנדסת האנוש החכמה והבלתי מתפשרת 

מעניקה לנוסעים תחושת נוחות והנאה 
יוצאת דופן.

תא הנוסעים המפואר של ה- CR-V מאפשר 
ישיבה מרווחת, תפעול קליל ושדה ראייה רחב 

לכולם.



מערכת ECON מתוחכמת 
מערכת שתאפשר לך ליהנות מהביצועים הדינמיים של 

מנוע i-VTEC של הונדה, תוך חיסכון דרמטי בהוצאות 
הדלק ושמירה על קצב נסיעה יעיל בלחיצת כפתור. 

כל מה שצריך, 
ברכב שאתה רוצה

סביבת הנהג ב- CR-V החדש תעטוף אותך עם כל האבזור 
המתקדם שניתן לבקש:

 ,iPod מערכת שמע איכותית ויוקרתית המתממשקת עם
USB ו- MP3, לוח מחוונים מהודר, מסך מידע מושלם ועוד 

אינספור עזרים טכנולוגיים שיאפשרו לך לנהוג בבטחה 
ובשליטה מלאה. 

כל אלו ועוד הם שממקמים את ה- CR-V החדש בדרגה 
אחת מעל כולם.





City brake active system )CTBA( מערכת בלימה עירונית אקטיבית

1
מטרתה של המערכת היא למנוע מרכבך להתנגש 
עם הרכב שמלפנים, בעת נהיגה באזורים עירוניים 
ובמהירות שבין 5 ל-30 קמ"ש. מערכת זו מסוגלת 

לנטר את המרחק בין רכבך לרכב שמלפנים.

2
אם תמשיך ותתקרב לרכב המזוהה מלפנים, 

תפעיל המערכת ב- CR-V שלך התראה קולית 
וחזותית באמצעות מסך מידע בולט.

3
בשלב זה, גם אם מסיבה כלשהי אינך מגיב 

וההתנגשות קרבה, מערכת CTBA תפעיל באופן 
עצמאי בלימת חירום במטרה להפחית את 

מהירות הנסיעה ככל שניתן. בתנאי נהיגה טובים 
המערכת תבצע בלימה אוטומטית של הרכב.



הונדה CR-V החדש זכה בציון
המירבי - 5 כוכבי בטיחות

הונדה  
בטיחות מעל הכל
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תא מטען גדול, בלחיצה אחת קטנה
 ,CR-V-בהתאם למעמדו כרכב הפנאי-שטח המרווח בקטגוריה, מאפשר לך ה

באמצעות תכנון חכם וגמיש, להסיע נוסעים בצורה מרווחת ומפנקת וגם להתאים
את הרכב לכל נסיעה, פעילות או העמסה. 

תא המטען הענק, ומנגנון קיפול המושבים החדשני מאפשרים להכיל בקלות מגוון
רחב של חפצים וציוד לכל מטרה.



TECHNICAL SPECIFICATION                                                                                                               
4WD2WD

Engine & Transmission מנוע ותיבת הילוכים
 i -VtecType-petrolסוג-בנזין

  )cc( 1997Displacementנפח מנוע )סמ"ק(

Driven wheelsקדמית/Front wheelכפולה/All wheelהנעה

Euro 6Emission standardsתקן זיהום אוויר

95Fuel requiredסוג דלק מומלץ

Auto 5 speed steering mount Paddle Shift-תיבת 5 הילוכים אוטומטית+מנופי העברה מגלגל ההגה

Manual 6 speed-תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים

Performanceביצועים
 )114/6500Engine maximum power )KW rpmהספק מירבי קו"ט/סל"ד

)155/6500Engine maximum power )PS rpmהספק מירבי כ"ס/סל"ד

)192/4300Engine maximum torque )NM rpmמומנט מירבי נ"מ/סל"ד

)19.57/4300Engine maximum torque )KG/M rpmמומנט מירבי קג"מ/סל"ד

)seconds( 12.310Acceleration 0-100 km/hתאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

)km/h( 182190Maximum speedמהירות מירבית ) קמ"ש(

Com/EleExecutiveComfort 2WDFuel Economy & Emissionsצריכת דלק ופליטה*
)l/100 km( 1010.18.9Urban cycleנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(

)l/100 km( 66.26.2Extra urban cycleנסיעה בינעירונית )ל'/100 ק"מ(

)l/100 km( 7.57.77.2Combinedנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

CO2 175179168נתוני פליטתCombined CO2

Dimensions & Weightממדים ומשקל
)mm( 4605Overall lengthאורך )מ"מ(

)mm( 1820Overall widthרוחב )מ"מ(

)mm( 2095.2Overall width including door mirrorsרוחב כולל מראות )מ”מ(

)mm( 1685Overall heightגובה )מ"מ(

)mm( 2630Wheelbaseבסיס גלגלים )מ"מ(

)mm( 1585Track frontמפסק גלגלים קדמי )מ"מ(

)mm( 15901595Track rearמפסק גלגלים אחורי )מ"מ(

)mm( 165155Ground clearance - with driverמרווח גחון - כולל נהג ברכב )מ״מ(

)m( 5.855.95Turning circle - at bodyרדיוס סיבוב במרכב )מ'(

)3.16Steering wheel lock to lock )wheel turnsסיבובים מנעילה לנעילה של גלגל ההגה

)VDA ליטר שיטת( 589נפח תא מטען עד גובה החלונותTrunk capacity - rear seat up load to window )litres, VDA method(

נפח תא מטען עד גובה החלונות מושבים מקופלים
)VDA ליטר שיטת(

1146Trunk capacity - rear seat down load to window
 )litres, VDA method(

נפח תא מטען עד התקרה מושבים מקופלים
)VDA ליטר שיטת(

1627-1669Trunk capacity - rear seat down load to roof
 )litres, VDA method(

)litres( 58Fuel tankנפח מיכל דלק )ליטרים(

 )kg( 1460-1635Curb weightמשקל )ק״ג(

kg( without brakes( 600Maximum towing weightמשקל גרירה מרבי )ק״ג( ללא בלמים

 )kg( 80Maximum roof loadעומס מרבי על הגג )ק״ג(

CR-V EXECUTIVE

CR-V ELEGANCE

CR-V COMFORT

*נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר עפ״י נתוני היצרן.

מפרט טכני



Not includedלא קיים Standardסטנדרט(-) Option at extra chargeאופציה בתשלום נוסף

ComfortEleganceExecutiveבטיחות ומיגון
Comfort

 2WDSafety and Security

 Driver i-SRS airbagכרית אוויר קדמית לנהג בהפעלה דו-שלבית

 Passenger i-SRS airbag with cut off switchכרית אוויר קדמית לנוסע הניתנת לניטרול

 )Side airbags )frontכריות אוויר צידיות למושבים הקדמיים

 )front and rear( Side curtain airbags with rollover sensorכריות אוויר צידיות מסוג וילון עם חיישן זיהוי )קדמית ואחורית(

Whiplash Lessening Front Headrestsמשענות ראש קדמיות אקטיביות    

)CTBA( מערכת בלימה עירונית אקטיביתCity Break Active System )CTBA(

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגליםABS Anti lock Braking System

)EBD( מערכת לחלוקת בלימה אלקטרוניתElectronic Brakeforce Distribution )EBD( 

)BA( מערכת עזר לבלימת חירוםBrake Assist )BA( 

)TCS( מערכת בקרת אחיזהTraction Control System )TCS(

)VSA( מערכת בקרת יציבותVehicle Stability Assist )VSA(

)TSA( מערכת בקרת יציבות הנגררTrailer Stability Assist )TSA(

)HSA( מערכת עזר לזינוק בעליהHill Start Assist )HAS( 

)HDC( מערכת בקרת נסיעה במורד-Hill Descent Control )HDC(

)DWS( מערכת התראת לחץ אוויר בצמיגיםDeflation Warning System )DWS(

)ESS( תאורת התראה בבלימת חירוםEmergency Stop Signal )ESS(

)ELR( קדם מותחן כפול לחגורות בטיחות קדמיותFront seat belts with 2-stage Emergency Locking Retractor )ELR( 

 )ELR( קדם מותחן לחגורות בטיחות מאחורRear seat belts with Emergency Locking Retractor )ELR(

ISOFix נקודות עיגוןISOFix points

Immobilizer systemמשבת מנוע מתקדם

Remote central locking with 2 jack-knife keys-שלט משולב מפתח נשלף )2(

Smart - התנעה וכניסה חכמה הונדה---Smart Entry & Start

Tonneau coverכיסוי תא מטען דו כווני

Interior - Trimפנים הרכב ומושבים

High quality fabric interior-מושבי בד איכותיים

Leather interior---מושבי ודיפון עור

Heated front seats-חימום מושבים קדמיים

Leather steering wheel & shift knob--גלגל הגה ובורר הילוכים בציפוי עור

Function & Technologyתפקוד וטכנולוגיה
i-Mid צג מידע רב תפקודי צבעוני מתקדםintelligent - Multi Information Display )i-MID(

Electric Power Steering Motion Adaptiveהגה כוח בתיגבור חשמלי אדפטיבי

)HDC( מערכת בקרת נסיעה במורד-Hill Descent Control )HDC(

)HSS( מערכת תמיכה באורות נסיעה גבוהים---High beam Support System )HSS(

Econ mode push buttonלחצן ECON למקסום החסכון בדלק

Idle Stop---פונקציית דימום במצב סרק

Advanced E - Real Time 4WD-מערכת 4WD מתקדמת להנעה כפולה בזמן אמת

 Steering paddle Shift-מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה



ComfortEleganceExecutive Comfortנוחות 
2WDComfort & Convenience

Climate control dual auto A/C בקרת אקלים דו אזורית אוטומטית

Rear A/C vent--פתחי מיזוג אוויר אחוריים

Cruise control and speed limiter בקרת שיוט ומגביל מהירות

 Rain sensing auto wipers--חיישן גשם ובקרת מגבים אוטומטית

Dusk sensing auto lights--חיישן אורות אוטומטי

מראת נסיעה לאחור בעלת עמעום אוטו׳ 
Auto dim rear view mirror--למניעת סנוור

)Parking sensors )4 x front & 4 x rearחיישני חניה קדמיים ואחוריים

Rear view cameraמצלמת נסיעה לאחור

 DR/PASS one touch power windowפתיחה וסגירת חלון נהג ונוסע בנגיעה 

 )Rear one touch power window )up/down--פתיחה וסגירת חלונות אחוריים בנגיעה

 )Key fob operation )windowsפתיחה וסגירת חלונות הרכב באמצעות שלט

Key fob retractable door mirrors--קיפול ופתיחת מראות צד באמצעות שלט

Electrically retractable door mirrors--קיפול חשמלי למראות צד

Elec̀כוונון חשמלי וחימום מראות צד  adjustable and heated door mirrors

Exterior mirror tilt for reverse--הטיית מראת צד חשמלית בעת שילוב להילוך אחורי

Tilt & telescopic steering wheelכוונון טלסקופי לגלגל ההגה

Driver & passenger seat armrestמשענת יד מרכזית רחבה לנהג ולנוסע

Rear seat centre armrestמשענת יד מרכזית במושב האחורי

Sunvisor vanity mirrorsסך שמש הכולל מראה

Illumination for sunvisor vanity mirrors--סך שמש הכולל מראה ותאורה

Sunglasses box-תא אחסון ייעודי למשקפיים

)Accessory socket )front instrument panelשקע 12V לוח מחוונים

)Accessory socket )centre consoleשקע 12V קונסולה מרכזית

)Accessory socket )trunkשקע 12V בתא המטען

Power tailgate---דלת תא מטען בהפעלה חשמלית

Driver seat manual height adjustment-כוונון ידני למושב הנהג

)8 way( Driver seat power adjust---כוונון חשמלי למושב הנהג )8 מצבים(

Driver seat power lumbar supportכוון חשמלי לתמיכת גב תחתון-מושב נהג

Passenger seat manual height adjustment---כוונון גובה ידני למושב הנוסע

Passenger seat power lumbar support---כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון - מושב נוסע

)One-motion fold down rear seats )60:40קיפול מושבים אחוריים ייחודי בתנועה אחת

Not includedלא קיים Standardסטנדרט(-) Option at extra chargeאופציה בתשלום נוסף

ComfortEleganceExecutiveתאורת פנים הרכב
 Comfort

2WDInterior Lights

Ignition lock illumination-תאורת מתג התנעה

 )front( Map lightתאורת מפות )קדמית(

Trunk lightתאורת תא מטען

Glove box light--תאורת תא כפפות

Courtesy lightתאורת כניסה )קדמית ואחורית(

)Dr/Ps footwell+door( Ambient light---תאורת סביבה הקפית )רגליים+דלתות(

Audio & Communicationשמע ותקשורת
CD tuner--רדיו-דיסק

Honda connect 7" touchscreen--״הונדה קונקט״ מסך מגע 7״ מתקדם

iPod תואם USB כניסת--USB jack )iPod compatible(

HDMI כניסת / USB 2--2 כניסותxUSB jack / HDMI jack

AUX כניסת--Auxiliary jack 

speakers 4--4 רמקולים

speakers + 2 tweeters 4--4 רמקולים + 2 טויטרים

Premium audio with subwoofer---מערכת שמע פרימיום הכוללת סאבוופר

HFT מערכת בלוטות׳Bluetooth Hands Free Telephone )HFT( system

Steering wheel remote audio controlsשליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

Exterior & Exterior lightsאבזור ותאורת חוץ
Roof railsמסילות גג

Panorama glass roof---גג זכוכית פנוראמי

Privacy glass---חלונות אחוריים כהים

Halogen headlights-תאורת חזית - הלוגן

HID headlights with auto leveling---תאורת חזית - קסנון עם כוונון אוטומטי

Active Cornering Lights---מערכת תאורת צד אקטיבית 

Highbeam Support System---מערכת תמיכה באורות נסיעה גבוהים 

Headlights washers-מתזים לפנסי חזית

Front fog lightsפנסי ערפל קדמיים

LED תאורת יום קבועהDaytime Running Lights )DRL(

) coming/leaving( Headlights auto on/off timerקוצב זמן לתאורה ראשית )כניסה/יציאה(

Wheelsצמיגים וחישוקים
225/65R17 17-חישוקי סגסוגת "17 וצמיגים" alloy wheels & Tyres 225/65R17

225/60R18 18---חישוקי סגסוגת "18 וצמיגים" alloy wheels & Tyres 225/60R18

Spare temper tyreגלגל חלופי זמני

מדד זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מדגם

CR-V COMFORT 2WD דרגה 6.212בינעירוני8.9עירוני
CR-V ELEGANCE /

CR-V COMFORT 4WDדרגה 612בינעירוני10עירוני

CR-V EXECUTIVE 4WD דרגה 6.213בינעירוני10.1עירוני

EC715/2007*136/2014w נתוני היצרן ע''פ בדיקת מעבדה. תקן*

זיהום
מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 
התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום
1מירבי 32 4 5 6 87 9 10 11 12 13 14 15



2095.2 מ"מרוחב כללי כולל מראות רוחב כללי 1820 מ"מ

גובה כללי
1685 מ"מ

2630 מ"מבסיס גלגלים

אורך כללי 4605 מ"מ

לבחירתך מגוון אביזרים מקוריים בהתקנה מקומית*

לבחירתך מגוון צבעים*

White Orchid Pearl Twilight Blue Metallic

Urban Titanium Metallic

Crystal Black Pearl

Alabaster Silver MetallicDeep Ocean Blue

Polished Metal Metallic

Golden Brown MetallicPassion Red Pearl

*דוגמאות הצבעים והאביזרים מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוֿס, תתכנה סטיות מהצבעים והאביזרים בפועל. מגוון הצבעים והאביזרים כפוף לשינויים על-פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי.

Lunar silver


