
More space. More versatility. More Civic. 



טכנולוגיה 
מתקדמת 

שמשאירה את כל 
השאר מאחור

בהונדה מאמינים כי טכנולוגיה חדשנית נועדה 
להקל על חיינו.

מגביל מהירות בטיחותי, בקרת שיוט מפנקת, 
מסך מידע מושלם ועזרים טכנולוגיים נוספים 
שיהפכו את חייכם להרבה יותר קלים. צריכת 

דלק נמוכה תהפוך את חייכם גם ליותר חסכוניים.

עם מנוע 1800 סמ"ק ו- 142 כוחות סוס, אחיזת 
כביש מושלמת, נוחות מפנקת, ומראה ספורטיבי 

מלוטש, הונדה סיוויק טורר תספק לך חוויית נהיגה 
שלא תמצא באף משפחתית אחרת.

חווית נהיגה 
בלתי נשכחת



* התמונות להמחשה בלבד

* עם קיפול מלא של המושבים.

מקום ראשון גם מבחינת המקום
להונדה סיוויק טורר יש את תא המטען הגדול בקטגוריה

מ- 573 עד 1,617 ליטר*.
תא המטען העצום מושלם עבור משפחות ומספק אפשרויות 

אחסון רבות ומגוונות, לכל מטרה שרק תרצו.

מ-573 ליטר ועד 1,617 ליטר*

*בקיפול מלא של המושבים



קסם של מושבים
  Magic seats-הונדה סיוויק טורר מצוידת ב
פטנט בלעדי של הונדה. מושבים שבתנועה 

קלה מתאימים את עצמם לכל תנוחה שתבחרו, 
ומאפשרים יצירת מרחב פנימי עצום וגמיש 

במיוחד, שלא הכרתם עד היום ברכב משפחתי.



EURO NCAP הונדה סיוויק טורר זכתה בציון המירבי 5 כוכבי בטיחות במבחן

בטיחות מעל הכול 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 בסיוויק 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 מסוגלת המערכת אף למנוע לחלוטין את 
ההתנגשות.



Engineמנוע

Petrol i - VTEC Typeסוג

  1798Displacement (cc)נפח מנוע )סמ"ק(

  142/6500Max. Power PS/rpmהספק מירבי סל"ד/כ"ס

104/6500Max. Power KW/rpmהספק מירבי סל"ד/קוט"ש

 17.7/4300Max. torque Kgm/rpmמומנט מירבי סל"ד/קג"מ

174/4300Max. torque NM/rpmמומנט מירבי סל"ד/ניטון-מטר

Fuel Economyחיסכון מירבי

 8.9Urban (l/100km)נסיעה עירונית )ליטר ל 100 ק"מ(

  5.2Extra urban (l/100km)נסיעה בינעירונית )ליטר ל 100 ק"מ(

6.5Combined (l/100km)נסיעה משולבת )ליטר ל 100 ק"מ(

CO2153C02 (g/km) גרם/ק"מ 

Transmissionמערכת העברת כח

speed automatic + paddle shift 5אוטומטית 5 הילוכים + העברה ידנית 

Performanceביצועים

11.1Acceleration 0-100 km/h (sec)תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש

205Maximum speed (km/h)מהירות מירבית בקמ"ש

Weights and Capacitiesמשקולות

)VDA 573נפח תא מטען עד גובה המדף )ליטר בשיטתBoot capacity seats up load to cover (liters VDA)

)VDA 1617נפח תא מטען מושבים מקופלים )ליטר בשיטתBoot capacity seats down (liters VDA)

50Fuel tank (liters)נפח מיכל דלק )ליטרים(

1335Kerb weight (kg - Includes 100% Fuel)משקל )ק"ג - מיכל דלק מלא(

11.28Turning circle at body (m)רדיוס סיבוב )מטרים(

500Maximum towing weight without brakes (kg)משקל מרבי לגרירה ללא בלמים )ק"ג(

75Maximum roof load (kg)עומס מרבי על הגג )ק"ג(

Dimensionsמידות

 4590Length (mm)אורך )מ"מ(

 1770Width excluding door mirrors (mm)רוחב )מ"מ(

 2065Width including door mirrors (mm)רוחב כולל מראות צד )מ"מ(

1480Overall Height (mm)גובה )מ"מ(

2595Wheelbase (mm)בסיס גלגלים )מ"מ(

1540Tread front (mm)מפסק גלגלים קדמי )מ"מ(

1540Tread rear (mm)מפסק גלגלים אחורי )מ"מ(

Wheels and Tyresחישוקים וצמיגים

 l16" alloy wheelsחישוקי סגסוגת "16

  205/55 R16 צמיגיםl Tyres 205/55 R16

 lSpace saver spare wheelגלגל חלופי קטן

Instruments and Controlsמחוונים ובקרות

(i-MID) צג מידע רב תפקודי מתקדםlIntelligent-Multi Information Display (i-MID) 

l Steering Paddle shift gear selectorדוושות העברת הילוכים מגלגל ההגה

ll  Shift indicator lightחיווי העברת הילוך ידני

l  Cruise control with speed limiterבקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות

(A/B) מד מרחק דיגיטלי מתאפסlDigital odometer (A/B trip) 

 lDigital fuel consumption displayתצוגת צריכת דלק דיגיטלית

lExternal temperature gaugeתצוגת טמפ' חיצונית

  lDigital clockשעון זמן 

  lAudible headlight on reminderתזכורת חיווי קולי לאורות דולקים 

lHeadllight auto on/off  Timerכוונון תאורת גישה אישית

Safety and Securityבטיחות ומיגון

  lDriver i-SRS airbag (dual stage inflation)כרית אוויר קדמית לנהג בהפעלה דו-שלבית

 lPassenger SRS airbag with cut off switchכרית אוויר קדמית לנוסע הניתנת לניטרול

 lSide airbags (front)כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

lSide curtain airbags (front and rear)וילון צד מתנפח )לנוסעים מלפנים ומאחור(

 lWhiplash lessening front headrestsמשענות ראש קדמיות אקטיביות למניעת פגיעות צוואר

lThree rear head restraintsמשענות ראש אחוריות )3(

(ABS) מערכת למניעת נעילת גלגליםlAnti-lock Braking System (ABS)

(EBD) מערכת חלוקת בלימה אלקטרוניתlElectronic Brake-force Distribution (EBD) 

(BA) עזר בלימת חירוםlBrake Assist (BA)

(VSA) מערכת בקרת יציבותlVehicle Stability Assist (VSA)

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

(CTBA) מערכת בלימה עירונית אקטיביתlCity-Brake Active System (CTBA)

(DWS) מערכת התראת לחץ אוירlDeflate Warning System (DWS)

(HSA) מערכת עזר לזינוק בעליהlHill Start Assist (HSA)

lFront seatbelt pre-tensionersקדם מותחן לחגורות בטיחות קדמיות

3l5x3 point seatbelts נקודות עיגון לחגורות בטיחות מאחור

lISOFix childseat restraint mechanismנקודות עיגון בתקן ISO-FIX במושב האחורי

lSelectable door unlockכוונון אישי לשחרור נעילת דלתות

lTonneau cover roller typeכיסוי תא מטען נגלל "בנגיעה"

lRolling code ECU engine immobiliserמשבת מנוע מתקדם )אימובילייזר(

lRemote central locking with 2 jack knife keysשלט הכולל מפתח נשלף )2(

Exteriorאיבזור חיצוני

lElectric adjustable and heated door mirrorsמראות צד חשמליות מתכווננות ומחוממות

 lMirror integrated indicatorsמראות צד עם מחווני איתות מובנים

 lHalogen headlightsתאורת חזית - הלוגן

 lLED daytime running lightsתאורת יום קבועה )לד(

lRoof rail (black)מסילות גג בצבע שחור

lRear boot spoilerספוילר אחורי מובנה

lShark fin antennaאנטנת גג מעוצבת

Comfort and Convenienceנוחות

lTilt and telescopic steering wheel adjustmentכוונון טלסקופי לגלגל ההגה

 lRear wiperמגב אחורי

 lElectric Power Steering (EPS)הגה כוח בתיגבור חשמלי

 lTrunk lightתאורת תא מטען

lFront and rear interior lightתאורת פנים מלפנים ומאחור

12V שקע אביזרים קדמיlFront accessory socket

  12V שקע אביזרים מרכזיlCentere Console accessory socket

lTrunk accessory socketשקע אביזרים 12V בתא המטען

lClimate control auto A/Cבקרת אקלים אוטומטית

lSunvisor vanity mirrors with Illuminationסך שמש הכולל מראה ותאורה

חלונות חשמל נהג/נוסע - 
 lDR/AS one touch power windowהפעלה בנגיעה )העלאה/הורדה(

(up/down)

lFront cupholdersהתקני כוסות קדמיים

lFront and rear bottle holders in doorsהתקני כוסות/בקבוקים בדלתות

Seatingפנים ומושבים

lDriver seat manual height adjustmentכוונון ידני למושב הנהג

lMagic Seatsקיפול מושבים ייחודי להונדה

lFront centre console armrestמשענת יד קדמית

lRear centre headrest and 3 point seatbeltמשענות ראש אחוריות

 l60:40 split folding second row seatsמושב אחורי הניתן לקיפול 60:40

lFabric upholsteryריפוד בד

In Car Entertainment מערכת שמע והתקנים

Mp3 רדיו-דיסק מקורי תומךl1CD Tuner - MP3 compatible

lAudio key off timerטיימר הפעלת שמע ללא מפתח

4l4 speakers רמקולים

lSteering wheel mounted audio controlsשליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

HFT קישורית( מקורית הונדה BT( מערכתlBluetooth TM Hands Free Telephone (HFT)

AUX כניסתlAuxiliary socket 

USB כניסתlUSB port

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

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

Technical Specification
מפרט טכני ואבזור

CIVIC TOURER COMFORT
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לבחירתך מגוון אביזרים מקוריים בהתקנה מקומית*

רמת
בטיחות

גבוהה
10 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי: 3
רמת

בטיחות
נמוכה

תיאור דגםקוד דגם

045Civic Tourer

EC715/2007*2015/45W נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

32 4

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

9 זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם

5.2בינעירוני8.9עירוני

הדרגה מחושבת לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 
)ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי(, תשע"ז-2016


