
VEHICLE IDENTIFIER מידע כללי
Body Type-5 doors מרכב-5 דלתות
Engine Type-Turbo 2.0T ליטר מנוע-טורבו
Driven Wheels FWD הנעה קדמית
Transmission Type MAN תיבת הילוכים ידנית  6
ENGINE מנוע
Engine Type בנזין-גל זיזים כפול סוג מנוע
Displacement  (cc) 1996 נפח )סמ"ק(
Bore x Stroke (mm) 86.0×85.9 מהלך X קדח

Compression Ratio 9.8 יחס דחיסה

Emission Standard יורו 6 תקן פליטה

Fuel Required אוקטן 95 ומעלה סוג דלק
PERFORMANCE ביצועים
Engine Maximum Power (ps at rpm) 310/6500 הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(
Engine Maximum Torque (N-m at rpm) 40.8/2500 מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(
0 - 100 km/h (seconds) 5.7 תאוצה 100 - 0 קמ"ש )שניות(
Max Speed (Km/h) 270 מהירות מירבית )קמ"ש(

FUEL ECONOMY AND EMISSIONS צריכת דלק ופליטה

Urban Cycle (l/100km) 9.4 נסיעה עירונית )ליטר/100 ק"מ(

Extra Urban (l/100km) 6.1 נסיעה בין עירונית )ליטר/100 ק"מ(
Combined (l/100km) 7.3 נסיעה משולבת )ליטר/100 ק"מ(
Combined CO2 (g/km) 170 CO2 (גרם/ק״מ)
Fuel Tank (litres) 50 מיכל דלק )ליטר(
DIMENSIONS ממדים
Overall Length (mm) 4390 אורך )מ"מ(
Overall Width (mm) 1878 רוחב )מ"מ(
Overall Width including Door Mirror (mm) 2065 רוחב כולל מראות )מ"מ(
Overall Height - Unladen (mm) 1466 גובה )מ"מ(
Wheelbase (mm) 2594 בסיס גלגלים )מ"מ(
Tread Front (mm) 1605 מפסק גלגלים קדמי )מ"מ(
Tread Rear (mm) 1528 מפסק גלגלים אחורי )מ"מ(
Max. Seating Capacity (persons) 4 מספר נוסעים מירבי
Turning Circle - at Body (m) 12.59 קוטר סיבוב במרכב )מטר(
Steering Wheel Lock to Lock (wheel turns) 2.25 סיבוב גלגל הגה מנעילה לנעילה
CAPACITY מטען
Trunk Capacity - Rear Seat up (litres, VDA method) 498 נפח תא מטען )ליטר(
Trunk Capacity - Rear Seat Down Load to Window (litres, VDA method) 1214 נפח תא מטען מושבים מקופלים עד גובה החלון
Max Trunk Capacity - Rear Seat Down Load to Roof (litres, VDA method) 1427 נפח תא מטען מושבים מקופלים עד הגג
WEIGHT משקלים
Curb Weight (Kg) 1382 משקל כולל מיכל דלק מלא )ק"ג(
Max. Roof Load (Kg) 75 עומס מרבי על הגג
TRANSMISSION תיבת הילוכים
Transmission Type 6MT סוג תיבת הילוכים
Gear ratio 1st 3.63 יחס העברה הילוך 1
Gear ratio 2nd 2.12 יחס העברה הילוך 2
Gear ratio 3rd 1.53 יחס העברה הילוך 3
Gear ratio 4th 1.13 יחס העברה הילוך 4
Gear ratio 5th 0.91 יחס העברה הילוך 5
Gear ratio 6th 0.73 יחס העברה הילוך 6
Gear ratio Reverse 3.76 יחס העברה הילוך אחורי
Gear ratio Final 3.84 יחס העברה הינע סופי
SAFETY בטיחות וביטחון
Driver i-SRS Airbag (Dual Stage inflation) כרית אוויר קדמית נהג בפתיחה דו שלבית
Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch כרית אוויר קדמית נוסע כולל אפשרות ניטרול
Side Airbags (Front) כריות אויר צידיות
Side Curtain Airbags (Front and Rear) כריות אויר מסוג וילון צד
FR brake 18" vented & drilled disk בלמי דיסק קדמיים מאווררים ומחוררים
RR brake 16" solid disk בלמי דיסק אחוריים

מפרט טכני ואבזור



ABS (Anti-Lock Braking System) ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) EBD מערכת חלוקת בלימה אלקטרונית
Brake Assist (BA) BA מערכת עזר בבלימת חירום
Vehicle Stability Assist (VSA) VSA מערכת בקרת יציבות דינאמית
Hill Start Assist (HSA) HSA מערכת עזר לזינוק בעליה
Front Seat Belts with 2 Stage Emergency Locking Retractor (ELR) חגורות בטיחות קדמיות כולל קדם מותחן כפול
Rear Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) חגורות בטיחות אחוריות כולל קדם מותחן 
ISO Fix Points (Outer Rear Seats) ISO FIX התקן בטיחות לילדים
Deflation Warning System (DWS) DWS התרעת לחץ אוויר בצמיגים
City-Brake Active System CTBA מערכת בלימה אוטונומית עירונית
Selectable Door Unlock פתיחת דלתות סלקטיבית
INTERIOR - TRIM אבזור פנימי
Sports Seats with integrared headrest and red suede type fabric מושבי ספורט יוקרתיים אדומים
Leather Steering Wheel גלגל הגה בציפוי עור
Alloy Shift Knob בורר הילוכים בגימור מתכתי ייחודי
Alloy Pedals דוושות ספורטיביות בגימור מתכתי
Black Roof Lining ריפוד גג שחור
FUNCTION AND TECHNOLOGY תפקודים וטכנולוגיה
R+ Mode לנהיגה דינאמית +R מצב
intelligent Multi Info Display (i-MID) מידע רב תפקודי עשיר לנהג
Electric Power Steering (EPS) הגה כוח בתגבור חשמלי
Idle Stop דימום מנוע בסרק
Adaptive Damper System (ADS) (ADS( מערכת מתלים אדפטיביים
Smart Entry & Start כניסה והתנעה חכמה ללא מפתח
COMFORT AND CONVENIENCE נוחות
Climate Control Auto A/C בקרת אקלים אוטומטית
Cruise Control With Speed Limiter בקרת שיוט כולל מגביל מהירות
Tilt and Telescopic Steering Wheel גלגל הגה מתכוונן טלסקופי
Electric Adjustable and Heated Door Mirrors כוונון וחימום מראות חשמלי
Sunvisor Vanity Mirrors with Illumination סך שמש כולל מראות איפור ותאורה
Accessory Socket 2 12V שקע אביזרים
Driver Seat Manual Height Adjustment כוונון ידני למושב נהג
INTERIOR LIGHTS תאורה פנימית
Multiplex Meter red illum מידע לנהג ברקע אדום
Map Light (Front) תאורת מפות קדמית
Trunk Light תאורת תא מטען
Courtesy Light (Front and Rear) תאורה פנימית קדמית ואחורית
AUDIO AND COMMUNICATIONS שמע ומדיה
Honda CONNECT 7"  Touchscreen הונדה "קונקט" מסך מגע "7 
2x USB Jack / HDMI Jack (2) USB + HDMI התקני
6 Speakers 6 רמקולים
Steering Wheel Remote Audio Controls שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
Bluetooth TM Hands Free Telephone (HFT) HFT מקורית - הונדה BT מערכת
Rear Parking Camera מצלמת נסיעה לאחור
EXTERIOR מחוץ לרכב
Privacy Glass (rear doors and tailgate windows tinted) שמשה אחורית וחלונות אחוריים כהים
RR wing spoiler ספוילר אחורי מובנה
EXTERIOR LIGHTS תאורה חיצונית
LED Headlights LED תאורת חזית מסוג
Front Fog Lights פנסי ערפל קדמיים
LED Daytime Running Lights LED תאורת יום קבועה
Headllight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) קוצב זמן לתאורה ראשית )כניסה/יציאה(
WHEELS צמיגים וחישוקים

19" Alloy Wheels חישוקי סגסוגת קלה "19 

Tyres 235/35 R19 235/35 R19 צמיגים

Tyre Repair Kit קיט תיקון גלגל



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

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

א.ת.   38 קינג  פייר  ירושלים,  סניף  ירושלים:   .03-6255625  ,17 שדה  יצחק  ראשי,  סניף  תל-אביב:  בע"מ:  ומשאיות  למכוניות  חברה  "מאיר" 
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 66, 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.

יש הבדלים  זו  נטול עופרת בלבד. מכוניות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה  ומותאמים לשימוש בדלק  כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי 
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 EC  715/2007*2015/45 W 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.

תיאור דגםקוד דגם

046CIVIC Type-R

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

32 4 13 זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

EC715/2007* 2015/45w *נתוני היצרן ע״פ בדיקת מעבדה. תקן

צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם

CIVIC TYPE-R6.1בינעירוני9.4עירוני

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