
HR-V COMFORT

מפרט טכני ואבזור

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

 Comfort
WLTP

 Executive
WLTP

Engine & Transmissionמנוע ותיבת הילוכים

i - VTEC DOHCPetrol engineמנוע בנזין

)1498Displacement (ccנפח )סמ”ק(

Emission standardיורו Euro 6תקן פליטה

Fuel required  95 - נטול עופרתסוג דלק מומלץ

 CVT transmissionתיבת הילוכים אוטומטית רציפה 

Paddle shift-מתגי העברת הילוכים מגלגל ההגה

Performance  ביצועים

)130/6600Engine maximum power (Ps/rpmהספק מרבי )כ”ס/סל”ד(

)Engine maximum torque (Kgm/rpm 15.8/4600מומנט מרבי )קג”מ/סל”ד)

)kph (seconds 011.211.20-100 - 100 קמ”ש )שניות(

)187Maximum speed (kphמהירות מרבית )קמ”ש(

Fuel Economy & Emissionsצריכת דלק וזיהום אוויר*

)6.36.3Urban cycle (l/100kmנסיעה עירונית )ליטר/100 ק”מ(

)4.74.7Extra urban (l/100kmנסיעה בין עירונית ) ליטר/100 ק”מ(

)5.35.3Combined (l/100kmנסיעה משולבת )ליטר/100 ק”מ(

Dimensions, Capacity & Weightsמימדים, קיבולות ומשקלים

)4334Overall length (mmאורך כללי )מ”מ(

)1772Overall width (mmרוחב כללי )מ”מ(

)2019Overall width including door mirrors (mmרוחב כללי כולל מראות צד )מ”מ(

)1605Overall height (mmגובה כללי )מ”מ(

)2610Wheelbase (mm בסיס גלגלים )מ”מ(

)1535Tread front (mmמפסק גלגלים קדמי )מ”מ(

)1540Tread rear (mmמפסק גלגלים אחורי )מ”מ(

)11.4Turning circle - at body (mקוטר סיבוב - מרכב )מ’(

)431Boot capacity rear seat up (liters-VDAנפח תא מטען ללא קיפול המושבים )ליטר(

)1533Maximum boot capacity load to roof (liters-VDAנפח תא מטען מרבי עד קו הגג )ליטר(

)50Fuel tank (litersמיכל דלק מלא )ליטרים(

)13201330Kerb weight - incl 100% Fuel (kgמשקל כללי עם מיכל דלק מלא )ק”ג(

700Maximum towing weight (kg( unbrakedמשקל מרבי לגרירה )ק”ג( ללא בלמים

)75Maximum roof load (kgעומס מרבי על הגג )ק״ג(

)18.5Ground clearance (cmמרווח גחון )ס״מ(

Roof rails-מסילות גג אורכיות

Technical Specification

HR-V EXECUTIVE

HONDA HRV



   
 Comfort
WLTP

 Executive
WLTP

Interior trim & comfortפנים הרכב ונוחות

Fabric Interior-ריפוד ודיפון בד

Fabric/Leather interior 1/2-שילוב בד ועור

Leather Steering wheel & knob-ידית הילוכים והגה עור

Climate Controlבקרת אקלים מתקדמת

Dual Auto Climate Control-בקרת אקלים דו אזורית מתקדמת

Cruise Control With Speed Limiterבקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות 

Dusk Sensing Auto Lightsחיישן אורות אוטומטי

Rain Sensing Auto Wipers-חיישני גשם למגבים

Parking Sensors Front & Rear-חיישני חנייה קדמי ואחורי

Rear View Cameraמצלמת נסיעה לאחור

Tilt and Telescopic Steering Wheelכוונון טלסקופי לגלגל ההגה

Electric Adjustable Door Heated Mirrorsכוונון חשמלי וחימום למראות צד

Key Fob operation door mirrors & windows -קיפול מראות צד וסגירת חלונות מהשלט

Sunvisor Vanity Mirrorsסך שמש עם מראה מובנית

12V 23שקע אביזרים Accessory Socket

Driver Seat Manual Height Adjustmentכוונון גובה ידני למושב נהג

Passanger Seat Manual Adjusment-כיוונון גובה ידני למושב הנוסע

Rear Seat Armrest-משענת יד אחורית

''Magic seats'' קיפול מושבים ייחודי להונדהMagic Seats

Interior & Exterior lightsתאורה פנימית וחיצונית

Map Light Frontתאורת מפות קדמית

Trunk Lightתאורת תא מטען

Courtesy Light (Front)תאורת כניסה )קדמית(

Led Headlights-תאורת חזית לד

Halogen Headlights-תאורת חזית - הלוגן

Front Fog Lightsפנסי ערפל קידמים

LedLedDaytime Running Lightsתאורת יום קבועה 

High beam support system-מערכת אורות גבוהים אוטומטית

קוצב זמן לתאורה ראשית )כניסה/יציאה(
 Headlight Auto On/Off  Timer
(Coming Home/Leaving Home) Function

Rear Privancy Glass-חלונות כהים מאחור

Panoramic Open Glass Roof-גג פנורמי נפתח חשמלית

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

 Comfort
WLTP

 Executive
WLTP

Safety & Securityבטיחות וביטחון

Driver SRS Airbagכרית אוויר לנהג

Passenger SRS Airbag with Cut Off Switchכרית אוויר לנוסע כולל אפשרות נטרול

Side Airbags כריות אוויר צידיות

Side Curtain Airbags (Front and Rear)כריות אוויר צידיות מסוג וילון )קדמי ואחורי(

Whiplash Lessening Front Headrestsמשענות ראש קדמיות אקטיביות

FR brake vented diskבלמים קדמיים דיסק מאורר

RR brake solid diskבלמים אחוריים דיסק מלא

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגליםABS (Anti-Lock Braking System)

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

)BA( מערכת עזר לבלימת חירוםBrake Assist (BA)

)VSA( מערכת בקרת יציבות דינאמיתVehicle Stability Assist (VSA)

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

Emergency Stop Signalתאורת התראה בבלימת חירום

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

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

)FCW( מערכת התראת התנגשות מלפניםForward Collision Warning (FCW)

)TSR( מערכת זיהוי תמרורי אזהרהTraffic Sign Recognition System (TSR)

Intelligent Speed Assist-מערכת עזר חכמה לבקרת מהירות 

)LDW( מערכת אזהרה על סטייה מנתיבLane Departure Warning (LDW)

Front & Rear Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR)קדם מותחן לחגורות בטיחות קדמיות ואחוריות

Iso fix נקודות עיגוןISO Fix Points

Remote Central Locking with 2 Jack Knife Keysשלט משולב מפתח מתקפל )2(

*Mobileye-מובילאיי* מערכת למניעת תאונות דרכים

Function & Technologyתפקודים וטכנולוגיה

Smart Entry & Start-כניסה חכמה והתנעה ללא מפתח

Multi Info Display (MID) תצוגת מידע עדכני לנהג

HOLD" Switch Button"לחצן ״הולד״ למניעת גלישה

 ECON Modeלחצן ״חסכון״

Electric Power Steering (EPS)הגה כוח אדפטיבי בתגבור חשמלי

Electric Parking Brakeבלם יד חשמלי

Idle Stopמערכת בקרת דימום בסרק
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Comfort WLPTExecutive WLPT

Wheels & Tyresחישוקים וצמיגים

 Alloy Wheelsחישוקי סגסוגת 

R16''215/55 R17''Tyres 215/60מידת צמיגים 

Spare Temper Tyreגלגל חלופי זמני

Audio & communicationשמע ומידע
מולטימדיה עם אפשרות חיבור ל WAZE בהפעלת נקודה חמה + מצלמת נסיעה 

לאחור*
Multimadia with Waze option in addition to HOTSPOT connection + rear view camera*

Aux שקע מדיה אנלוגי-Aux Jack

 USB 12שקע מדיה דיגיטליUSB Jack

HDMI שקע-HDMI Jack

46Speakersרמקולים

Steering Wheel Remote Audio Controlsשליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

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

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

רוחב כללי
mm 1772 מ"מ

רוחב כללי כולל מראות צד
mm 2019 מ"מ
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אורך כללי
mm 4334 מ"מ

בסיס גלגלים
mm  2610 מ"מ

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם

Comfort4.72בינעירוני6.3עירוני

Executive4.72בינעירוני6.3עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

32HR-V Comfort6
36 HR-V Executive5

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

32 4

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

זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

רמת
בטיחות

גבוהה
10 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי
רמת

בטיחות
נמוכה

*     Local installation*בהתקנה מקומית

(WLTP) EC 2017/1347 נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה תקן

   
 Comfort
WLTP

 Executive
WLTP

Interior trim & comfortפנים הרכב ונוחות

Fabric Interior-ריפוד ודיפון בד

Fabric/Leather interior 1/2-שילוב בד ועור

Leather Steering wheel & knob-ידית הילוכים והגה עור

Climate Controlבקרת אקלים מתקדמת

Dual Auto Climate Control-בקרת אקלים דו אזורית מתקדמת

Cruise Control With Speed Limiterבקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות 

Dusk Sensing Auto Lightsחיישן אורות אוטומטי

Rain Sensing Auto Wipers-חיישני גשם למגבים

Parking Sensors Front & Rear-חיישני חנייה קדמי ואחורי

Rear View Cameraמצלמת נסיעה לאחור

Tilt and Telescopic Steering Wheelכוונון טלסקופי לגלגל ההגה

Electric Adjustable Door Heated Mirrorsכוונון חשמלי וחימום למראות צד

Key Fob operation door mirrors & windows -קיפול מראות צד וסגירת חלונות מהשלט

Sunvisor Vanity Mirrorsסך שמש עם מראה מובנית

12V 23שקע אביזרים Accessory Socket

Driver Seat Manual Height Adjustmentכוונון גובה ידני למושב נהג

Passanger Seat Manual Adjusment-כיוונון גובה ידני למושב הנוסע

Rear Seat Armrest-משענת יד אחורית

''Magic seats'' קיפול מושבים ייחודי להונדהMagic Seats

Interior & Exterior lightsתאורה פנימית וחיצונית

Map Light Frontתאורת מפות קדמית

Trunk Lightתאורת תא מטען

Courtesy Light (Front)תאורת כניסה )קדמית(

Led Headlights-תאורת חזית לד

Halogen Headlights-תאורת חזית - הלוגן

Front Fog Lightsפנסי ערפל קידמים

LedLedDaytime Running Lightsתאורת יום קבועה 

High beam support system-מערכת אורות גבוהים אוטומטית

קוצב זמן לתאורה ראשית )כניסה/יציאה(
 Headlight Auto On/Off  Timer
(Coming Home/Leaving Home) Function

Rear Privancy Glass-חלונות כהים מאחור

Panoramic Open Glass Roof-גג פנורמי נפתח חשמלית



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

"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ: הרצליה: המנופים 10, 09-9512200. תל-אביב: יצחק שדה 17, 03-6255625. ירושלים: סניף ירושלים, פייר קניג 38 א.ת. תלפיות, 02-6799977. חיפה: סניף חיפה, דרך יפו 139, 
04-9110600. 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 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.
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תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה
honda.co.il)2099 *)מהנייד


