
  
 

 
 

   

 
 

  
 

 
 

    

 
  
  

  
  

  
    

 
 

     

    

 
 

   

    

   
     

 
   

 CIVIC 5D SPORT 1.5L 
מפרט טכני ואבזור 
Technical  Specification

Civic 1.5L Sport Auto 
Engine & Transmission ילוכיםה ותיבת מנוע 
Engine type VTEC Turbo Petrol Euro 6 מנוע סוג 

Displacement (cc) 1498  )ק"סמ( מנוע נפח
Tansmission אוטו'CVT 7  הילוכים תיבת

Steering wheel paddle shift ההגה מגלגל הילוכים העברת 

Performance ועיםביצ 
Engine maximum power (PS @ rpm) 182/6000  )ד"סל/ס"כ( מרבי הספק
Engine maximum torque (Kgm @ rpm) 22/1700-5500  )ד"סל/מ"קג( מרבי מומנט
0 - 100 km/h (seconds) 8.2  )שניות( ש"קמ 100-0 אוצהת
Maximum speed (km/h) 200  )ש"קמ( מרבית מהירות
Dimensions, Capacity & Weights ולת ומשקליםממדים, קיב 
Overall length (mm) 4518  )מ"מ( כללי אורך
Overall width (mm) 1799  )מ"מ( כללי רוחב
Overall width including door mirrors (mm) 2076  צד מראות כולל כללי רוחב

Overall height - unladen (mm) 1434  )מ"מ( גובה
Wheelbase (mm) 2697  )מ"מ( גלגלים בסיס
Tread front (mm) 1537  )מ"מ( קדמי גלגלים מפשק
Tread rear (mm) 1565  )מ"מ( אחורי גלגלים מפשק
Ground clearance - with driver (mm) 129  )מ"מ( נהג עם- גחון מרווח
Turning circle - at wheel centre (m) 5.5  ')מ( מינימלי סיבוב רדיוס
Steering wheel lock to lock (wheel turns) 2.22  לנעילה מנעילה ,הגה גלגל

Trunk capacity (litres,VDA method) Rear 
Seats up to Window 420  חלון גובה עד מטען תא

 VDA) בשיטת ,ריםליט(
Trunk Capacity (litres,VDA method) - Rear 
Seats up to Roof 492  (VDA) הגג גובה עד מטען תא

Trunk capacity - Rear Seats Down to Roof 1209  הגג עד ,מקופל מושב- מטען את
(VDA) 

Fuel tank (litres) 46  )ליטרים( דלק מכל
Kerb weight (kg) 1340-1389  )ג"ק( עצמי משקל
Maximum roof load (kg) 45  )ג"ק( הגג על מרבי עומס
Safety & Security בטיחות ובטחון 
Israeli safety standard 7  ישראלי תקן הבטיחותי האבזור רמת

Driver i-SRS airbag (dual stage inflation) כרית  אוויר  לנהג  עם  פתיחה  דו-
שלבית + לנוסע (אפשרות  נטרול )

Side airbags (front) וילון ) +קדמיות( צידיות אוויר כריות 

Whiplash lessening front headrests  מפני להגנה קדמיות ראש משענות
 "שוט צליפת"

ABS (Anti-Lock Braking System) ) ABSנעילת למניעת מערכת 
 )גלגלים



    

  
  

   
     

  
   

 
    

     

    

   
    

  
   

  
   

  
  

    

  
 

 
      

    

   
  

  
   

  
   

     

   
  

 
    

     
 

     

Civic 1.5L Sport Auto 

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) בלימה כוח חלוקת רכתמע 
 (EBD) אלקטרונית

Brake Assist (BA) לבלימה עזר מערכת (BA) 
Vehicle Stability Assist (VSA) יציבות בקרת מערכת (VSA) 
Hill Start Assist (HAS) בעלייה לזינוק רעז מערכת (HSA) 
Front Seat Belts with 2 Stage Emergency 
Locking Retractor 

 גלילה מנגנון עם בטיחות חגורות
 חירום במקרה הננעל

ISO Fix Points (Outer Rear Seats) קיבוע נקודות ) ISO Fixבמושבים 
 )החיצוניים האחוריים

Emergency stop signal חירום בלימת בעת מצוקה איתות 

Deflation Warning System (DWS)  בצמיגים אוויר לחץ רתאזה מערכת
(DWS) 

Collision Mitigation Braking System עוצמת לשיכוך בלימה מערכת 
 ההתנגשות

Forward Collision Warning חזיתית התנגשות מפני אזהרה 

Lane Keeping Assist System נתיב על לשמירה עזר רכתמע 

Lane Departure Warning מנתיב סטייה אזהרת 

Road Departure Mitigation מנתיב סטייה למניעת מערכת 

Intelligent Speed Limiter  חכם מהירות מגביל

Intelligent - Adaptive Cruise Control חכמה אדפטיבית שיוט רתבק 

Traffic Sign Recognition System  תמרורים זיהוי מערכת

Low Speed Following נמוכה במהירות מעקב 

Selectable door unlock הנתנת דלתות נעילת שחרור 
 לבחירה

Comfort & Convenience נוחות ונוחיות 
Leather steering wheel מעור הגה גלגל 

Alloy pedals אלומיניום דוושות 

ECON mode  (ECON) חסכוני מצב
Electronic parking brake with automatic 
brake hold 

 בלם החזקת עם חשמלי חניה בלם
 אוטומטית

Dual Climate control auto a/c  דו A/C אוטומטית אקלים בקרת
 ריתאזו

Rain sensing auto wipers אוטומטיים ומגבים גשם חיישן 

Rear wiper (intermittent) אחורי מגב 

Parking sensors (front and rear) אחורייםו קדמיים( חניה חיישני( 
Electric windows (one touch) & key fob 
operation) 

הפעלה- חשמליים חלונות
 רחוק השלט באמצעות

Tilt and telescopic steering wheel ההגה לגלגל כפול כיוון 

Electric adjustable and heated door mirrors עם מתכווננות חשמליות צד מראות 
 חימום

Remote retractable door mirrors (+key fob 
operation) 

מתקפלות חשמליות צד ראותמ
 )השלט באמצעות הפעלה (+ 

Accessory socket (front) 2  (12V) אביזרים שקע
Driver seat manual height adjustment הנהג מושב לגובה ידני כוונון 

Driver seat power lumbar adjust המותניים תמיכת של חשמלי כוונון 
 הנהג במושב

Rear seat armrest with cupholder כוסות מחזיק עם אחורית יד משענת 



  
   

     

     
   

 

    
  

    
  

   
   

  
  

 
    

   
   

    

   
  

   

   
 

 

 

 
 

Civic 1.5L Sport Auto 
Front heated seats  מחוממים קדמיים מושבים

Rear seat 60/40 fold down 60/40 מתקפל אחורי מושב 
Driver information interface with colour 
display צבעוני צג עם לנהג מידע ממשק 

Audio & Communications דעמע ומימערכות ש 
Honda Connect touchscreen + rear view 
camera 

 Honda Connect 7- מגע מסך
 אחורל נסיעה מצלמת ' +אינץ

USB HDMI +2 USB  USB שקע
Speakers 8  רמקולים

Steering wheel remote audio controls ההגה גלגל על שמע בקרות 

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT) מערכת ™Bluetooth מובנית 

Exterior  גימור חיצוני
Centre dual exhaust with finisher  ייחודי אמצעי כפול פליטה צינור

Privacy glass אחורמ כהים חלונות 

Interior Lights תאורה 

Dusk sensing auto lights  אוטומטיים ופנסים תאורה חיישן

Meter red illumination  אדומה מחוונים לוח רתתאו

Trunk light מטען את תאורת 

Glove box light כפפות תא תאורת 

LED headlights  חזית לד אורתת

Highbeam Support System (HSS) הדרך באורות תמיכה מערכת 
 ") (HSS)גבוהים("

Front fog lights (LED) קדמיים ערפל פנסי 

LED daytime running lights קבועה יום תאורת LED 
Headlight auto on/off timer (coming home/
leaving home) 

 כניסה( ראשית לתאורה זמן קוצב
 )ויציאה

Wheels  גלגלים
17" Alloy wheels ץאינ 17 סגסוגת חישוקי' 
Tyres 235/45 R17 235/45 צמיגים R17 
Spare Temper Tyre זמני חלופי גלגל 

 Standard סטנדרט

 7:יתוחיטבר הוזבאת המר
םגר דואית  םגד דוק

Civic 5D 1.5 Sport AT 83 
Civic 5D 1.5 Sport AT 80 

רמת 
בטיחות 
גבוהה 

רמת  87 6 5 4 3 2 10
בטיחות 
נמוכה 

 תרגד
ריאוו הוםיז *מ”ק 100-ם לירטילק בלת דיכרצ  םדג

5 4 הרגד ניורינעיב ינרויע 7.7 83 

4 הרגד 5 ניורינעיב ינרויע 7.7 80 

 עיאוויר מרכב מנו דרגת זיהום
זיהום 
מירבי 

זיהום 
מיזערי 

715/2007 EC  נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן
המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט  2009

32 4

 1:יגולטק רפסמ
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במפרטים הבדלים יש זו מסיבה ולם,הע בכל משווקות הונדה מכוניות בלבד. עופרת ולנט בדלק לשימוש םומותאמי קטליטי בממיר מצוידים הדגמים כל
כלליים, הם השונים וספקטיםבפר והנתונים המפרטים התמונות, היצרן. נתוני עפ"י הישראלי לשוק המפרט את מתאר זה דף השונות. לארצות ובנתונים 

 הנתונים את לשנות או לתקן הזכות את לעצמם שומרים והחברה היצרן סטנדרטי. ציוד בהכרח אינו בהם יעהמופ הציוד חודי.יי שוק או לדגם לשייכם ואין 
 ץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.יעודעה מוקדמת. יוהמפרטים השונים ללא הו

 ם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.ק"מ המוקדם מביניה 100.000- שנים או3*אחריות ל

 ונדהות הלקוחיטוח לית הבתוכנ
honda.co.il 2099*)מהנייד( 

https://honda.co.il

