
ENGINE & TRANSMISSION מנוע ותיבת הילוכים

Engine type   Petrol Turbo VTEC טורבו בנזין  סוג  מנוע

Displacement (cc) 1996 נפח   מנוע  ) סמ " ק ( 

Driven wheels FWD/קדמית הנעה

Emission standard Euro 6 תקן   פליטה

Compression ratio 9.8 יחס   דחיסה

Bore X Stroke (mm) 86 X 85.9 קדח  X  מהלך  ) מ " מ ( 

Fuel required 98 סוג   דלק   נדרש

Tansmission Manual 6 ידנית תיבת   הילוכים

PERFORMANCE ביצועים

Engine maximum power (ps @ rpm) 320/6,500 הספק   מרבי  ) כ " ס / סל " ד ( 

Engine maximum power (kw @ rpm) 235/6,500 הספק   מרבי  ) קו " ט / סל " ד ( 

Engine maximum torque (Nm @ rpm) 400/2,500-4,500 מומנט   מרבי  ) ניוטון   מטר / סל " ד ( 

Engine maximum torque (Kgm @ rpm) 40.8/2,500-4,500 מומנט   מרבי  ) קג " מ / סל " ד ( 

0 - 100 km/h (seconds) 5.8 תאוצה    0  -  100 קמ " ש  ) שניות ( 

Maximum speed (km/h) 270 מהירות   מרבית  ) קמ " ש ( 

DIMENSIONS, CAPACITY & WEIGHTS ממדים, קיבולת ומשקלים

Overall length (mm) 4,557 אורך   כללי  ) מ " מ ( 

Overall width (mm) 1,877 רוחב   כללי  ) מ " מ ( 

Overall width (mm) including door mirror 2,076 רוחב   כללי  ) מ " מ (  כולל   מראות

Overall height - unladen (mm) 1,434 גובה   כללי  ) מ " מ ( 

Wheelbase (mm) 2,699 בסיס   גלגלים  ) מ " מ ( 

Tread front (mm) 1,584 מפשק   גלגלים   קדמי  ) מ " מ ( 

Tread rear (mm) 1,602 מפשק   גלגלים   אחורי  ) מ " מ ( 

Ground clearance - with driver (mm) 126 מרווח   גחון  -  עם   נהג  ) מ " מ ( 

Maximum seating capacity (persons) 4 מספר   מושבים  ) אנשים ( 

Turning circle - at wheel center (m) 11.78 רדיוס   סיבוב   במרכז   הגלגל  ) מ '( 

Turning circle - at body (m) 12.56 רדיוס   סיבוב   במרכב  ) מ '( 

Steering wheel lock to lock (wheel turns) 2.11 גלגל   הגה ,  מנעילה   לנעילה  ) סיבובי   הגה ( 

  Trunk Capacity  - Rear Seat up (litres, VDA method) 420  )VDA(  תא   מטען   עד   גובה   הגג

Fuel tank (litres) 46 מיכל   דלק  ) ליטרים ( 

Kerb weight (kg) 1,405 משקל   עצמי  ) ק " ג ( 

SAFETY & SECURITY בטיחות ובטחון

Limited Slip Differential דיפרנציאל מוגבל החלקה

 Driver i-SRS airbag כרית   אוויר   SRS -i  לנהג

Passenger SRS airbag with cut off switch כרית   אוויר   SRS   לנוסע   עם   מתג   ניטרול

Side airbags (front) כריות   אוויר   צידיות  ) קדמיות ( 

Side curtain airbags (front and rear) כריות   אוויר   מסוג  " וילון " ) קדמיות   ואחוריות ( 

HONDA TYPE-R

מפרט טכני ואבזור
Technical Specification



Front brake 350 mm vented & drilled disc בלמי   דיסק   מאווררים   ומחוררים   בקוטר    350 מ " מ

Rear brake 305 mm solid disc בלמי   דיסק   אחוריים   בקוטר    305 מ " מ

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

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

Brake Assist (BA) )BA(  מערכת   עזר   לבלימה

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

Hill Start Assist (HAS) ) HSA( בעלייה מערכת עזר לזינוק

 Rear Seat Belts with Emergency Locking Retractor
(ELR)

חגורות   בטיחות   במושב   האחורי   עם   מנגנון   גלילה  
 ) ELR (  הננעל   במקרה   חירום

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

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

Collision Mitigation Braking System מערכת   בלימה   אוטונומית   לשיכוך   עוצמת  
ההתנגשות

Forward Collision Warning אזהרה   מפני   התנגשות   חזיתית

Lane Keeping Assist מערכת   עזר   לשמירה   על   נתיב

Lane Departure Warning אזהרת   סטייה   מנתיב

Road Departure Mitigation מערכת   למניעת   סטייה   מנתיב   אקטיבית

Intelligent Speed Limiter מגביל   מהירות   חכם

Intelligent - Adaptive Cruise Control (i-ACC) בקרת   שיוט   אדפטיבית   חכמה

Traffic Sign Recognition System מערכת   זיהוי   תמרורים

Selectable door unlock שחרור   נעילת   דלתות   הנתנת   לבחירה

Smart entry and start כניסה והתנעה חכמה

COMFORT & CONVENIENCE נוחות   ונוחיות

Climate control auto a/c A/C בקרת אקלים אוטומטית

Rain sensing auto wipers חיישן   גשם   ומגבים   אוטומטיים

Dusk sensing auto lights חיישן   תאורה   ופנסים   אוטומטיים

 Front & Back Parking Sensors חיישני חניה קדמיים ואחוריים

Tilt and telescopic steering wheel גלגל   הגה   טלסקופי   וכוון   לגובה

Electric adjustable and heated door mirrors  מראות   צד   חשמליות   מתכווננות  ומתקפלות 
הכוללות   חימום

Sunvisor vanity mirrors with illumination מראות   איפור   עם   תאורה   בסוככי   השמש

Accessory socket 12V (front) 12V  )קדמי( שקע אביזרים

Accessory socket 12V (rear) 12V  )אחורי( שקע אביזרים

Driver seat manual height adjustment כוונון   ידני   לגובה   מושב   הנהג

 Centre console with sliding armrest and storage
compartment

קונסולה   מרכזית   עם   משענת   יד   מתכווננת   ותא  
אחסון

Rear Bench Split משענת מושב אחורי מתקפלת

Driver information interface with colour display ממשק   מידע   לנהג   עם   צג   צבעוני

Fuel filler - capless פתח   מילוי   דלק   ללא   מכסה

AUDIO & COMMUNICATIONS מערכות   שמע   ומידע 

7" touchscreen מסך   מגע   מקורי 7 אינץ׳ 

 HDMI Jack  HDMI שקע

2 x USB Jack  USB x   2   שקעי 

Wireless charging טעינה אלחוטית

11 Speakers 11  רמקולים  

Steering wheel remote audio control בקרת   שמע   על   גלגל   ההגה

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT) מערכת   BT   מובנית  

Rear parking camera מצלמת   נסיעה   לאחור



נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

EXTERIOR LIGHTS/EXTERIOR תאורה חיצונית/חיצוניות

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

 Front fog lights (LED) LEDקדמיים ערפלפנסי
LED daytime running lights תאורת   LED   לנהיגה   בשעות   היום

 Headlight auto on/off timer (coming home/leaving
home)

הראשייםלפנסיםאוטומטיכיבוי/הפעלהטיימר
(מהביתיציאה/הביתהחזרה)

Type R rear wing ype RTכנף אחורית ייחודית 
Center Type R triple exhaust with finisher מערכת   פליטה   Type   R   עם   יציאה   מרכזית   משולשת

Privacy glass חלונות   כהים   מאחור

WHEELSגלגלים 

20" Piano Black alloy wheels ' אינץ 20 שחוריםסגסוגתחישוקי

Tyres 245/30 ZR20  ZR20    245/30 צמיגים 

INTERIOR TRIM פנים הרכב

Type R sport seats with integrated headrest and 
red suede style fabric 

מושבי    ספורט   אדומים  Type   R   מהודרים   בסגנון   זמש 
ומשענות   ראש    משולבות 

 גלגל  הגה   ספורטיבי  T ype   R   מעור אלקנטרה

לוחית   יחודית   עם   טביעת   מספר   סידורי

דיפון   גג   בצבע   שחור

ספורטיבייםהילוכים   ובוררדוושות

Type R Leather sport steering wheel
Serial number plaque
Black roof lining
Alloy pedals & shift knob       

FUNCTION & TECHNOLOGY תפקוד וטכנולוגיה

3 - way selectable drive mode (comfort/sport/R+) הנהגלבחירתנהיגהמצבי3בורר
(מסלולR/+ספורט/נוחות)

Electronic parking brake with automatic brake hold בלם   חניה   חשמלי   עם   החזקת   בלם   אוטומטית

Idle auto stop סרקבמצבמנועדימום

Adaptive damper system with sensor (front and rear) ואחורייםקדמייםאדפטיבייםזעזועיםבולמי

INTERIOR LIGHTS תאורת פנים הרכב

Red dashboard illumination תאורת   לוח   מחוונים   אדומה

Map light (front) (קדמית )מפותתאורת

Trunk light תאורת   תא   מטען

Courtesy light (front and rear) תאורת   כניסה  ) קדמית    ואחורית(  

Ambient Light (Roof) תאורת אווירה - גג

Glove Box Light תאורת תא-כפפות

Sunvisor Vanity Mirror Illumination תאורת סך שמש

Standard Standardסטנדרט
Not included (-) Not includedלא קיים (-)

151413121110987654321

יתוחיטבר הוזבאת המר םגר דואית םגד דוק

7 Civic Type-R MY21 104

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

מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

 6 כריות אויר
 מערכת בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות

 זיהוי ״שטח מת״
 בקרת שיוט אדפטיבית

 עזר לבלם
 מצלמות רוורס 

••••••
X חיישני חגורות בטיחות מאחור 

• מערכת סטייה מנתיב אקטיבית

 מערכת זיהוי לתמרורי תנועה 
 זיהוי הולכי רגל 

X זיהוי דו גלגלי 
X בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

X התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
X מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

• מערכת מותקנת בדגם הרכב •••
 מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים  

X לא קיים ברכב

ריוום אוהית זגרד ת ד םירטלק ביכרצ  יל
מ100 ל- ״ק םדג

14 משולב 8.5 TYPE-R

876543210

רמת האבזור הבטיחותי

רמת בטיחות נמוכהרמת בטיחות גבוהה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מירבי

זיהום 
מזערי

מספר קטלוגי: 2



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

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

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.

https://honda.co.il/

