
“We only have one future and it will be
made of our dreams, if we have the
courage to challenge convention”
Soichiro Honda
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CIVIC HYBRID/01/08/TH11081Sv

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och

specifikationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är

endast avsedda som översiktlig information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan

skilja sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Kontakta

din Hondaåterförsäljare för närmare upplysningar. För mer information, se Civic

Hybrid huvudbroschyr. För senaste uppdateringar och information om Hondas

miljöarbete se www.honda.se

Civic Hybrid
TEKNISKA SPECIFIKATIONER



tekniska specifikationerfärger 

utrustning

Alabaster Silver Metallic Borrego Beige MetallicTaffeta White Galaxy Grey Metallic New Red Pearl Neutron Blue Metallic Royal Blue Pearl Nighthawk Black Pearl

1.3 Civic Hybrid   
Motor 8 Ventiler, SOHC, i-VTEC, aluminiummotor

4rardnilyC
93313mc ,mylovgalS

Cylinderdiam. x slaglängd, mm 73x80
8,01noisserpmoK
07/59/ Wk/kh  tkeffe lamixaM
0006vrav div

321/ mN  tnemomdirv tlamixaM
0064vrav div

IF-MGPmetsyselsnärB
nisneBpytelsnärB

Motor El 
rotomnorknys tengam tnenamreP pyT

 V851 ,dirdyhllatemlekciN irettaB
51/02 / Wk/kh tkeffe lamixaM
0002 vrav div

301 / mN tnemomdirv tlamixaM
0611 vrav div

Transmission CVT
Utväxling 

124,0-625,2na:1
578,1-015,4kcaB

552,1rädnukeS
739,3lexävtulS

Drivning Framhjulsdrift

Kaross
Självbärande, galvannealed stålkaross med kupéutrymme av säkerhetstyp. 

Styrning Elektrisk styrservo
Vänddiameter, hjulcentrum/kaross, m 10,8/11,6

56,2galstu tlluf vravttaR

Bromsar
Diagonal delning, skivor fram och bak (vent. fram)
ABS med EBD (Elektronisk bromskraftsfördelning) och EBA (Bromsassistans)

Hjulupphängning
Fram: Fjäderben av MacPherson-typ med länkarm i aluminium, spiralfjäder,
gastryckstötdämpare, krängningshämmare
Bak: Dubbla triangellänkar, spiralfjäder, gastryckstötdämpare, krängningshämmare

Hjul
51R56/591kelrotskcäD

Fälg                               Aluminium
J6 X 51kelrotsgläF

Mått
Längd x bredd x höjd, mm 4545 x 1750 x 1430

0072mm ,sablujH
5451/5051mm ,kab/marf ,ddivråpS

041mm ,gnågirfkraM
053)retil( ADV emmyrtuegagaB

Vikt
0271gk ,tkivlatoT
0541gk ,tkivetsnäjT

253 gk ,tsal netålliT
55gk ,tkivtsalkat xaM

Prestanda
581h/mk ,trafppoT
1,21h/mk 001-0 ,noitareleccA

Elsystem
            A09 V21rotareneG

A82 V21irettaB

* Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare information. För de senaste uppdateringarna av modellprogrammet se www.honda.se

1.3 Civic Hybrid   
Bränsleförbrukning 1999/101/EC          

6,4mk 001/l ,gninrök dadnalB
3,4mk 001/l ,gninröksgävsdnaL
2,5mk 001/l ,gninröksdatS
05l ,dmyr sneknatelsnärB
59irfylb ,natkO

5002UEssalköjliM
901mk/g ppälstu-2OC

Säkerhet
Krockkudde förar- och passagerarsida

eddukkcorkodiS
nidragsddyksodiS

marf ddykshsalpihw tvitkA
kab 3 ,marf 2 ddykskcaN
anrarröd i ddykskcorkodiS

VSA, Elektronisk fordonsstabilisering
rasmorb airfsgninsåL ,SBA

EBD, Elektronisk bromskraftsfördelning
snatsissasmorB ,ABE
marf erannimåpsetläB

)eplots-B( djöh gniretsujsetläB
marf erakcärtssetläB

netläbstknup-3 X 5
XIFOSI ,netsäfslotsnraB

Baksätesbältenas rullfunktion låsbar
eralopsratsaklårtS

kab sujlmiD
marf sujlmiD

resilibommI ,rräpstrats .rtkelE

Komfort
 CCA ,gninggälnatamilK
nettar i egalger-rallåhtraF

nettar i egalgeroidaR
Centrallås, fjärrstyrt med låskvittens

admrävppule ,netäsmarF
Förarsäte höjdjustering (manuell)

kab hco marf erallåhgguM
AM/FM/CD ljudanläggning (läser MP3-CD)

eralxäv-DC6
)ts2( marf eralatgöH

)ts2( kab eralatgöH
marf retnaksiD

ggyr setäsmarf regöh i akciF
pokselet hco tlit - ttaR

ddälkredäl - ttaR
Elmanövr sidorutor fram och bak
Upp - Ner Auto (förare och passagerare)
Ytterspeglar, elmanövr. och eluppv.

kab hco marf dötsmrA

Funktion
eratsaklårts-negolaH

rotaddräF
eratämrutarepmetrettY

Övrigt
reliopsekculkaB
retsilsddyksodiS

Klädsel
Beige eller ljusgrå tygklädsel beroende på karossfärg.*

Garantier: 
3 år eller 10 000 mils fabriksgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti, 
3 års vagnskadegaranti. Road Side Assistance (fråga din återförsäljare för mer
information). Hybridsystemet: 8 års garanti.
Förmånsvärde från ca 19 200 kr år 2008.


