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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 senaste uppdateringar och information om

Hondas miljöarbete se www.honda.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

standard - ej tillgänglig

Säkerhet
adisraregassap hco -raröf eddukkcorK

eddukkcorkodiS
nidragsddyksodiS

marf ddykshsalpihw tvitkA
kab 3/marf 2 ddykskcaN

anrarröd i ddykskcorkodiS
ngisedssorak ednanmäjtustfarksnoisilloK  ,ECA

Huv med "pop-up" funktion för bättre fotgängarskydd 
/-metsys ednardlimsnoisillok ,SBMC

E-pretentioner 
(sträcker säkerhetsbältet vid risk för kollision)

gniresilibatssnodrof ksinortkelE ,ASV
rasmorb airfsgninsål ,SBA

gninledröfstfarksmorb ksinortkelE ,DBE
snatsissasmorB ,ABE

kab hco marf erannimåpsetläB
)eplots-B( djöh gniretsujsetläB

marf erakcärtssetläB
netläbstknup-3 X 5

XIFOSI ,netsäfslotsnraB
rabsål noitknufllur sanetläbsetäskaB

Auto avbländbar innerbackspegel och sidobackspeglar
rosnesngeR

noneXpytratsaklårtS
sujlvruK ,SFA

eralopsratsaklårtS
kab sujlmiD
marf sujlmiD

resilibommI ,rräpstrats .rtkelE
mraldlötS

Komfort
enoZ lauD-IgnirenoitidnoktfuL

-/erallåhtraF
/-CCA ,erallåhtraF

Farthållare/radio/färddator/bluetoothreglage i ratten
lesdälknnikS

nettar åp ralddap dem gnilxäv lleunaM
snettivksål dem trytsrräjf ,sållartneC

sgäv8 ,netäsmarf arabllätsni tksirtkelE
Minnesfunktion för inställ. av förarsäte, sidospeglar och ratt

/-netäsmarf edarelitneV
admrävppule ,netäsmarF

kab hco marf erallåhgguM
katloS

Bose AM/FM/6CD/DVD ljudanläggning (läser MP3-CD) 
eralatgöh ts 01 dem

pokselet hco tlit - ttar rabllätsni tksirtkelE
ddälkredäl - ttaR

kab hco marf roturodis rvönamlE
)4x( otuA reN - ppU

.vppule hco .rvönamle ,ralgepsrettY
Elekt. infällbara sidospeglar med automatisk tiltfunktion

dötskcan erkab arablläfden .tkelE
aturkab i nidragddykslos .tkelE
rarrödkab i renidragsddyksloS

kab hco marf dötsmrA

Funktion
rotaddräF

eratämrutarepmetrettY
noitagivaN

Röststyrning av navigation, radio och ventilation
)aksnarf/aksnaps/aksneilati/aksyt/akslegne(

aremakkcaB
htooteulB

metsys ednapmädrellubépuK ,CNA

Garantier: 3 år eller 10 000 mils fabriksgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års lack-
garanti, 3 års vagnskadegaranti. Road Side Assistance (fråga din återförsäljare för mer
information). 

För senaste uppdatering av modellprogrammet se www.honda.se

Motor
6VrardnilyC

17433mc ,mylovgalS
39x98mm ,dgnälgals x .maidrednilyC

0,11noisserpmoK
712/592/ Wk/kh  tkeffe lamixaM

0026vrav div
153/ mN  tnemomdirv tlamixaM
0005vrav div

IF-MGPmetsyselsnärB
nisneBpytelsnärB

Transmission 5-stegs automat
Utväxling 

 025,2na:1
 275,1na:2
 170,1na:3

927,0na:4
 406,0na:5

888,1kcaB
573,4lexävtulS

Drivning SH-AWD (4WD med automatisk momentfördelning)

Kaross
Självbärande kaross av galvannealstål förstärkt med höghållfasthetstål. Huv, framskärmar,
baklucka, främre och bakre hjälpramar och stötfångarbalkar i aluminium

Styrning
ksiluardyHovresrytS

Vänddiameter, hjulcentrum/kaross, m 11,6/12,2
40,3galstu tlluf vravttaR

Bromsar
Diagonal delning, ventilerade skivor fram och bak

Hjulupphängning
Fram: Dubbla triangellänkarmar, spiralfjäder, gastryckstötdämpare med progr. ventiler.
Krängningshämmare
Bak: Multi-link, spiralfjäder, gastryckstötdämpare med progr. ventiler. Krängningshämmare

Hjul
71R 05 / 532kelrotskcäD
  muinimula                               gläF
55 tes-ffO 8X71kelrotsgläF

46 ,021X5retemaidvan hco gninledtluB

Mått
0541 x 5481 x 5594mm ,djöh x dderb x dgnäL

0082mm ,sablujH
5851/5751mm ,kab/marf ,ddivråpS

541mm ,gnågirfkraM
254)retil( ADV emmyrtuegagaB

Vikt
0132gk ,tkivlatoT
4391gk ,tkivetsnäjT
673 gk ,tsal netålliT
0061gk ,tkivsngavpäls xaM

57gk ,aluk gnintsaleb xaM
55gk ,tkivtsalkat xaM

Prestanda
052h/mk ,trafppoT
3,7h/mk 001-0 ,noitareleccA

Elsystem
A031-V21rotareneG
hA27-V21irettaB

Bränsleförbrukning 1999/101/EC 
9,11mk 001/l ,gninrök dadnalB

9,8mk 001/l ,gninröksgävsdnaL
0,71mk 001/l ,gninröksdatS

37l ,dmyr sneknatelsnärB
59irfylb ,natkO

5002UEssalköjliM
282mk/g ppälstu-2OC

3.5 EXECUTIVE       3.5 EXECUTIVE ADVANCED 3.5 EXECUTIVE     3.5 EXECUTIVE ADVANCED

LRAEP DER YBUR LAYORLRAEP ETIHPARGLRAEP KCALB KWAHTHGIN OPULENT BLUE PEARL PLATINUM FROST METALLICBN MED SILVER METALLIC

EXTERIÖRFÄRGER

(Tillval) CMBS (kollisionsmildrande bromssystem), ACC (adaptiv
farthållare) och ventilerade framstolar.

Svart skinn med träpanel

Varmgrått skinn med träpanel

Beige skinn med träpanel


