RACING-DNA
Nya Civic Type R är en bil som bara Honda kan göra. Den
återspeglar vårt unika tankearbete, vårt driv för kontinuerlig
förnyelse, omvärdering och orubbliga strävan efter förbättring. Vår
lust att skapa den perfekta sportmaskinen för väg och tävlingsbana
märks i bilens DNA och har ritats in i varje rundning i karossen.
Det är en bil som har byggts för ren körglädje, en bil som byggts med
en själ, en bil som tilltalar dig på ett sätt som inte många andra kan.
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Modellen som visas genomgående är Civic Type R i Championship White.
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SÖK ALLTID
NÅGOT
BÄTTRE
Vårt rykte bygger på vår tekniska
förträfflighet och förnyelse. Vi älskar att
utmana, att ifrågasätta, att alltid sträva
efter förbättring, aldrig stå still. Den nya
Civic Type R ger uttryck åt allt vi har lärt
oss och våra ambitioner inför framtiden.
Den har utformats från botten och upp,
varje komponent har skapats och testats
för att ge dig en ytterst spännande
körupplevelse. Resultatet är en bil som
verkligen stimulerar, en bil som med all
rätt kan kallas Type R.
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EN BIL
FÖR
GATAN
Den muskulära utformningen är lika
dramatisk som den är funktionell, utformad
för jakten på prestanda. Varje skulpterad
linje och aerodynamisk detalj samverkar
för att optimera luftflöde, för att förbättra
väghållning och ge bättre stabilitet vid
höga hastigheter.
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Högpresterande teknologi kräver
unika funktioner som är inspirerade av
motorsport, såsom bromskylventiler,
aerodynamisk spoilervinge bak,
motorhuv i lättmetall med ventil och
tre mittplacerade avgasrör.
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UPPLEV
TYPE R
Type R är synonymt med körglädje,
utformad för att ge dig en äkta känsla
av samhörighet med bilen och vägen.
Vi undersökte varje detalj, från bilens
dynamik till förarposition, för att
försäkra oss om att din körupplevelse
blir fulländad och stimulerande.
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SKAPAD FÖR
ATT PRESTERA
Under den skulpterade motorhuven ligger en tvåliters,
fyracylindrars VTEC TURBO-motor som ger vridmomentet
en maximal uteffekt på 320PS och 400Nm. Det är ingen
överraskning att upptäcka att detta ger Type R förmågan
att rusa från 0-100km/h på 5,8 sekunder och uppnå en
maxhastighet på 272 km/h (under tillåtna förhållanden).
All denna kraft matas genom en smidig och exakt
manuell växellåda med sex hastigheter optimerat av
ett varvtalsmatchningssystem som garanterar smidiga,
intuitiva växlingsändringar. Det sista läget överförs genom
en extremt responsiv differential med spiralskuren kugge
för att ytterligare förstärka prestandan.
Den ultimata prestandatesten är naturligtvis på banan.
Inte på vilken bana som helst, utan på den berömda
Nürburgring, där vi pressade den nya Type R till den övre
gränsen. Den fick godkänt, och tog in nästan 7 sekunder
på sin föregångares tid.
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KÖRDYNAMIK
Type R:s styrrespons och kurvtagningskapacitet har förbättrats
avsevärt genom en ny motståndskraftig kaross och helt nytt
fjädringssystem. De samverkar för knivskarp hantering och
maximering av kraftöverföring till vägen.
Det främre MacPherson-fjädringssystemet är avsett att minska
styrvridmoment och optimera hantering, medan den nya
bakre fristående multilinkfjädringen förbättrar stabiliteten
under bromsning och minimerar hela krängningsupplevelsen
på bilen. Fjädringssystemet förstärks av ett adaptivt
dämpningssystem och differentialbroms som maximerar
kontrollen och stabiliteten för en mer spännande körning.

Utöver Civic Type R GT i Championship White visas även
Civic Type R i Sonic Grey Pearl.
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UNIKT FÖR
TYPE R
Type R:s ambitiösa yttre kan bara
jämföras med dess dramatiska
förarkabin, en plats utformad för att
få ditt hjärta att slå snabbare även
innan du trycker på knappen för att
starta motorn.
Den motorsportinspirerade interiören
har allt du behöver precis där du
behöver det med tydliga, lättlästa
mätare, växelspak i lättmetall och
en Type R-plakett som visar bilens
individuella serienummer.
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KOMPROMISSLÖS
INIFRÅN OCH UT
Bilen må ha motorsportskänsla, men
saknar inte någon utrustning eller
bekvämlighet. I ditt racinginspirerade
förarsäte omges du av förstklassiga
mjuka material, klimatkontrollenhet,
farthållare, elektrisk parkeringsbroms
och en ny 7-tums Honda CONNECT
pekskärmsanläggning med integrerad
radio och informationssystem.
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Vi satte föraren i fokus när vi planerade och
utformade ett urval körlägen:
+R med komfort, sport- och banfokus. Varje läge
ställer in gasspjällets responsinställningar, det
adaptiva dämpningssystemet, styrstyrkan och
växlingskänslan för att ge den nya Type R tre
olika egenarter.
+R-läget i Type R frigör banpotentialen. Det
förändrar instrumentpanelens displayskärm,
antispinnenhetens inställningar, gasspjällets
responsinställningar och skärper till styrning och
de adaptiva dämpningssystemen, vilket ger dig
en tydligare körupplevelse.
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Inom motorsport mäts ofta framgång i bråkdelar
av en sekund. Därför kan små detaljer göra en stor
skillnad i prestanda och hantering.
Civic Type R är inget undantag; den är fullpackad
med detaljer som exempelvis främre luftspoiler
och bakre diffusor som förstärker bilens prestanda,
samtidigt som de smarta virvelgeneratorerna
monterade på taket sprider luftflödet över
bakänden av bilen mer effektivt.
Samtidigt som vi älskar prestanda är vi fast
beslutna att du ska vara säker i bilen, vilket är
anledningen till att många smarta funktioner är
satta i arbete i nya Type R. Type R levereras med
en rad säkerhetstekniker, såsom den senaste
Honda SENSING-uppsättningen som inkluderar ett
kollisionsminimerande bromssystem, system för
körfältsassistans och trafikskyltsidentifiering, vilket
du alltid kan räkna med i en bil i Civic-serien.
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CHAMPIONSHIP WHITE

CRYSTAL BLACK PEARL

POLISHED METAL METALLIC

SONIC GREY PEARL

RALLYE RED

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

GÖR DEN
TILL DIN
Vi har tagit fram en mängd färger som
kompletterar varje slående rundning och
vinkel på Type R:s kaross och motsvarar
dess racingarv. Våga sticka ut med färg,
gör den till din.
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CARBON
EXTERIOR PACK
Förstärk den redan atletiska designen på din Type R
med vårt sportiga kolfiberpaket för utsidan.

CARBON
INTERIOR PACK
Kolfilterpaketet för kupén lyfter fram det extremt
sportiga DNA:t i din Type R genom användandet av
färgklickar av kolfiber runtom i förarkabinen.

CARBON EXTERIOR PACK
Det här paketet är utformat för att sömlöst passa den
aerodynamiska formen på Type R och innehåller en unik röd
detalj som lagts in i kolfibern.
Paketet inkluderar: Spegelkåpor i kolfiber, dekor för b-stolpar i
kolfilter, spoilervingar i kolfilter och dekor för bakre diffusor i kolfilter.
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CARBON INTERIOR PACK
Kolfiberdetaljerna inne i din Type R inspireras av
kolfiberinslagen på utsidan.
Paketet inkluderar: Kupépaneler i kolfiber och
kolfiberdekor för instegslister.
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RED
ILLUMINATION
PACK

RÖD BAKRE DIFFUSORDEKOR
I KOLFILTER
Den äkta bakre diffusordekoren
i kolfiber förstärker den kraftfulla
stylingen av din Type R.

BACKSPEGELSKÅPOR I KOLFILTER

SPOILERVINGE I KOLFIBER

Förstärk sporttemat med dessa iögonfallande,
handgjorda backspegelkåpor i kolfilter.

Det äkta kolfiberbladet i spoilervingen ser
inte bara fantastiskt ut, utan bidrar också till
att ytterligare minska vikten på din Type R.

Omge dig med stämningsfull röd belysning.

RED ILLUMINATION PACK

BAGAGERUMSINSATS MED AVSKILJARE

BACKSPEGELKÅPOR I SILVER

ELEGANTA GOLVMATTOR

Belysningspaketet använder en kombination av lampor för att
skapa en stämningsfull kupéatmosfär i din bil.
Paketet inkluderar: Röd främre omgivande golvbelysning, belysta
instegslister, röd konsolbelysning och röd klädselbelysning.

Eftersom den är perfekt utformad för
att passa din bils bagagerum kommer
den vattenfasta, halkskyddade
bagagerumsinsatsen med förhöjda kanter
och präglade Type R-logo att skydda
bagagerummet från smuts och repor. Finns
också tillgänglig utan avskiljare.

Dessa blanka, silverfärgade och
sportiga backspegelkåpor ger din
Type R ett unikt utseende.

Eleganta golvmattor ger en extra
känsla av stil och bekvämlighet inne
i din Type R.
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TYPE R

TYPE R GT

TYPE R

TYPE R GT

TYPE R

TYPE R GT

TYPE R

TYPE R GT

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

Typ

Petrol

Petrol

Krockkudde på förarsida, i-SRS (utlösning i två steg)

♦

♦

♦

-

Slagvolym (cc)

1996

1996

4-Valves

4-Valves

Krockkudde på passagerarsida,
SRS med avstängningskontakt

Euro 6

Euro 6

Unleaded (98)

Unleaded (98)

Motor

Ventiltransmission
Utsläppstandard
Bränslekrav

Säkerhet

Prestanda

♦

Komfort och bekvämlighet
Klimatanläggning auto A/C

♦

Klimatanläggning dubbla auto A/C

-

♦

♦

♦

Sidokrockkuddar (fram)

♦

♦

Regnsensorstyrda torkare

Sidokrockgardiner (fram och bak)

♦

♦

Bakre intervalltorkare

♦

♦

Främre broms, 18-tums ventilerade och borrade skivor

♦

♦

Automatiska strålkastare med skymningssensor

♦

♦

Bakre broms, 16-tums hela skivor

♦

♦

Inre backspegel med automatiskt bländningsskydd

-

♦

Utsida
Hajfensantenn

♦

♦

Dörrhandtag i karossens färg

♦

♦

Yttre sportdekor med kolfibereffekt (fram/bak/
sidofönster)

♦

-

Yttre sportdekor med kolfibereffekt med röda
designinslag (fram/bak/sidofönster)

-

♦

Type R-spoilervinge bak

♦

♦

Tre mittplacerade Type R avgasslutrör

♦

♦

Svart grill

♦

♦

Type R-emblem (fram och bak)

♦

♦

Tonade rutor

♦

♦

Motorns maxeffekt (kW vid v/min)

235 @ 6,500

235 @ 6,500

ABS (låsningsfritt bromssystem)

♦

♦

Parkeringssensorer (fram och bak)

-

♦

Motorns maxeffekt (HK vid v/min)

320 @ 6,500

320 @ 6,500

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)

♦

♦

Elfönsterhissar (fram och bak)

♦

♦

400 @ 2,500-4,500

400 @ 2,500-4,500

Bromshjälp (BA)

♦

♦

0 – 100 km/h (sekunder)

5.8

5.8

Fordonsstabiliseringssystem (VSA)

♦

♦

Elfönsterhissar (fram) (upp/ned med
enknappstryckning)

♦

♦

Maximal hastighet (km/h)

272

272

Starthjälp i backar (HSA)

♦

♦

-

♦

Yttre belysning

Motorns max. vridmoment (Nn vid v/min)

Främre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)

♦

♦

Elfönsterhissar (bak) (upp/ned med
enknappstryckning)

Bränsleförbrukning och utsläppsnivåer –
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle
Test Procedure), det globalt harmoniserade
provningsförfarandet för lätta fordon†

Bakre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)

♦

♦

Fjärrstyrda elfönsterhissar (via fjärröppnaren)

-

♦

LED-strålkastare

♦

♦

ISO Fix-punkter (bak)

♦

♦

Ratt, justerbar i längd och höjdled

♦

♦

Automatisk helljusomkoppling

♦

♦

Däcktrycksvarnare (DWS)

♦

♦

Elektriskt justerbara och uppvärmbara dörrspeglar

♦

♦

Strålkastarspolare

♦

♦

♦

Elektriskt infällbara dörrspeglar

-

-

♦

♦

11.2

♦

Främre dimljus (halogen)

Låg – bränsleförbrukning (l/100 km)

Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS)

Främre dimljus (LED)

-

♦

♦

LED-varselljus

♦

♦

Högt placerat bromsljus

♦

♦

Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus)

♦

♦

Invändig ljudnivå (dB)

68

11.2

68

Hög – bränsleförbrukning (l/100 km)

7.4

7.4

Främre kollisionsvarningssystem

♦

♦

Blandad – bränsleförbrukning (l/100 km)

8.5

8.5

System för körfältsassistans (LKAS)

♦

♦

Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar
(via fjärröppnaren)

-

Blandad – CO2 (g/km)

192

193

Varningssystem för körfältsavvikelse

♦

♦
♦

♦

♦

Avkörningsförebyggande system (RDM)

♦

Belysta makeupspeglar i solskydd

♦

Tillbehörsuttag (fram)

♦

♦

Intelligent hastighetsbegränsare

♦

♦

♦

♦

Hjul

♦

Tillbehörsuttag (bak)

Intelligent adaptiv farthållare (i-ACC)

Lastkrok i bagagerum x 4

♦

♦

20-tums lättmetallfälgar i Piano Black

♦

♦

Förarsäte, manuellt justerbart i höjdled

♦

♦

Däck 245/30 ZR20

♦

♦

♦

♦

Bränsleförbrukning och utsläppsnivåer –
NEDC (New European Driving Cycle), den
nya europeiska körcykeln†
Stadskörning (l/100 km)

9.1

9.1

Trafikskyltsinformation

♦

♦

Landsvägskörning (l/100 km)

7.1

7.1

Dödavinkeln information inkl backzon assistans

-

♦

Säkerhet
Startspärrsystem

♦

♦

Larmsystem

♦

♦

4557

Valbar dörrupplåsning

♦

♦

Blandad körning (l/100 km)

7.8

7.8

Blandad – CO2 (g/km)

178

178

Dimensioner
Total längd (mm)

4557

Mittkonsol med justerbart armstöd
och förvaringsutrymme

♦

♦

Del- och fällbart baksäte 60/40
med fixerade nackstöd

♦

♦

Förarinformation med färgdisplay

♦

♦

♦

♦

Total bredd (mm)

1877

1877

Smart Entry och Start

♦

♦

Tanklucka –utan lock

Total bredd inklusive dörrspeglar (mm)

2076

2076

Insynsskydd

-

♦

Innerbelysning

Total höjd – olastad (mm)

1434

1434

Hjulbas (mm)

2699

2699

Spårvidd fram (mm)

1584

1584

Spårvidd bak (mm)

1602

1602

Markfrigång – med förare (mm)

126

126

Max. sittplatser (personer)

4

4

Vändcirkel – vid kaross (m)

12.56

12.56

2.11

2.11

Röd instrumentbelysning

♦

♦

Kartläsarlampa (fram)
♦

♦

♦

Skymningsbelysning

♦

♦

♦

Bagagerumsbelysning

♦

♦

Belysning i handskfack

-

♦

Instegsbelysning (fram och bak)

♦

♦

Honda CONNECT (7-tums pekskärm, AM/FM/
DAB digital radio, Apple CarPlay®, internetradio,
integrering av Aha™-app, internetsökning)*

♦

-

Honda CONNECT med Garmin Navigation
(7-tums pekskärm, AM/FM/DAB digital radio,
Apple CarPlay®, internetradio, integrering av
Aha™-app, internetsökning)*

-

♦

Interiör – klädsel och inredning
Type R sportsäten med integrerade nackskydd och
röd Alcantaraklädsel

♦

Type R läderklädd sportratt

♦

Röda designinslag i kupéns interiör och
vid luftutsläpp

♦

♦

Serienummersplakett

♦

♦

Växelspaksknopp i lättmetall

♦

♦

Volym

Pedaler i lättmetall

♦

♦

Bagagerumskapacitet – uppfällt baksäte, last till
ruta (liter, VDA-metoden)

420

Svart takklädsel

♦

♦

Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till
ruta (liter, VDA-metoden)

786

Ratt mellan fulla utslag (rattvarv)

420

Funktion och teknik
786

Kapacitet undre bagagerum (liter)

6

6

Bränsletank (liter)

46

46

Vikt‡
Tjänstevikt (kg)
Totalvikt (kg)

1473

♦

♦

♦

Växelväljarbelysning

♦

♦

Trådlös laddning

-

♦

Elektrisk servostyrning med variabel utväxling

♦

♦

2 x USB-uttag/HDMI-ingång ∆

♦

♦

8 högtalare

♦

-

High power audio – 11 högtalare

-

♦

Rattmonterade ljudreglage

♦

♦

Bluetooth™ Handsfreetelefon (HFT)

♦

♦

Backkamera

♦

♦

♦

♦

Tomgångsstopp

♦

♦

1760

1760

Lastförmåga (kg)

340-380

340-380

Max. tillåtna axeltryck – fram/bak (kg)

1000/800

1000/800

‡ Maximala dragvikter är baserade på 12 % lutning och är testade i enlighet
med EU-förordningar.

♦

Varvtalsmatchningssystem

1480

Adaptivt stötdämparsystem (fram och bak)
med sensor
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♦

♦

Däckreparationssats

♦ Standard

Tillval - Ej tillgänglig

† Bränsleförbrukningssiffror, testresultat från EU-reglerade laboratorier, tillhandahålls i
jämförelsesyfte och återspeglar eventuellt inte körupplevelsen i verkligheten.
* Anslutning till appen Aha™ (inklusive internetradio) och till internetsökning via WiFi eller
mobil WiFi-router. Dataanvändnings- och roamingavgifter kan uppstå vid användning
av applikationer på Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt
mobiltelefonabonnemang. Internetsökning kan endast göras när bilen är stillastående.
Enbart iPhone 5 eller nyare versioner med iOS 8.4 eller senare är kompatibla med
Apple CarPlay. Apple CarPlays funktioner, applikationer och tjänster är eventuellt inte
tillgängliga överallt och kan komma att ändras.
Δ En USB-sticka på 256 MB eller mer rekommenderas och vissa enheter är eventuellt inte
kompatibla.
Apple CarPlay är ett varumärke ägt av Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder.

Ljud och kommunikation

3-sidigt valbart körläge (Comfort/Sport/+R)

Elektronisk parkeringsbroms med
automatiskt bromslås

Reservdäck
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FÖRVERKLIGA
DINA
DRÖMMAR
Drömmar kan vara kraftfulla. De driver
dig att uppnå mer, att utforska nya
idéer, nya tekniker och upptäcka nya
sätt att lösa problem. De kan ge dig
inspirationen att utforma och bygga en
riktig superbil som nya, dramatiska NSX.
Drömmen om en bättre värld för
människor har gett upphov till en
humanoid robot vid namn ASIMO,
flygfärder med HondaJet och några av
världens mest populära motorcyklar.
Kunskapen vi får från allt vi gör och allt
vi lär oss överförs till allt vi tillverkar, och
så även till Civic Type R.

Utöver Civic Type R GT i Championship White visas även modellen
NSX i Nouvelle Blue Pearl.
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ÄR DU EN
TYPE R?
Vi skapade den nya Type R
uteslutande för att ge dig bästa
möjliga körupplevelse. Utformad
för att kännas lika hemma på vägen
som på racingbanan. En bil som
älskar att utmana, att förnya och
aldrig följa.
Låter det som du?
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Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.

