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התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני ואיבזור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 7 85 6

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

HONDA CIVIC LUXURYדרגה 6.76משולב

אבזור פנימי
ECON תפקוד חסכון•

•בורר מצבי נהיגה: חסכון/רגיל/ספורט
•מחשב דרך

•תצוגה דיגיטלית 10.2 אינץ'
•בלם חניה חשמלי

•פונקציית בלם חניה אוטומטי
•נגן MP3 ו-8 רמקולים

•מיתוג שמע על גלגל ההגה
•משוטי העברת הילוכים על גלגל ההגה

•גלגל הגה מצופה עור
•מושבים מרופדי עור יוקרתי
•מושב אחורי מתקפל 60:40

•משענת יד מושב קדמי, משענת יד מרכזית מושב אחורי

הנעה

1.5 ל' גל-זיזים עילי-כפול, תזמון שסתומים מנוע
משתנה, טורבו, 4 ציל'

הזרקת דלק ישירה ממוחשבתמערכת דלק 
73 מ"מ X 89.5 מ"ממהלךXקדח

1,498 סמ"קנפח מנוע
10.3 +/- 0.2יחס דחיסה

182 כ"ס/6,000 סל"דהספק מירבי
24 קג"מ מ-1,700 עד-4,500 סל"דמומנט מירבי

חזית: דיסקים מאווררים   אחור: דיסקיםבלמים

חזית: תמוכות מקפרסון ומוט מייצבמתלים
אחור: רב-חיבורי עם מוט מייצב

אוטומטית רציפה CVTתיבת הילוכים
קדמית 4X2הנעה

200 קמ"שמהירות מירבית
8.1 שניותתאוצה 0 ל-100 קמ"ש

1,405 ק"גמשקל
215/50R17צמיגים

47 ל'מיכל דלק
512 ל'נפח תא מטען

ממדים
4,677 מ"מאורך 
1,802 מ"מרוחב
1,407 מ"מגובה 

2,733 מ"מבסיס גלגלים 
1,547 מ"מ/ 1,587 מ"ממפשק גלגלים קדמי / אחורי

צריכת דלק
9.8 ל'/100 ק"ממהירות נמוכה

6.4 ל'/100 ק"ממהירות בינונית 
5.6 ל'/100 ק"ממהירות גבוהה 

6.6 ל'/100 ק"ממהירות גבוהה מאד 
בטיחות

•כריות אוויר לנהג ולנוסע וכריות אוויר צידיות
•כריות ווילון

VSA בקרת יציבות•
•קדם מותחנים לחגורות הבטיחות

ABS מערכת נגד נעילת גלגלים•
•חלוקת עוצמה אלקטרונית

•סיוע לזינוק בעליה
•מגבר בלם בחירום

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים
•התראת התנגשות

•התראה על סטיה מנתיב, תיקון סטיה מנתיב וסייען שמירה על נתיב
•בלימת חירום אוטונומית

•בקרת שיוט אדפטיבית עם זחילת פקקים
•החלפת אור גבוה אוטומטית

•מגבר הגה משתנה בהתאם למהירות הנסיעה
•עוגני ISOFIX למושבי בטיחות לילדים

•משבית מנוע
•אזעקה

•ניטור עייפות נהג
ECALL חייגן חירום•

נוחות
•תאורה בתא מטען

•כניסה והתנעה ללא מפתח
•בקרת שיוט

•חיישני חניה קדמיים ואחוריים
•מצלמת חניה

•בקרת אקלים אוטומטית דו-אזורית
•אוורור למושבים אחוריים

•מושבים קדמיים מחוממים
•מראת פנים מתכהה אוטומטית

•כיוון גלגל הגה לעומק ולגובה
•מושב נהג מתכוון לגובה

•חלונות חשמל לפנים ומאחור ופתיחתם בנגיעה
•תאורת ליווי לילה

•נעילה מרכזית בשלט רחוק
•גג שמש נפתח

אבזור חיצוני
•חיישני גשם ואורות

•מראות צד עם כיוון חשמלי וחימום
•פתיחה וסגירת חלונות משלט המפתח

LED ופנסי ערפל קדמיים LED תאורת יום•
•פנסי LED ראשיים ואחוריים

•ידיות דלת חיצוניות כרום
•שמשות פרטיות מאחור

•אנטנת כריש
•חישוקי סגסוגת מעוצבים 17 אינץ'

•ערכת תיקון תקר

טכנולוגיה
•מסך מולטימדיה 9 אינץ'

•ממשקי Apple CarPlay ו- Android Auto אלחוטיים
•משטח טעינה אלחוטי למכשירים תומכים

•ממשק בלוטות'
 USB 2 שקעי•

•שקע כוח 12 וולט קדמי



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.




