
МОДЕЛ TYPE R  2.0T  GT
Малопродажна цена во ЕВРА 47.990
Малопродажна цена во ДЕНАРИ 2.965.782
ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОЗИЛОТО
Тип на каросерија 5dr HB

Тип на мотор 2.0T

Погон FWD

Трансмисија 6MT

Ниво на опрема GT
МОТОР
Зафатнина cm3 1996
Компресија 9,8
Тип на осовина Chain driven DOHC
Euro 6 n

Тип на гориво UNLEADED(95)
ПЕРФОРМАНСИ
Максимална силина kw/rpm 228kw/6500rpm
Максимална силина ks/rpm 310ps/6500rpm
Максимален вртежен момент (Nm/min-1) 400N-m/2500-4500rpm
Забрзување 0 → 100 km/h (секунди) 5,7
Внатрешна бучава (dB) 68
Потрошувачка на гориво l/100 km и емисија на издувни гасови
Градско возење (l/100km) 9,4
На отворено (l/100km) 6,1
Комбинирано возење (l/100km) 7,3
Емисија на CO2 при комбинирано возење (g/km) 170
Carbon Monoxide CO (mg/km) 260,0
Вкупен Hydro Carbon HC (mg/km) 26,3
Non-Methane Hydro Carbon NMHC (mg/km) 20,8
Nitrogen Oxides NOx (mg/km) 8,7
ДИМЕНЗИИ
Должина (mm) 4390
Ширина (mm) 1878
Ширина вклучувајки ги и ретровизорите(mm) 2065
Висина (mm) 1466
Меѓуоскино растојание (mm) 2594
Траг на тркала напред (mm) 1605
Траг на тркала назад (mm) 1528
Најниска точка од тлото со возач (mm) 118
Максимален капацитет за седење (лица) 4
Круг на вртење (m) 12,594
Број на вртења со воланот од еден до друг крај 2,25
КАПАЦИТЕТ
Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште кренато (литри, методот VDA) 498

1214

1427

Капацитет на резервоарот (lit.) 50

Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште спуштено, до прво ниво (литри, 
методот VDA)
Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште спуштено, до покрив (литри, методот 
VDA)



ТЕЖИНА
Максимална тежина (kg) 1382 - 1397
Максимална дозволена тежина (kg) 1700
Дозволена оптовареност (kg) 303
Максимална дозволена тежина на осовина (kg) - предна/задна 1010/750
Максимална кровна тежина (kg) 75
БЕЗБЕДНОСТ
Возачкo воздушно перниче со i-SRS (две нивоа на дување) l
Совозачко воздушно перниче со можност за исклучување l
Странични предни воздушни перничиња l
Воздушни завеси за предните и за задните странични стакла l
18" вентилирачки и перфорирани предни дискови l
16" задни дискови l
ABS (систем против блокирање на кочниците при кочење) l
Eлектронски пренос на силата на кочење на сите тркала (EBD) l
Дополнителна серво асистенција при нагло кочење (BA) l
Систем за пролизгување (VSA) l
Помош при тргнување на нагорнина (HSА) l
Предни каиши со две нивоа за итно затегнување (ELR) l
Задни каиши со ниво за итно затегнување (ELR) l
ISOFIX подготовка за детско седиште l
Сензор за притисок во пневматиците (DWS) l
Активен систем за кочење при мали брзини (CTBA) l
Систем за предупредување пред потенцијален судир (FCW) l
Систем за препознавање на сообраќајните знаци (TSR) l
Систем за надгледување на коловозната лента (LDW) l

l

ЗАШТИТА
Имобилизатор l
Алaрмен систем l
Селективно отворање на врати l
Покривка на багажниот простор l
Далечинско централно заклучување со два клуча на преклопување l
Интелигентен систем за влегување и стартување l
ВНАТРЕШНОСТ
Спортски Type R седишта l
Кожен волан l
Титаниумска рачка на менувачот l
Спортски алуминиумски педали l
Црн тапацир на покривот l
ФУНКИОНАЛНОСТ И ТЕХНОЛОГИЈА
R+ Mode l
Интелигентен мулти-инфо дисплеј (i-MID) l
Индикатор за промена на брзина (SIL) l
Електрoпрогресивен серво управувач (EPS) l
Start-stop систем l
Систем за адаптирање на суспензија (ADS) l
КОМФОРТ
Автоматска двозонска клима l
Темпомат (Cruise Control) со можност за лимитирање на брзина l
Сензори за дожд l
Сензор за светла l
Самозатемнувачки внатрешен ретровизор l

Систем за надгледување на мртов агол (BSI) вклучуваќи и Систем за надгледување на 
вкрстен сообраќај (CTM)



Паркинг сензори (предни и задни) l
Електрика на прозорци (предни и задни) l
Целосно отворање/затворање на предните прозорци со еден допир l
Целосно отворање/затворање на предните прозорци со еден допир l
Далечинско отворање/затворање на прозорците (опција на клучот) l
Волан подеслив по висиночина и длабочана l
Електрично подесување на ретровизорите со грејачи l
Електрично преклопување на ретровизорите l
Далечинско преклопување на ретровизорите (опција на клучот) l
Огледала на штитниците за сонце l
Осветлување на огледалата на штитниците за сонце l
Фиока за додатоци напред l
Фиока за додатоци на централна конзола l
Карго кука во багажник l
Мануелно подесување на висината на возачкото седиште l
Покривка под багажникот l
ВНАТРЕШНИ СВЕТЛА
Црвено осветлување на шал табла l
Светло за читање (напред) l
Амбиентално светло l
Светло во багажник l
Внатрешно црвено амбиентално сбетло (предни врати) l
АУДИО И КОМУНИКАЦИЈА

l

2x USB Jack / HDMI Jack l
8 звучници (High Power Audio, 320 Watt) l
Steering Wheel Remote Audio Controls l

l
Задна паркинг камера l
НАДВОРЕШНОСТ
Надворешна Shark антена l
Затемнети задни стакла l
Спортска решеткаста маска l
Спортски спојлер l
Прагови, ретровизори и рачки во црна боја l
Амблем Type R (напред и назад) l
НАДВОРЕШНИ СВЕТЛА
LED фарови l
Автоматско регулирање на долгите светла (High Beam Support System) l
Предни светла за магла l
Дневни LED светла l
Трето штоп светло l
Автоматско гаснење на светлата (функција доаѓање/заминување од дома) l
ТРКАЛА
19" алуминиумски бандажи l
Пневматици 235/35 R19 l
Кит за репарација на гума l

*За точната цена на секој автомобил Ве молиме да се консултирате со Вашиот продажен советник. Цените се информативни и се со вклучен ДДВ од 18%.

Производителот го задржува правото на дополнителна измена на цените и нивото на сериска опрема.

Honda CONNECT with GARMIN Navigation & CD player
(7" touchscreen, AM/FM/DAB, internet radio, Aha TM app integration, internet browsing)

Bluetooth TM Hands Free Telephone (HFT)



ХОНДА ЦЕНТАР
Булевар Илинден бб, 1000 Скопје

Телефон: 02 3090 707; 3083 788; 3090 796
Факс: 02 3083 795

http://honda.makpetrol.com.mk

http://honda.makpetrol.com.mk/
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