
ДВИГАТЕЛ COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

Вид двигател с вътрешно горене

Предаване

Вид трансмисия

Вид задвижваща система

Име на двигателя

Работен обем  (куб. см)

Диаметър по ход (мм)

Степен на компресия

Стандарт на емисиите

ПОКАЗАТЕЛИ

Макс. мощност на двигателя (кВт @ об/мин)

Макс. мощност (к.с. @ об/мин)

Макс. въртящ момент (Нм @ об/мин)

Макс. мощност на електромотора (кВт [к.с.])

Въртящ момент на електромотора (Нм)

0 → 100 км/ч (сек) 9,4 9,4 9,5 9,9

Макс. скорост (км/ч) 175 175 175 173

РАЗХОД НА ГОРИВО И ВРЕДНИ ЕМИСИИ WLTP* 

Комбиниран режим  - CO2 г/км 102 102 104 110
Комбиниран режим - л/100 км 4,5 4,5 4,6 4,8
РАЗМЕРИ
Дължина (мм) 4044 4044 4044 4090
Широчина (мм) 1694 1694 1694 1725
Височина ненатоварен (мм) 1526 1526 1526 1556
Колесна база (мм) 2517 2517 2517 2520

Клиренс с шофьора (мм) 136 136 136 152

Клиренс напълно натоварен (мм) 105,2 105,2 107 144,2

Размер на гумите предни/задни 185 / 60 R15 88H 185 / 60 R15 88H 185 / 55 R16 87H 185 / 60 R16 86H

Диаметър на завой (мм)

МАСИ И ОБЕМИ

Резервоар гориво (л) 

Обем на багажника, вдигнати/свалени седалки (л, VDA)  304/1205 304/1205 304/1205 298/1199

131 @ 4500-5000

80 [109]

253

1498

73,0 x 89,5

13,5

EURO-6D

72 @ 5500-6400

97 @ 5500-6400

Intelligent Multi Mode Drive

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.5 i-VTEC

предно

e-CVT

i-MMD

10,1

40



COMFORT
Екстериор

Интериор

Функционалност

Безопасност

Аудио и информационни системи

ELEGANCE Серийното оборудване на ниво COMFORT и допълнително / алтернативно
Екстериор

Интериор

Функционалност

Аудио и информационни системи

EXECUTIVE Серийното оборудване на ниво ELEGANCE и допълнително / алтернативно
Екстериор

Интериор

Функционалност

Безопасност

Аудио и информационни системи

CROSSTAR EXECUTIVE Серийното оборудване на ниво EXECUTIVE и допълнително / алтернативно
Екстериор

Интериор

Аудио и информационни системи

CROSSTAR EXECUTIVE 2COLOR*
Екстериор

ОТОРИЗИРАНИ ДИЛЪРИ Бултрако АД www.honda.bg
София – Изток, Бултрако Моторс АД Бул. Ботевградско шосе 326 Тел. 02 8181 980 Кратък национален номер *CARS (*2277)
София – Юг, Бултрако Моторс АД Бул. България 111 А Тел. 02 8181 968
Пловдив, Бултрако Моторс АД Бул. Пазарджишко шосе 82 Тел. 032 908 177  

Официален вносител

Дръжки на вратите и огледала в цвета на купето; 15" джанти от стомана; комплект за ремонт на 
гума без резервно колело; автоматични светлини; LED светлини; LED стопове

MAGIC SEATS - патентована система на HONDA за гъвкаво управление на втори ред седалки;
икономичен режим; автоматичен климатик; адаптивен електрически сервоусилвател на волана
(EPS) с променливо предавателно съотношение; електрическа паркинг спирачка с автоматично
задържане; асистент за потегляне по наклон; автоматични чистачки със сензор за дъжд;
електрически регулируеми и отопляеми странични асферични огледала; предно стъкло отопляемо
в зоната на чистачките; отопляеми предни седалки; интелигентен мултиинформационен дисплей i-
MID; система за разпознаване на пътните знаци и др.

Honda Connect с навигация GARMIN; 2х предни и 2х задни USB порта 

Електрическо прибиране на външните огледала; автоматично спускане на страничното огледало
при движение на заден ход; паркинг сензори (4 предни и 4 задни); алармена инсталация

Honda Connect: инфоразвлекателна система за свързаност; DAB/FM/AM и интернет радио; 
Bluetooth™, възможност за търсене в интернет; 9" тъчскрийн; Apple Car Play (на някои географски 
региони приложението AppleCarPlay не е налично за изтегляне от AppleStore) и Android Auto; 2х 
предни USB порта

Honda Sensing; ABS; eлектронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила
(VSA); BA - спирачен асистент; предна централна, предни, задни, предни странични, завесни
въздушни възглавници и възглавници за коленете на водача; eCall и др.

Аудио система с 4 говорителя (AM/FM/DAB радио) с 5-инчов дисплей; 1х преден USB порт;  
Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) 

15" джанти от лека сплав

Тапицерия от текстил и кожа; интериорни повърхности с мека на допир кожа

*Не се предлага отопляем волан и Blind Spot Information за ниво CROSSTAR EXECUTIVE 2COLOR

Текстилна тапицерия

Капачки на страничните огледала с хромирано покритие; 16" джанти от лека сплав; затъмнени 
стъкла; LED фарове за мъгла

Камера за паркиране; отопляем волан - само за това ниво на изпълнение; безконтактно отключване
и запалване

Премиум аудио система с 8 говорителя и 376W мощност

Серийното оборудване на ниво EXECUTIVE CROSSTAR и допълнително / алтернативно
Двуцветен екстериор с черен покрив (независимо от цвета на купето)

Blind Spot Information - Информация за мъртва зона с включено следене на страничния трафик
(само за това ниво на оборудване)

Кожени волан и топка на скоростния лост; интериорни повърхности с високотехнологична дишаща
материя меш

Надлъжни рейки на покрива; безкамерни гуми с увеличен страничен борд; повишен пътен просвет; 
капачки на страничните огледала със сребристо покритие; калници със защитен кант от черна 
пластмаса и др.

Текстилна тапицерия с водоустойчиво покритие

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО


