
מנוע ותיבת הילוכים
סוג מנוע בנזין

)ק"סמ(נפח מנוע 
)ס"כ/ד"סל(הספק מרבי מנוע בנזין 
)ד"סל/מ"קג(מומנט מרבי מנוע בנזין 

)מ"מ( מהלך xקדח 
יחס דחיסה 
שסתומים

מנוע חשמלי
)ס"כ/ד"סל(הספק מרבי מנוע חשמלי 
)ד"סל/מ"קג(מומנט מרבי מנוע חשמלי 

)ס"כ(הספק מרבי משולב 
סוללת ליתיום

תיבת הילוכים אלקטרונית
רציפה משתנה עם מצבי ספורט ובורר הילוכים

יחס העברה
הילוך נסיעה לאחור
יחס העברה סופי

ממדים קיבולת ומשקלים
974 / 9451003 / 943952 / 952מ"מאחור מ/גובה מהמושב לתקרה מלפנים

1029 / 10281074 / 10261074 / 1074מ"מאחור מ/מרווח לרגליים מלפנים
1438 / 14371480 / 14351480 / 1480מ"מאחור מ/מרווח לכתפיים מלפנים
מ"מאחור מ/מרווח למותניים מלפנים

)ליטר(נפח תא מטען 
290829082990)ליטר(נפח תא נוסעים 

)מ"מ(בסיס גלגלים 
)מ"מ(אורך כללי 

)מ"מ(גובה 
)מ"מ(רוחב 

)מ"מ(אחורי /מפשק גלגלים קדמי
154915301509)ג"ק(משקל עצמי 

39.0% / 39.0%61.0% / 39.2%61.0% / 60.8%אחורה /חלוקת משקל קדימה
סיבובי הגה מנעילה לנעילה

)'מ(קוטר סיבוב בין מדרכות 
)ליטר(נפח מיכל דלק 

בטיחות וביטחון

כלי רכב / מערכת קדם התנגשות בהולכי רגל 
●●●)CMBS(הכוללת התרעה ובלימה אוטונומית 

●●●)RDM(מערכת הגנה מפני ירידה מהכביש 
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית גם במהירות נמוכה

●●●)ACC(הכוללת שמירת מרחק ועצירה מלאה 

●●●)LKAS(מערכת תיקון סטיה מנתיב 
●●●)FCW(התראת קדם התנגשות  

●●●)LDW(התראת סטיה מנתיב 

Accord Hybrid
מפרט טכני ואבזור

Technical Specification
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עם תזמון משתנה,  ציל׳ טורי4

HYBRID EX TOURING
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143 / 620
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1600 / 1610

2.3
11.6
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מערכות עזר לנהג

: Honda Sensing® חבילת מערכות בטיחות



)BSI(התרעה בפני רכב בשטח מת 
●●)RCTA( ותנועה חוצה מאחור 

●●●מערכת אור גבוה אוטומטי

●●●מצלמת רוורס עם הנחיות דינמיות
 )VSA(מערכת בקרת יציבות 

●●●)TRAC(ומערכת בקרת משיכה 

●●●)ABS(מערכת למניעת נעילת הגלגלים במהלך בלימה 
●●●)EBD(מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית 

●●●)BA(מערכת עזר לבלימה 
●●●)TPMS(בקרת לחץ אויר בגלגלים 

●●●)DRL(תאורת יום 

הנדסת שילדה הסופגת את האנרגיה
●●●)ACE( בהתנגשות חזיתית  

●●●כריות אויר קדמיות
●●●כריות אויר צידיות במושבים הקדמיים

●●●כרית אויר וילון עם חיישן הגנה מפני גלגלול
●●●כרית אויר לברכי הנהג והנוסע מלפנים

●●● נקודות בכלתנוחות הישיבה3חגורות בטיחות בעלות 
חגורות בטיחות קדמיות נמתחות 

●●●באופן אוטומטי בזמן עצירה לא שגרתית

נקודות קיבוע לכסאות תינוק במושבים האחוריים 
●●●)LATCH(החיצוניים 

חגורות בטיחות קדמיות 
●●●עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה

●●●נעילת בטיחות לילדים בדלתות אחוריות

עיצוב ואביזרים חיצוניים
●●חלון גג חשמלי

●●●דלתית פתח מילוי דלק ללא מכסה
●●●מפשיר אדים בשמשה האחורית

●●●מכסה מנוע מאלומיניום לחיסכון במשקל וצריכת דלק
●●●אנטנת סנפיר

שלט רחוק עם נעילה ופתיחת דלתות ופתיחת תא מטען
●●●ופתיחת כל החלונות בלחיצת כפתור

●●עם פס כרום ידיות בצבע הרכב
●●LEDעם פנס איתות מראות צידיות חשמליות מחוממות בצבע הרכב

●●כולל חייישן גשםמגבים קדמיים עם הפסקות לסירוגין
●אגזוז בסיומת כרום

כניסה חכמה ללא מפתח, מפתח חכם
●●● ונעילה אוטומטית בעת התרחקות מהרכב

●●●גריל אקטיבי עם תריסים פעילים לשיפור האוירודינמיות
●)קדמיים ואחוריים(חיישני חניה 

●מראות צד מתכווננות כלפי מטה במצב נסיעה לאחור
●●●מערכת עזר לזינוק בעלייה

●●●מערכת התנעה מרחוק

מערכות שמע ומידע
 ANDROIDמערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית 

WAZE כולל 10"דוברת עברית עם מסך מגע 
●

8"מערכת מולטימדיה עם מסך מגע 
●●אפל קארפליי/ ' כולל חיבור לאנדרואיד אוטו

●●●מובנית  ™Bluetoothמערכת 
●●●בקרת עוצמת רמקולים המותאמת למהירות הנסיעה

●לחיבור נגני מדיה )אמפרUSB )1.0חיבור 
●●לחיבור מדיה וסמארטפון  )אמפרUSB )2.5 חיבורי 2

●NFCצימוד סמארטפון על ידי 
●) וואט160(רמקולים 4 

בטיחות אקטיבית

בטיחות פסיבית



●) וואט180(רמקולים 8
●) וואט450(רמקולים כולל סאב וופר 10

מושבים
 כיוונים12מושב נהג מתכוונן חשמלי 

● זכרונות2כולל  כוונים לתמיכה גב תחתון4כולל 

● כיוונים4מושב נוסע קדמי מתכוונן חשמלי 
●כוונון ידני לגובה מושב הנהג

●●●    60 / 40מושב אחורי מתקפל מפוצל   
התקנה מקומיתמחוררריפודי עור

●●חימום מושבים קדמיים
●חימום מושבים אחוריים
●קירור מושבים קדמיים

עיצוב ואביזרים פנימיים
מצלמה אינטגרלית במראה הימנית ותצוגה אוטומטית

●●כולל אפשרות הפעלה ללא איתות, בעת איתות ימינה

●●●אימובלייזר מקורי
●תצוגה עילית מוקרנת על השמשה מול הנהג

●●●מערכת הפחתת רעש אקטיבית
●●●מידע על יעילות הדלק .  ™Eco Assistמערכת 

●●●בלם יד חשמלי ומנגנון עצור וסע
●●●חשמל/ספורט/חסכון: בורר תוכניות נהיגה

●●פתיחת החלון בגג בלחיצה אחת
●מראה אחורית מתכהה אוטומטית למניעת סנוור
●מערכת שלט לחניון מובנית במראה המרכזית

התקנה מקומית●הגה וידית הילוכים מצופים עור
●●●מתגי השליטה מההגה ומתגי החלונות מוארים

●●●סט שטיחים מקורי
●●● בקונסולה הקדמית ובקונסולה המרכזיתv12שקעי מתח 

●●●תאורה במראות האיפור בסכי שמש
●●●מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור

●●●משענת יד ותא אחסון בקונסולה המרכזית
●●●הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

●●●מיזוג אויר דו אזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

●●●והחלונות הקדמיים אוטומטיים,  חלונות חשמליים4

●●●נעילה ופתיחה אוטומטית של דלתות לפי הגדרת הנהג
●●●התנעה בכפתור

●●●בקרת שיוט
●מטען אלחוטי לסמארטפון

●●●מערכת הגה כוח חשמלי עם פין כפול
●●●)TRK(ערכת תיקון צמיגים 

תאורה
LEDLEDLED )אור נמוך(פנסים חזית אור מעבר 

הלוגןהלוגןLED )אור גבוה(פנסים חזית אור דרך 
LEDLEDLEDפנסי ערפל 

LEDLEDLEDפנסים אחוריים ואור בלם 
●●●הפעלה וכיבוי אוטומטי

גלגלים
●●● 17"חשוקי סגסוגת קלה 

בלם אחורי דיסק/ בלם קדמי דיסק מאוורר 
●●●גלגלים בטכנולוגיית השתקת רעשים

●●●מתלים קדמיים מקפרסון
●●●מתלים אחוריים רב קישוריים

צמיגים רב עונתיים

12.3 in / 11.1 in

225 / 50 R17 94V

צריכת דלק
מ” ק100-נתוני צריכת דלק בליטרים ל

)משולב/בינעירוני/עירוני(
)בנזין(סוג דלק 

4.9

 אוקטן 95


