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EXLX

ממדים קיבולת ומשקלים
937 / 998גובה מהמושב לתקרה מלפנים/מאחור מ"מ

950 / 1074מרווח לרגליים מלפנים/מאחור מ"מ
1397 / 1445מרווח לכתפיים מלפנים/מאחור מ"מ
1201 / 1364מרווח למותניים מלפנים/מאחור מ"מ

427נפח תא מטען )ליטר(
2763נפח תא נוסעים )ליטר(

2700בסיס גלגלים )מ"מ(
4663אורך כללי )מ"מ(

1412גובה )מ"מ(
1818רוחב )מ"מ(

1564 / 1546מפשק גלגלים קדמי/אחורי )מ"מ(
1355משקל עצמי )ק"ג(

38.9% / 61.1%חלוקת משקל קדימה/אחורה 

EXLX

מנוע ותיבת הילוכים
4 ציל׳ טורי, עם תזמון משתנהסוג מנוע בנזין

1498נפח מנוע )סמ"ק(
6000 / 107הספק מרבי מנוע בנזין )סל"ד/כ"ס(

5000 / 14.7מומנט מרבי מנוע בנזין )קג"מ/סל"ד(
89.5 / 73קדח x מהלך )מ"מ(

1 : 13.5יחס דחיסה 
®DOHC i-VTEC 16שסתומים

•בורר תוכניות נהיגה: חסכון/ספורט/חשמל
•מנוע חשמלי

129 / 4000-8000הספק מרבי מנוע חשמלי )סל"ד/כ"ס(
29.3 / 0-3000מומנט מרבי מנוע חשמלי )קג"מ/סל"ד(

151.5הספק מרבי משולב )כ"ס(
•סוללת ליתיום

 תיבת הילוכים אלקטרונית
רציפה משתנה עם מצבי ספורט ובורר הילוכים

•

2.454יחס העברה מנוע חשמלי
0.805יחס העברה מנוע בנזין

2.454הילוך נסיעה לאחור
3.42יחס העברה סופי

EXLX

צריכת דלק
4.5 / 4.8 / 4.3נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ )עירוני/בינעירוני/משולב(

אוקטן 95סוג דלק )בנזין(
••מערכת להפחתת פליטה של אדי הדלק בעת תדלוק
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EXLX

בטיחות
: Honda Sensing® חבילת מערכות בטיחות

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

)RDM( מערכת הגנה מפני ירידה מהכביש••
 מערכת בקרת שיוט אדפטיבית גם במהירות נמוכה הכוללת שמירת 

)ACC( מרחק ועצירה מלאה
••

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

)LDW( התראת סטיה מנתיב••
מערכות עזר לנהג

)RCTA( ותנועה חוצה מאחור  )BSI( התרעה בפני רכב בשטח מת•
••מערכת אור גבוה אוטומטי

בטיחות אקטיבית
•דינמיותמצלמת רוורס עם הנחיות 

)TRAC( ומערכת בקרת משיכה )VSA( מערכת בקרת יציבות••
)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••

)AVAS( צליל אזהרה לרכב חשמלי לכבדי ראיה••
בטיחות פסיבית

)ACE(  הנדסת שילדה הסופגת את האנרגיה  בהתנגשות חזיתית••
••2 כריות אויר קדמיות

••2 כריות אויר צידיות במושבים הקדמיים
••2 כריות אויר וילון עם חיישן הגנה מפני גלגלול

••2 כריות אויר לברכי הנהג והנוסע מלפנים
••חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות בכל תנוחות הישיבה

••חגורות בטיחות קדמיות נמתחות באופן אוטומטי בזמן עצירה לא שגרתית
)LATCH( נקודות קיבוע לכסאות תינוק במושבים האחוריים החיצוניים••

••חגורות בטיחות קדמיות עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה
••נעילת בטיחות לילדים בדלתות אחוריות

2.54סיבובי הגה מנעילה לנעילה
10.88קוטר סיבוב בין מדרכות)מ'(

40.1נפח מיכל דלק )ליטר(
5מושבים

12.58יחס היגוי

EXLX
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EXLX

מושבים
••כוונון ידני לגובה מושב הנהג

••שמענות ראש מתכווננות
•40/60קיפול מושב אחורי

EXLX

עיצוב ואביזרים פנימיים
••מיזוג אויר עם בקרת אקלים אוטומטית

••תאורה במראות האיפור בסכי שמש
••4 חלונות חשמליים, והחלונות הקדמיים אוטומטיים

••נעילת דלתות חשמלית
••מתגי החלונות במושבים הקדמיים ומתגי השליטה מההגה מוארים

••בקרת שיוט
••הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

••הגה כוח חשמלי עם פין כפול ויחס משתנה
 LED תאורת מפה••

••משענת יד ותא אחסון בקונסולה המרכזית
••כפתור אלקטרוני לפתיחת תא מטען מדלת הנהג

EXLX

מערכות שמע ומידע
 ANDROID מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית

WAZE דוברת עברית עם מסך מגע "10 כולל
•

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

••מערכת Bluetooth ™מובנית 
••בקרת עוצמת רמקולים המותאמת למהירות הנסיעה

• 6רמקולים )160 וואט(
•8רמקולים )180 וואט(

•חיבור USB  )1.0 אמפר ( לחיבור נגני מדיה
•חיבור USB )2.5 אמפר( לחיבור מדיה וסמארטפון 

EXLX

עיצוב ואביזרים חיצוניים
•מערכת התנעה מרחוק

•כפתור אלקטרוני לפתיחת תא מטען
 שלט רחוק עם נעילה ופתיחת דלתות ופתיחת תא מטען

ופתיחת כל החלונות בלחיצת כפתור
••

••אנטנת סנפיר
••מראות צד בצבע ברכב מתכוונות באופן חשמלי ועם חימום להפשרת אדים

•• מגבים קדמיים עם הפסקות לסירוגין
•מפתח חכם, כניסה חכמה ללא מפתח ונעילה אוטומטית בעת התרחקות מהרכב
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EXLX

תאורה
LED פנסי חזית••

LED פנסים אחוריים ואור בלם••

••הפעלה וכיבוי אוטומטי 

EXLX

גלגלים
••חשוקי סגסוגת קלה "16 

R16 93V 55 / 215צמיגים רב עונתיים

••מתלים קדמיים מקפרסון

••מתלים אחוריים רב קישוריים

in / 10.2 in 11.1בלם קדמי דיסק מאוורר / בלם אחורי דיסק

••תא אחסון בכל דלת
••זמזם תזכורת לכיבוי פנסים

••תעלות אויר חם לרגליים במושב האחורי
••סט שטיחים מקורי

••שקע מתח v12 בקונסולה הקדמית
••מפשיר אדים בשמשה האחורית עם טיימר

••תאורה בתא מטען
••מחזיקי כוסות בקונסולה המרכזית

••התנעה בכפתור
•משענת יד נשלפת במושב האחורי

••מערכת Eco Assist ™. מידע על יעילות הדלק 
••מערכת הפחתת רעש אקטיבית

••מערכת עזר לזינוק בעלייה
••בלם יד חשמלי ומערכת בלימה עצור וסע

)TRK( ערכת תיקון צמיגים••
••אימובלייזר מקורי

EXLX

ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור.         מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.               התמונות להמחשה בלבד.

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

LX - דרגה 7הונדה אינסייט

EX - דרגה 7הונדה אינסייט

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

LX - דרגה 4.52משולב4.8בינעירוני4.3עירוניהונדה אינסייט

EX - דרגה 4.52משולב4.8בינעירוני4.3עירוניהונדה אינסייט

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני צריכת הדלק הינם כפי שהתקבלו מהיצרן
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

LX אינסייט הייברידEX אינסייט הייבריד

מחירוןמחירון
₪ 149,900₪ 169,900
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www.targetmotors.co.il :בקרו באתר


