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 US הונדה אקורד
היברידית

אקורד מנצח!

רכבי  למחלקת  שייכת  אקורד  הונדה  הייתה  ומתמיד  מאז 
קצת  אבל  יוקרתית,  למכונית  נחשבת  היא  וככזו,  מנהלים, 

כבדה, קצת גדולה וקצת הרבה לא חסכונית.

החל  מחדש,  לגמרי  תוכנן  אקורד,  הונדה  של  העשירי  הדור 
מגודל הרכב והחומרים מהם הוא עשוי וכלה במערכות ההנעה, 

הבטיחות וההנאה....

31 שנה אחרי שהוצג הדגם הראשון של האקורד, משיקה הונדה את 
הדור ה 10
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ספורטיבית
גם   - קליל  יותר  הרבה  אבל  מפנק,  עדיין  יוקרתי,  עדיין 

מבחינת הנראות, גם מבחינת חוויית הנסיעה ואפילו מבחינת 

העלויות....

נתחיל בשלדה - העשויה מחומר חזק וקל הרבה יותר, שמשפיע 

גם על הבטיחות וגם על משקל הרכב בצורה משמעותית.

קליל  מראה  לאקורד  שמעניק  לחלוטין  החדש  לעיצוב  נמשיך 

וספורטיבי יותר, מצמצם את הגובה כדי לשפר את צריכת הדלק 

והיציבות על הכביש ומעניק לתא הנוסעים יותר מרווח.

חווייתית
אם אתם רגילים למראה המכובד של האוקרד הישנה, אולי לא תתחברו 

כל כך למראה החדש והספורטיבי שלה אבל רק אחרי שתנסו, תגלו שהוא 

משפיע משמעותית על חוויית הנסיעה שלכם.

האקורד ההיברידית, כמו אחיותיה, זוכה גם היא לגיר אוטומטי של 10 הילוכים 

- בלי מוט הילוכים, הוא מופעל באמצעות כפתורים בלבד. שני מנועי טורבו 

וכמובן - המערכת ההיברידית החדשה, דור 3, של הונדה.
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מאובזרת
האקורד מגיעה בשלל גרסאות ואביזרים שונים, לפי הבחירה והצרכים 
האישיים שלכם וכוללת את כל מערכות הבטיחות המתקדמות בעולם 
כולל בלימה אוטונומית, בקרת שיוט, מערכת סיוע לשמירה על נתיב 

הנסיעה, ניטור שטחים מתים ומצלמה אחורית.
המושב  לרצפת  מתחת  ממוקמות  הסוללות  כאן  הקודם,  לדגם  בניגוד 

האחורי, דבר שמאפשר לתא המטען להישאר מרווח ונוח.

מפנקת
שלל פינוקים טכנולוגיים שיש מצב שיגרמו לכם לרצות להישאר לגור ברכב.

מושב נהג חשמלי עם 12 אפשרויות כיוון.
מסך מגע 8” למערכת המולטימדיה וגם כפתורים פיזיים כדי להקל את התפעול 

שלה.
משטח טעינה אלחוטי למכשירים סלולריים שממוקם בתא הנוסעים, שגם הוא עבר 

שדרוג משמעותי, ואפילו נקודת WI FI  שתשאיר אתכם מחוברים כל הזמן.

לסיכום:
חוויית  וחסכונית,  בטיחותית  אמינה,  יוקרתית,  איכותית,  נסיעה  לחוויית  המפנק  הרכב 

הנסיעה המושלמת.
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Honda Accord US
 סטנדרטי 

 זמין בחבילת תוספות בתשלום

 לא זמין  

Hybrid Hybrid EX EX-L Touring

KEY FEATURES
Honda Sensing® Safety
& Driver-Assistive
Technologies

מערכת טכנולוגיות בטיחות ועזר 
®Honda Sensing לנהג

Apple CarPlay®
Integration / Android
Auto™ Integration

אלחוטי אלחוטי אלחוטי
/ ®Apple CarPlay מערכת

Android Auto™ מובנית

Seats  מושבים קדמיים
עם חימום

מושבים קדמיים 
עם חימום – 

גימור עור

מושבים קדמיים 
ואחוריים עם 

חימום – גימור 
עור – מושבים 

קדמיים עם 
אוורור

מושבים

12-Way Power Driver’s
Seat

עם אפשרות 
לקיבוע 2 מצבים 

בזיכרון

עם אפשרות 
לקיבוע 2 מצבים 

בזיכרון

מושב נהג עם 12 אפשרויות לכוונון 
חשמלי

Moonroof חלון גג

Blind spot information system
מערכת התראה מפני רכב 

בשטח מת

Wireless Phone Charger משטח טעינה אלחוטי לסמארטפון

Wheels חישוקי סגסוגת 
קלה “17

חישוקי סגסוגת 
קלה “17

חישוקי סגסוגת 
קלה “17

חישוקי סגסוגת 
קלה “19 

בעלי תוספות 
בצבע שחור

גלגלים

MPG Ratings Hybrid
(city/highway/combined) 20/20/20 20/20/20 20/20/20 ]היברידי[ 17/19/18

דירוג MPG היברידי
(עירוני/מהיר/משולב)

Total System
Horsepower (Hybrid only)

6200 סל”ד @ 
212 כ”ס

6200 סל”ד @ 
212 כ”ס

6200 סל”ד @ 
212 כ”ס

6200 סל”ד @ 
212 כ”ס 

הספק מנוע (כ”ס) כולל (היברידי 
בלבד)

Collision Mitigation Braking
System™ (CMBS™) (Honda
Sensing® feature)

(™CMBS) מערכת קדם התנגשות
(Honda Sensing® תכונת)

Road Departure Mitigation
System (RDM) (Honda
Sensing® feature)

מערכת הגנה מפני ירידה מהכביש 
(Honda Sensing® תכונת)  (RDM)

Adaptive Cruise Control (ACC) with 
Low-Speed Follow (Honda Sensing® 
feature)

בקרת שיוט אדפטיבית גם במהירות 
נמוכה הכוללת שמירת מרחק ועצירה 

(ACC) מלאה
(Honda Sensing® תכונת)

Lane Keeping Assist System (LKAS) 
(Honda Sensing® feature)

מערכת תיקון מסטייה מנתיב 
(Honda Sensing® תכונת) ((LKAS

Lane Departure Warning (LDW) (Honda 
Sensing®
feature)

מערכת התראה מפני סטייה 
(LDW) מנתיב

(Honda Sensing® תכונת)

Traffic Sign Recognition
System (TSR) (Honda Sensing® 
feature)

(TSR) מערכת זיהוי תמרורים
(Honda Sensing® תכונת)

לא עובד 100% בארץ 

Blind Spot Information System
(BSI) with Cross Traffic Monitor

מערכת התראה מפני רכב בשטח 
מת (BSI) עם התרעת תנועה חוצה 

מאחור

Auto High-Beam Headlights מערכת אור גבוה אוטומטי

Low-Speed Braking Control בקרת בלימה במהירות נמוכה

Head-Up Display (HUD) (HUD) תצוגה עילית

ACTIVE SAFETY בטיחות אקטיבית
Multi-Angle Rearview Camera with 
Dynamic Guidelines

מצלמת רברס מרובת זוויות  עם קווי 
הנחיה דינמיים



Hybrid Hybrid EX EX-L Touring

Vehicle Stability Assist™
(VSA®) with Traction Control

מערכת בקרת יציבות (VSA)  עם  
בקרת משיכה

Anti-Lock Braking System
(ABS)  (ABS) מערכת למניעת נעילת גלגלים

Electronic Brake Distribution
(EBD)

מערכת אלקטרונית לחלוקת  כוח 
(EBD) בלימה

Brake Assist מערכת עזר לבלימה

Tire Pressure Monitoring
System (TPMS)

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים 
(TPMS)

LED Daytime Running Lights
(DRL) (DRL) תאורת יום פעילה

Acoustic Vehicle Alerting
System (AVAS) בדגמי היבריד בדגמי היבריד מערכת התרעה אקוסטית

PASSIVE SAFETY בטיחות פאסיבית
Advanced Compatibility
Engineering™ (ACE™) Body
Structure

הנדסת שלדה הסופגת את האנרגיה 
(™ACE) בעת התנגשות חזיתית

Advanced Front Airbags
כריות אוויר מתקדמות לנהג ולנוסע 

הקדמי

SmartVent® Front Side Airbags SmartVent™  כריות אוויר צדיות

Side Curtain Airbags with Rollover 
Sensor

כריות אוויר וילון עם חיישן הגנה 
מפני גלגול

Driver’s and Front Passenger’s Knee 
Airbags

כריות אוויר לברכי הנהג והנוסע 
הקדמי

3-Point Seat Belts at all Seating 
Positions

חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות 
בכלל המושבים

Front 3-Point Seat Belts with Automatic 
Tensioning System

חגורות בטיחות קדמיות בעלות 3 
נקודות ומערכת מתיחה אוטומטית 

Lower Anchors and Tethers for 
CHildren (LATCH): Lower Anchors 
(2nd-Row Outboard), Tether Anchors 
(2nd-Row All)

נקודות קיבוע ותושבות תחתיות לעיגון 
מושבי בטיחות לילדים:

נקודות קיבוע תחתיות  (מושבי צד 
בשורת המושבים השנייה), תושבות 

קיבוע (כלל המושבים בשורה השנייה)

Driver’s and Front Passenger’s Seat-
Belt Reminder

חגורות בטיחות קדמיות עם נורית 
חיווי והתראה קולית

Child-Proof Rear Door   Locks
נעילת בטיחות לילדים בדלתות 

האחוריות

AUDIO & CONNECTIVITY שמע וחיבוריות

160-Watt Audio System with 4 Speakers
מערכת שמע 160 וואט עם 4 

רמקולים

1.0-Amp USB Audio
Interface

קונסולה קדמית 
(כניסה 1)

חיבור USB (1.0 אמפר) לחיבור נגן 
מדיה

8-Inch Display Audio with High-Resolu-
tion Electrostatic Touch-
Screen, Knobs and Hard
Keys for Primary
Controls and
Customizable Feature Settings

מערכת מולטימדיה עם מסך מדע 
אלקטרוסטטי HD בגודל “8 בעלת 

חוגות ולחצנים לבקרה ראשית 
ותכונות ומאפיינים הניתנים להתאמה 

אישית

Bluetooth® HandsFreeLink® דיבורית  ®Bluetooth אלחוטית 
 HandsFreeLink™ 

Bluetooth® Streaming Audio ®Bluetooth הזרמת מדיה בחיבור

SMS Text Message Function
פונקציית הקראת הודעות טקסט

(באנגלית בלבד)
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Radio Data System (RDS)
מערכת נתוני רדיו (RDS) (תומך 
בארץ רק בתדרים אי זוגי בלבד)

Speed-Sensitive Volume Compensation 
(SVC)

בקרת עוצמת רמקולים המותאמת 
(SVC) למהירות הנסיעה

HondaLink® ®HondaLink

Apple CarPlay® Integration אלחוטי אלחוטי אלחוטי
®Apple CarPlay מערכת

מובנית

Android Auto™
Integration אלחוטי אלחוטי אלחוטי

™Android Auto מערכת
מובנית

2.5-Amp USB
Smartphone/Audio
Interface

קונסולה קדמית 
(חיבור 1) / 

קונסולה מרכזית 
(חיבור 1)

קונסולה קדמית 
(חיבור 1) / 

קונסולה מרכזית 
(חיבור 1)

קונסולה קדמית 
(חיבור 1) / 

קונסולה מרכזית 
(חיבור 1)

2 חיבורי USB (2.5 אמפר) לחיבור 
מדיה וסמארטפון

2.5-Amp USB Charging
Port

שורות המושבים 
השנייה 

(2 חיבורים)

שורות המושבים 
השנייה 

(2 חיבורים)

שורות המושבים 
השנייה 

(2 חיבורים)
חיבור USB (2.5 אמפר) לטעינה

180-Watt Audio System with 8 Speakers
מערכת שמע עם 8 רמקולים (180 

וואט)

Wireless Phone Charger משטח טעינה אלחוטי לסמארטפון

450-Watt Premium Audio System with 
10 Speakers, including Subwoofer

מערכת שמע פרימיום עם 10 
רמקולים כולל סאב וופר (450 וואט)

Near Field
Communication (NFC) (NFC) פונקציית תקשורת טווח אפס

COMFORT & CONVENIENCE נוחות ואבזור
Dual-Zone Automatic Climate Control 
System

מערכת בקרת אקלים אוטומטית 
מפוצלת דו-אזורית

Power Windows with Auto-Up/Down 
Driver’s and Front Passenger’s Win-
dows

חלונות חשמליים עם אפשרות 
פתיחה/סגירה בלחיצה אחת עבור 

חלון הנהג וחלון הנוסע הקדמי

Power Door Locks/Programmable 
Auto-Locking Doors

נעילת דלתות מרכזית/נעילת דלתות 
אוטומטית ניתנת לתכנות

Push Button Start התנעה בלחיצת כפתור

Cruise Control בקרת שיוט

One-Touch Turn Indicators הפעלת איתותי פנייה בנגיעה אחת

Tilt and Telescopic Steering Column הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

Center Console with
Armrest and Storage
Compartment

קונסולה מרכזית עם משענת יד ותא 
אחסון

Beverage Holders (front & rear) מחזיקי כוסות (מלפנים ומאחור)

Driver’s and Front Passenger’s Illumi-
nated Vanity Mirrors

מראות איפור עם תאורה בסכי 
השמש של הנהג והנוסע הקדמי

Capless Fuel Filler דלת פתח מילוי דלק ללא מכסה

Map Lights תאורת מפות

Sunglasses Holder מחזיק משקפי שמש

12-Volt Power Outlets
(front & center console)

V12 שקעי אספקת חשמל
(בקונסולה הקדמית והמרכזית)
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Rear-Window Defroster מפשיר אדים בשמשה האחורית

Cargo Area Light תאורת תא מטען

Floor Mats סט שטיחים

Side Door Pockets תאי אחסון צדיים בדופן הדלתות

Illuminated Steering Wheel-Mounted
Controls בקרי שליטה מוארים בגלגל ההגה

Illuminated Power Window Switches
מתגי הפעלה מוארים של החלונות 

החשמליים 

Trunk Main Switch מתג נעילה ראשי של תא המטען

Lockable Glove Compartment תא כפפות עם אפשרות נעילה

Leather-Wrapped Steering Wheel גלגל הגה בגימור עור

Driver-Side Seatback Pocket תא אחסון בגב מושב הנהג

HomeLink® Remote System ®HomeLink שלט רחוק

Automatic-Dimming Rearview Mirror מראה פנימית מתכהה אוטומטית

Door Pull Ambient Lighting
תאורת אווירה (Ambient) בעת 

משיכת הדלת

SEATING מושבים
Driver’s Seat with
Manual Height Adjustment

מושב נהג עם אפשרות כוונון גובה 
ידני

Adjustable Front SeatBelt Anchors
נקודות עיגון ניתנות להתאמה עבור 

חגורות הבטיחות במושבים הקדמיים

Fold-Down Rear
Seatback with Center
Armrest

פיצול 60/40 פיצול 60/40 פיצול 60/40 פיצול 60/40
מושבים אחוריים הניתנים לקיפול 

בתוספת משענת יד אמצעית, פיצול 
60/40

Seating Capacity 5 5 5 5 מספר מושבים

Driver’s Seat with 12Way Power Adjust-
ment,
Including 4-Way Power
Lumbar Support

עם אפשרות 
לקיבוע 2 מצבים 

בזיכרון

עם אפשרות 
לקיבוע 2 מצבים 

בזיכרון

מושב נהג עם 12 אפשרויות לכוונון 
חשמלי, כולל כרית תמיכה לגב עם 4 

אפשרויות כוונון חשמלי

Heated Seats מושבים קדמיים מושבים קדמיים
מושבים קדמיים 

ומושבי צד 
אחוריים

חימום מושבים

Front Passenger’s Seat with 4-Way 
Power
Adjustment

מושב נוסע קדמי עם 4 אפשרויות 
כוונון חשמלי

Leather-Trimmed Seats מושבים בגימור עור

Ventilated Front Seats מושבים קדמיים עם אוורור

EXTERIOR FEATURES מאפייני גימור חיצוניים
LED Low-Beam
Headlights with AutoOn/Off

פנסי תאורה קדמית LED עם 
הפעלה/כיבוי אוטומטיים
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Aluminum Hood מכסה מנוע מאלומיניום

Security System with
Remote Entry and Trunk Release

מנגנון נעילה עם אפשרות כניסה 
ופתיחת תא המטען באמצעות 

השלט
Taillights with LED
Brakelights and
Integrated LED Light
Bars

,LED פנסים אחוריים עם נורות
 LED פנסי בלימה עם פסי נורות

מובנים

Body-Colored Door Handles בצבע כרום ידיות בצבע הרכב

Variable Intermittent Windshield 
Wipers חיישני גשם מגבים קדמיים עם הפסקות לסירוגין

Power Side Mirrors בצבע הרכב בצבע הרכב בצבע הרכב בצבע הרכב
מראות צד חשמליות לא מתקפל 

חשמלי

Fin-Type Roof-Mounted Antenna בצבע הרכב בצבע הרכב בצבע הרכב בצבע הרכב אנטנת סנפיר בגג הרכב

LED Headlights with Auto-On/Off
פנסי תאורה קדמית LED עם 

הפעלה/כיבוי אוטומטיים

LED Fog Lights LED פנסי ערפל

Smart Entry with Walk Away Auto 
Lock®

כניסה חכמה ללא מפתח ונעילה 
אוטומטית בעת התרחקות מהרכב

Heated, Power Side Mirrors בצבע הרכב
בצבע הרכב עם 
 LED פנסי איתות

מובנים

בצבע הרכב 
עם פנסי איתות 
LED מובנים עם 
הטיה אוטומטית 
של מראת הצד 

בצד הנוסע כלפי 
מטה בעת נסיעה 

לאחור

מראות צד חשמליות עם חימום

Active Shutter Grille גריל אקטיבי עם תריסים פעילים

One-Touch Power
Moonroof with Tilt
Feature

חלון גג חשמלי עם פתיחה בלחיצה 
אחת ואפשרות הטיה

Courtesy Lights תאורת כניסה לרכב

Body-Colored Parking Sensors קדמי: 2 / אחורי: 
4

קדמי: 4 / אחורי: 
4 חיישני חניה בצבע הרכב

ENGINEERING פרטים טכניים

Engine Type 4 צילינדרים טורי 4 צילינדרים טורי 4 צילינדרים טורי  4 צילינדרים טורי  סוג מנוע

Displacement 1468 סמ”ק 1468 סמ”ק 1468 סמ”ק 1468 סמ”ק נפח מנוע (סמ”ק))

Horsepower (SAE net) 6200 סל”ד @ 
143 כ”ס

6200 סל”ד @ 
143 כ”ס

6200 סל”ד @ 
143 כ”ס

6200 סל”ד @ 
143 כ”ס הספק (כ”ס וסל”ד) SAE) נטו)

Torque (SAE net) 3500 סלד @ 
17.4 כס

3500 סלד @ 
17.4 כס

3500 סלד @ 
17.4 כס

3500 סלד @ 
17.4 כס מומנט (קג”מ וסל”ד) SAE )נטו) 

Compression Ratio 1 : 13.5 1 : 13.5 1 : 13.5 1 : 13.5 יחס דחיסה

Valve Train  16-Valve DOHC
®i-VTEC

 16-Valve DOHC
®i-VTEC

 16-Valve DOHC
®VTEC

 16-Valve DOHC
®VTEC שסתומים

3-Mode Drive System
(ECON/Sport/EV)

3 תוכניות נהיגה (חסכון/ספורט/
חשמל)

AC Synchronous Permanent-Magnet 
Electric Motor

מנוע חשמלי עם מגנט קבוע וסנכרון 
AC

Horsepower 5000-6000 סל”ד 
@ 181 כ”ס

5000-6000 סל”ד 
@ 181 כ”ס

5000-6000 סל”ד 
@ 181 כ”ס

5000-6000 סל”ד 
@ 181 כ”ס

הספק
(כ”ס וסל”ד)



Hybrid Hybrid EX EX-L Touring

Torque 2000 סל”ד @ 
32 כ”ס

2000 סל”ד @ 
32 כ”ס

2000 סל”ד @ 
32 כ”ס

(דגם היברידי)

2000 סל”ד @ 
32 כ”ס

(דגם היברידי)

מומנט
(קג”מ וסל”ד)

Total System Horsepower 6200 סל”ד @ 
212 כ”ס

6200 סל”ד @ 
212 כ”ס

6200 סל”ד @ 
212 כ”ס

(דגם היברידי)

6200 סל”ד @ 
212 כ”ס

(דגם היברידי)

הספק מירבי משולב 
(כ”ס וסל”ד)

Lithium-Ion Battery סוללת ליתיום-יון

Fuel Injection יציאות יציאות יציאות  יציאות  הזרקת דלק

Electric Parking Brake with Automatic 
Brake Hold

בלם חניה חשמלי עם אחיזת בלמים 
אוטומטית

Eco Assist™ System ™Eco Assist מערכת

Active Noise Cancellation™ (ANC) (ANC) ביטול רעשים אקטיבי

Hill Start Assist (HSA) מערכת עזר לזינוק בעלייה

Immobilizer System מערכת אימובילייזר

CARB Emissions Rating LEV3-SULEV30 LEV3-SULEV30 LEV3-SULEV30 LEV3-SULEV30 דירוג פליטת פחמן

Idle-Stop סרק-עצירה

Remote Engine Start התנעה בשלט רחוק

EPA MILEAGE RATINGS/FUEL דירוג צריכת דלק לק”מ בהתאם לרשות הגנת הסביבה

Electronic Continuously Variable Trans-
mission (eCVT)
(City/Highway/Combined)

48 / 48 / 48 48 / 48 / 48 48 / 48 / 48  43 / 41 / 44
תיבת הילוכים רציפה אלקטרונית 

(eCVT)
(עירוני/מהיר/משולב)

Fuel Tank Capacity 48.5 ליטר 48.5 ליטר 48.5 ליטר 48.5 ליטר נפח מיכל דלק

Electronic Continuously
Variable Transmission (ECVT) with 
Sport Mode and Deceleration Selectors

תיבת הילוכים אלקטרונית רציפה 
משתנה (ECVT) עם מצב ספורט 

ובורר הילוכים

Electric Motor 0.805 0.805 0.805 0.805 מנוע חשמלי

Engine / Overdrive 2.454 2.454 2.454 2.454 Overdrive / מנוע

Reverse 8.397 8.397 8.397 8.397 הילוך נסיעה לאחור

Final Drive 3.42 3.42 3.42 3.42 הינע סופי

INTERIOR MEASUREMENTS מידות פנים

Headroom (front/rear) 95 / 100 94 / 95 94 / 95 94 / 95
גובה מהמושב לתקרה (מלפנים/

מאחור) ס”מ

Legroom (front/rear) 103 / 107.5 103 / 107.5 103 / 107.5 103 / 107.5 מרווח רגליים (מלפנים/מאחור) בס”מ

Shoulder Room
(front/rear) 143.5 / 148 143.5 / 148 143.5 / 148 143.5 / 148 מרווח לכתפיים (מלפנים/מאחור)

Hiproom (front/rear) 139.7 / 140.5 139.7 / 140.5 139.7 / 140.5 139.7 / 140.5 מרווח למותניים (מלפנים/מאחור)

Cargo Volume 472.9 472.9 472.9 472.9 נפח תא מטען (בליטר)

Passenger Volume 2990 2908 2908 2908 נפח תא נוסעים



Honda Accord US
 סטנדרטי 

 זמין בחבילת תוספות בתשלום

 לא זמין  

Hybrid Hybrid EX EX-L Touring

EXTERIOR MEASUREMENTS ממדים חיצוניים

Wheelbase 2829 2829 2829 2829 בסיס גלגלים (מ”מ)

Length 4882 4882 4882 4882 אורך (מ”מ)

Height 1450 1450 1450 1450 גובה (מ”מ)

Width 1861.8 1861.8 1861.8 1861.8 רוחב (מ”מ)

Track (front/rear) 1610 / 1600 1610 / 1600 1610 / 1600 1602.7 / 1590
מפשק גלגלים 

קדמי/אחורי

Curb Weight 1509 1509  1535.8  1549 משקל עצמי בק”ג

Weight Distribution (front/rear, eCVT) 39.0% / 61.0% 39.0% / 61.0% 39.2% / 60.8% 39.2% / 60.8%
חלוקת משקל

(eCVT קדימה/אחורה)

Body/Suspension/ Chassis מרכב/מתלים/שלדה

Wheel Resonators גלגלים בטכנולוגיית הפחתת רעש

MacPherson Strut Front Suspension מתלים קדמיים מקפרסון

Multi-Link Rear Suspension מתלים אחוריים רב קישוריים

Dual-Pinion, Variable-
Ratio Electric Power
Steering (EPS)

מערכת הגה כוח חשמלי במתח 
משתנה (EPS) עם פין כפול

Adaptive Damper System מערכת בלימה אדפטיבית

Stabilizer Bar (front/rear)
 mm x 5.0 27.2

mm (טובולרי) / 
mm 16.5 (מוצק)

 mm x 5.0 27.2
mm (טובולרי) / 
mm 16.5 (מוצק)

 mm x 5.0 27.2
mm (טובולרי) / 
mm 16.5 (מוצק)

 mm x 5.0 27.2
mm (טובולרי)    

 mm 16.5 /
(מוצק)

מוטות מייצבים (קדמי/אחורי)

Steering Wheel Turns, Lock-to-Lock 2.3 2.3 2.3 2.3 סיבובי הגה מנעילה לנעילה

Steering Ratio 11.77 11.77 11.77 11.77 יחס סיבוב הגה-גלגל

Turning Diameter, Curbto-Curb 11.61 11.61 11.61 11.61 קוטר סיבוב בין מדרכות (מ’)

Power-Assisted
Ventilated Front
Disc/Solid Rear Disc
Brakes

28.2 / 31.2 28.2 / 31.2 28.2 / 31.2 28.2 / 31.2
דיסקים קדמיים מאווררים/דיסקים 
אחוריים, עם תגבור חשמלי (ס”מ)

Wheels חישוקי סגסוגת 
קלה “17

חישוקי סגסוגת 
קלה “17

חישוקי סגסוגת 
קלה “17

חישוקי סגסוגת 
קלה “19 

בעלי תוספות 
בצבע שחור

גלגלים

All-Season Tires R17 94V 225/50 R17 94V 225/50 R17 94V 225/50 R19 40 / 235 צמיגים רב-עונתיים

Tire Repair Kit (TRK)  (TRK) ערכת תיקון צמיגים



רמת אבזור בטיחותידגם

EX- דרגה 7הונדה אקורד

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

דרגה 4.92משולב4.9בינעירוני4.9עירוניהונדה אקורד



רח׳ ירמיהו 68, ירושלים
WWW.TARGETMOTORS.CO. IL
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* ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור
** מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב, התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.


