מפרט אקורד החדשה

NEW ACCORD SPECIFICATIONS
2.4L

2.0L

מנוע

i-VTEC

i-VTEC

סוג

2354

1997

Max. Power PS/rpm

200/7000

156/6300

כ"ס/הספק מירבי סל"ד

Max. torque Kgm/rpm

23.4/4500

19.6/4100

קג"מ/מומנט מירבי סל"ד

Fuel System

pgm-fi

pgm-fi

ENgine
Type
Displacement (cc)

Octane Rating - Unleaded 95
Fuel tank capacity (L)

)נפח מנוע (סמ"ק

מערכת דלק
95 דלק נטול עופרת אוקטן

65

65

TRANSMISSION

נפח מיכל דלק בליטרים

מערכת העברת כח

5 speed Automatic, Grade Logic Control System

 הילוכים קדמיים ממוחשבת עם בקרת דירוג לוגי5 אוטומטית

PERFORMANCE

ביצועים

Acceleration 0-100 km/h

9.5

10.6

 קמ"ש100- ל0-תאוצה מ

Maximum speed (km/h)

227

214

מהירות מירבית קמ"ש

Urban (Km/l)

8.3

9.8

)נסיעה עירונית (ק"מ לליטר

Extra urban (Km/l)

15.1

17

)נסיעה בינעירונית (ק"מ לליטר

Combined (Km/l)

11.6

13.4

FUEL CONSUMPTION

צריכת דלק

SUSPENSION SYSTEM

)נסיעה משולבת (ק"מ לליטר

מערכת מתלים

Double wishbone

שלביים-עצמות עצה כפולות בולמי זעזועים דו-קדמיים

5 link Double wishbone

 נקודות עיגון5 עצמות עצה כפולות-אחוריים

STEERING SYSTEM

מערכת היגוי

Electric power tilt + telescopic

הגה כח בתגבור חשמלי מתכוונן טלסקופי

BRAKE SYSTEM

מערכת בלמים

Front - Ventilated disc

דיסק מאוורר-קדמיים

Rear - disc

דיסק-אחוריים

DIMENSIONS & WEIGHTS

מידות ומשקולות

Overall length (mm)

4740

4740

)אורך כללי (מ"מ

Overall width (mm)

1840

1840

)רוחב כללי (מ"מ

Overall height (mm)

1440

1440

)גובה כללי (מ"מ

Wheelbase (mm)

2705

2705

)בסיס גלגלים (מ"מ

Ground clearance (mm)

150

150

)מרווח קרקע מינימלי (מ"מ

Luggage space (L)

467

467

נפח תא מטען בליטרים

Kerb wight (Kg)

1524
5.86

1443
5.49

)רדיוס סיבוב (מ

Turning radius (m)

standard
optional
(-) not included

)משקל (ק"ג

סטנדרט
אופציונלי
( לא כלול-)

interior equipment

Executive 2.4L Executive 2.0L Elegance 2.0L Comfort 2.0L

אבזור פנים
,מושבי עור

Leather seats,
8 way powered driver seat + 2 memory

 זכרונות2 +  מצבים8 -כיוון מושב נהג חשמלי

Audio controls from steering wheel with illumination

בקרה למע' שמע מגלגל ההגה

Leather steering wheel cover

ציפוי עור להגה

Shift knob- leather covered

ציפוי עור לידית הילוכים

Automatic climate control

מזגן אויר עם בקרת אקלים

Rear vantilation

פתח איורור אחורי למזגן

4 electrically - powered windows
Electric windows auto up & auto down

 חלונות חשמל4

4

4

4

Cruise control

2

חלונות חשמל כולל מצבי אוטו' מעלה ומטה
בקרת שיוט

Heated front seats

חימום מושבים קדמיים

Driver's seat height adjustment

הגבהת כסא נהג

60/40 rear seat folding rear seat

40/60 מושב אחורי מתקפל

Front map lights

תאורת מפות קדמיות

Rear interior light

תאורה פנים אחורית

Trunk light

תאורה בתא מטען

Premium 6 CD changer with RDS & MP3 reader

 דיסקים6 מערכת שמע פרימיום ומחליף
MP3 רדיו דיסק מקורי תומך

Factory fitted radio/CD player & MP3 reader
SAT NAVI 8in MONITOR + Rear view camera

 מצלמת רוורס+  אינץ' למע' ניווט8 מסך מובנה

Multifunctional road trip computer

מחשב דרך

Tweeters

טוויטרים

Subwoofer

סאבוופר

4 speakers

 רמקולים4

Integrated rear window antenna

אנטנה אינטגרלית בשמשה האחורית
AUX שקע

Auxiliary Input Jack
USB adapter cable

USB שקע

Bluetooth application

ממשק בלוטוס

Cup holder

מתקן לכוסות

Armrest

משענת יד

Rear armset + cup holder

 מתקן לכוסות+ משענת יד אחורית

Remote trunk opener

פתיחת תא מטען ממושב הנהג

גובה כללי

 מ"מ1440 mm

מפשק גלגלים קדמי

בסיס גלגלים

מפסק גלגלים אחורי

 מ"מ1589 mm

 מ"מ2705 mm

 מ"מ1588 mm

 מ"מ4740 mm אורך כללי

INTERIOR EQUIPMENT

«§®²¶£¤

Sport Comfort

Tilt and telescopic adjustable power steering

§²£µ¯ª¦®££©¸¬¥©¢ ¢

Audio controls from steering wheel

¢ ¢¢ª ª ¬°¬·¸©¶°¬ª¢¶µ

Executive
2.4L Executive 2.0L Elegance 2.0L Comfort 2.0L
Safety & Security Leather steering wheel
cover
Front airbags for driver and passenger
Automatic Climate control
Side airbags
Power door locks
Curtain airbags

כריות צד
¸§¤©¶¬¸£¸ª¡¸ª§°®
וילונות צד
ª¬·¥¸£®£ª¥v
ABS+EBD מערכת
µª¡¸©§¶´¡¬
קורות פלדה כפולות בדלתות
¦£§·¸¶µ
VSA מע' עזר לייצוב הרכב
±£µ·'מע
TSA בקרת ייצוב נגרר

4 electrically-powered windows

ABS+EBD

Fuel consumption Display

Side - impact protection door beams

Cruise Control

Vehicle Stability Assist system

Glass roof

Trailer stability assist

בטיחות
¢ ¢¢ª ªומיגון
ª¶£°§£²§´
ולנוסע
לנהג
אוויר
«§ªµ¸¶µ«°¶§££כריות
¤¬

Collapsible steering column Central door locking

¸§¤©¶¬¢ª§°®
מוט הגה קורס

Electric side mirrors with signal indicators
Front seat belts with pretensioners

¸£¸§«°¸£§ª¬·¥¡´¸£¶¬
מותחן
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם

Seatbelt Reminder - warning Driver’s
light and buzzer
seat height adjustment
Child-proof rear door locks 60/40 back seat folding

זמזם לחגורות בטיחות+התראה
¢®¯§©¸¢נורת
¢
האחוריותxrqvrª²µ¸¬§¶£¥·£¬
נעילת ביטחון לילדים בדלתות

Door - open or trunk-open indicator light

המטען
§®¦ לדלתות פתוחות ולתא¢®¦®
נורות התראה
¸§¶£¥¢·¬·¸§ª¶

Integrated rear-window antenna

Active front head retraints

משענות ראש קדמיות אקטיביות

Front Map lights

Front and rear head rests

¸£§¬¡µ¸£²¬¸¶£¸

משענות ראש קדמיות ואחוריות

Rear interior lights

Security Alarm system

¸§¶£¥«§®²¸¶£¸
מע' אזעקה
°¦¬¸¸¶£¸
)משבת מנוע (אימובילייזר
¢®¢·£¬¬µª¡¢ª©§¬¸¥§¸²
ISOFIX
התקן בטיחות למושב ילדים

Trunk light

Immobilizer

ISOFIX child-seat anchors Remote fuel lid opener

Cup holder

Auto dimming mirror

¸£¯£©ªµ¸¬
למראה פנימית
'עמעום אוטו

radio CD MP3
Passenger Frond Airbag OFF Original
System Components

¨¬£¸§¶£µ¬µ¯§¡£§¡¶
 הקדמיMP3
במושב
ביטול כרית אוויר לנוסע

EXTERIOR equipment
4 speakers

«§ª£µ¬¶v
אבזור חוץ

Electric side mirrors with signal
indicators
Twiters

§¦¶§« חשמליות עם פנס איתות£¦
מראות צד

Electric side mirrors folding 16” Tires 205/55 R
Heated side mirrors
17” Tires 225/45 R
Elect. Sunroof
Alloy wheels
Front lights

למראות צד
205/55
R חשמלי
16"§קיפול
§¬´
225/45צדRמראות
17"§חימום
§¬´
חלון גג נפתח חשמלי
HID

Digital clock

Auto headlights

Halogen

HID

סוג- פנסים קדמיים

§ª¦§ §¡£°·

בקרת אורות אוטומטים

Armrest

Front Fog Lights

¡§¸®°·¬

פנסי ערפל קדמיים

Electric side mirrors

Parking Sensors

¸£¶¬ª§ª¬·¥ª£²§µ
חיישני מרחק לחנייה
¸§¶£µ¬¢µ°¤
חיישני גשם למגבים
«§§¶£¥¢§§®¥§®·§§¥
מתזים לפנסים
§¦¬£¦£«§ ¬£¢¶£¸·§§¥
205/60 R16 צמיגים
USB
o£ AUX
°µ·
225/50
R17 צמיגים

Original alarm

Rain Sensors

Parking distance sensors

Headlight washers

Rain & light sensors

205/60 R16 tires
225/50 R17 tires

AUX & USB

16" alloy wheels

AUX

17" alloy wheels

Glove compartment with cooling

AUXחישוקי
°µ·
16" אלומיניום

¶£¶§µªª£©¸£²²©¸
17" חישוקי אלומיניום

Standard

¦¶¡®¦¯

Not includedjok«§§µª

*דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מזערי

«£§®§¬£ª§µ£·§¥

Halogen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

80/1268/EEC * תקן.*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה
2009  התשס"ט,)*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת

זיהום
מירבי

Option at extra charge

±¯£®«£ª·¸¢§´²£

 ק"מ דרגת זיהום אוויר100 -צריכת דלק בליטרים ל
עירוני
9 דרגה
 בינעירוני10.20
5.88
עירוני
12 דרגה
בינעירוני
6.62
12

דגם
2.0L
2.4L

