
Du kommer til å forstå hvorfor vi har lagt ned så mye tid på å

utvikle den. Den er svært stillegående, men likevel kraftig. Den

har et klasseledende drivstofforbruk på 5,8 liter/100 km (blandet

kjøring), og toppmomentet 340 Nm opptrer allerede ved kun 

2 000 o/min. Og den er renere. De lave utslippene tilfredsstiller

allerede i dag miljøkravene for 2006 (Euro IV/EU 2005).

diesel revolusjonerende dieselmotor

Det tar sin tid å oppnå det perfekte. Vi har tatt oss den

tiden og skapt noe som sies å være den beste

dieselmotoren i verden. Vi ville at vår i-CTDi-diesel

skulle sette en ny standard, og det gjør den. Stille-

gående og ren, men også med kraft, yteevne og

teknikk for å skape en ny tidsregning i dieselverdenen.

Sånt gjør man ikke i løpet av en kaffepause. I kraft av

den ekspertise som bante vei for vår i-VTEC-motor,

benyttet vi en revolusjonerende ”semi-solid” støpe-

teknikk for å skape en 2,2 liters turbodiesel av

aluminium. 

dieselmotoren en ren nytelse

Støpeteknikken gjør motoren sterk og aluminiums-

materialet gjør motoren lett. Resultatet er blitt

klasseledende effekt og moment, samtidig som

utslippene er unikt lave. Det eneste som ”mangler”, 

er dieselstøyen. Den unike lukkede konstruksjonen

medfører et yteevnenivå som du blir imponert av når

du kjører CR-V.

Effekt og dreiemoment for 

2,2-litersmotoren. Motoren har

en fantastisk yteevene, slik det

fremgår av diagrammet.



Honda Motor Europe Ltd. (Norge)
Postboks 1534, 3007 Drammen 

Tlf. 32 25 48 00
www.honda.no
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Honda Motor Europe forbeholder seg retten til å forandre utstyr

og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og

bilder er kun ment som oversiktsinformasjon. Enkelte detaljer

angitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i bilene som selges i

Norge. Kontakt din Honda-forhandler for nærmere opplys-

ninger. For en mer utførlig beskrivelse, se vår hovedbrosjyre. For

de siste oppdateringer, se www.honda.no  
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Honda CR-V Diesel



Satin Silver Metallic Nighthawk Black PearlSilver Moss Metallic

Cosmic Gray Pearl Milano Red

2,2 ES2,2 LS

2,2 Executive

CR-V Diesel

Titanium skinntrekk 
(2,2 Executive)

Svart skinntrekk
(2,2 Executive)

Stofftrekk 
(2,2 LS, 2,2 ES)



Tekniske spesifikasjoner

2,2 LS 2,2 ES/Executive
Utstyr - Sikkerhet
Lyktespyler • •/•
Automatisk firehjulstrekk (4WD) • •/•
VSA (stabilitetskontroll, antispinn) • •/•
ABS, blokkeringsfrie bremser med EBD • •/•
Barnesikre låser bak • •/•
Bremselys, høyt montert • •/•
Beltestrammere foran • •/•
Elektronisk startsperre, Immobiliser • •/•
Kollisjonspute på førersiden • •/•
Kollisjonspute på passasjersiden • •/•
Sidekollisjonsputer • •/•
Nakkebeskyttelse foran og bak • •/•
Sidekollisjonsvern i dørene • •/•
Sidekollisjonsgardin - •/•
3 stk. 3-punkstbelter bak • •/•
Lastebøyler i bagasjerommet • •/•
Lyskastere justerbare fra innsiden • •/•
ISOFIX barnesikring • •/•
Tåkelys foran - •/•

Antall stjerner Euro NCAPs test
Total sikkerhet 4
Fotgjengere 3

Komfort
Sentrallås, fjernstyrt med bakdøråpning • •/•
Antenne, mikrotype på taket • •/•
Førersete, høydejustering • •/•
“Cruisecontrol” - •/•
Rattbetjent radio • •/•
Høyttalere 4 stk., 17 cm • •/•
Tweeters foran 2 stk. - •/•
Campingbord i bagasjerommet • •/•
AC med pollenfilter • -/-
ACC (klimaanlegg) med pollenfilter - •/•
Spiller med radio/CD • •/•
Midtkonsoll med koppholder (nedfellbar) • •/•
Utetemperaturmåler • •/•
Håndbremsspak montert i instrumentpanelet • •/•
Gulv uten midttunnel • •/•
Ratt, høydeinnstillbart • •/•
Sideruter, elektrisk styrt, foran og bak • •/•
Tankdeksel, kan åpnes innenfra • •/•
12 volts strømuttak i lasterommet • •/•
Varmeutslipp til baksetegulv • •/•
Ytterspeil, elektrisk styring og oppvarming • •/•
Bakrute som kan åpnes innenfra • •/•
Skinntrekk, soltak og navigasjon - -/•
Skinntrukket ratt - -/•
Navigasjon - -/•
Armlener foran og bak • •/•
Hot gas system (innebygd kupévarmer) • •/•

Annet
Elektrisk oppvarmede forseter • •/•
Lakkerte ytterspeil - •/•
Lakkerte fenderlister - •/•
Lakkerte hjulbue og terskellistbeskyttlese - -/•
Kromdesign utv. dørhåndtak - •/•
Rulletrekk over bagasjerom - •/•
Bakseterygg nedfellbar 60-40 • •/•
Nedfelte bakseter kan stilles opp 
mot forseteryggene • •/•
Utenpåliggende reservehjul med deksel • •/•
Taklist • •/•
Bakrutepusser • •/•
Lettmetallfelger - •/•
Baksetene kan justeres i lengderetningen • •/•
Elektrisk innfellbare sidespeil - -/•
Takspoiler • •/•

Garantier: 36 måneders eller 10.000 mil fabrikkgaranti, 72 måneders
rustbeskyttelsesgaranti, 36 måneders lakkgaranti

- = tilbys ikke   • = som standard

2,2 LS, ES og Executive
Motor
Rett 4-syl. tverrstilt i aluminium med doble overliggende kamaksler
Slagvolum, cm3 2204
Sylinderdiam. x slaglengde, mm 85 x 97,1
Kompresjon 16,7
Maksimal effekt, hk/kW 140/103 ved 4000 rpm
Maksimalt dreiemoment, Nm 340 ved 2000 rpm
Drivstofftype Diesel
Drivstoffinnsprøyting  PGM-FI Common rail

Kraftoverføring
Automatisk 4WD, 6-trinns girkasse
Utveksling man
1. 3,933
2. 1,892
3. 1,189
4. 0,928
5. 0,777
6. 0,653
Revers 4,008
Differensial 3,894

Karosseri 
Forsterket, galvanisert stålkarosseri med kupérom av høyeste sikkerhetsgrad.
”Myk” front for fotgjengersikkerhet.

Styring Servotannstang
Svingradius, ved hjul 10,6 
Svingradius, ved karosseri 11,4
Antall rattomdreininger fra full v. til full h. 3,11

Bremser
Diagonal deling, skiver foran (vent.) bak
ABS: Standard med EBD (elektronisk bremsekraftfordeler)

Hjuloppheng
Foran: Fjærben av MacPhearson-type med toe control link-reguleringsstag, gasstrykk-    
søtdempere med progressive ventiler, krengningshemmer
Bak: Doble triangelledd, gasstrykkstøtdempere med progressive ventiler, krengningshemmer

Mål
Lengde x bredde x høyde, mm 4635 x 1785 x 1710
Akselavstand, mm 2630
Sporvidde, foran/bak, mm 1540/1560
Bakkeklaring, mm 200
Bagasjerom, liter VDA (opptil taket) Baksete oppe 527 (761)

Baksete nede 948 (1568)

Vekt
Totalvekt, kg 2140
Egenvekt, kg 1627
Tillatt last, kg 513
Tillatt taklast, kg 40
Maks. tilhengervekt, kg 1500

Elektrisk system
Dynamo 12V - 105A
Batteri 12V - 74A

Hjul
Dekk  M+S 215/65 R16
Felg 16x61/2JJ (LS) stål, 16x61/2JJ (ES/EXE) Alu
Reservehjul standardstørrelse

Yteevne
Toppfart, km/h 180
Akselerasjon 0-100 km/h 10,6

Drivstofforbruk iflg. 1999/100/EC man
Bykjøring, l/100 km 8,2
Landeveiskjøring, l/100 km 5,8
Blandet kjøring, l/100 km 6,7 
Bensintank, liter 58
CO2-verdi g/km 177


