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ADN SPORTIV
Noul Civic Type R este un vehicul pe care numai Honda putea să-l
construiască. Reflectă gândirea noastră unică, reinventarea perpetuă,
progresul și îmbunătățirea continuă. Dorința noastră de a crea vehiculul
sportiv perfect pentru șosea și pista de curse se regăsește în fiecare
detaliu al caroseriei.
Este un vehicul proiectat pentru emoția pură a conducerii, o mașină
construită cu suflet, care îți vorbește așa cum foarte puțini o pot face.
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Model afișat este Civic Type R GT, Racing Blue Pearl.
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ASPIRAȚII
SPRE
MAI BINE
Reputația noastră are la bază excelența
în inginerie și inovația tehnică. Ne place
provocarea, competiția, progresăm și nu
rămânem niciodată pe loc. Noul Civic
Type R este întruchiparea tuturor
cunoștințelor acumulate și a ambițiilor
noastre pentru viitor. A fost proiectat de
la zero, fiecare componentă fiind testată
pentru a oferi cea mai emoționantă
conducere. Rezultatul este un vehicul cu
adevărat impresionant, care poate fi numit
justificat Type R

03

04

CURSA
PERFORMANȚEI
Proiectat pentru performanță, alura puternică este
impresionantă și funcțională. Fiecare linie sculptată,
împreună cu detaliile aerodinamice contribuie la
optimizarea fluxului de aer și mărirea forței deportante,
oferind manevrabilitate îmbunătăţită
şi stabilitate la viteze mari.
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EXPERIENȚA
TYPE R
Sub capota cu design ultramodern se află un motor de doi litri,
patru cilindri VTEC TURBO, care dezvoltă o putere maximă de 320
CP și un cuplu de 400 Nm. Nu este nicio surpriză că Type R poate
accelera de la 0-100 km/h în 5.8 secunde și poate ajunge la o
viteză maximă de 272 km/h (unde condițiile permit acest lucru).
Toată această putere este gestionată de o transmisie manuală cu
șase trepte extrem de precisă, care este optimizată cu un sistem
de control al ajustării turaţiei pentru a asigura schimbări rapide şi
intuitive ale treptelor de viteză. Propulsia finală este asistată de
un excepţional diferenţial cu alunecare limitată de tip elicoidal,
pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor.
Testul final de performanţă este, bineînţeles, pe pistă. Nu orice
pistă, ci clasicul Nürburgring, unde am dus noul Type R la limită.
A răspuns cu distincţie, reducând cu aproape 7 secunde timpul
predecesorilor.
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DINAMICA DE
CONDUCERE
Răspunsul direcţiei şi capacitatea de virare ale Type R-ului au fost
mult îmbunătăţite datorită noii caroserii rigide şi a sistemului de
suspensie care este complet nou. Acestea lucrează împreună pentru
manevrabilitate optimă şi maximizarea transferului de putere pe şosea.
Suspensia faţă tip MacPherson este setată pentru reducerea cuplului
de torsiune şi optimizarea manevrabilităţii, în timp ce noul sistem de
suspensie independentă spate multi-link sporeşte stabilitatea la frânare
şi reduce ruliul caroseriei. Sistemul de suspensie este completat de
sistemul amortizoarelor adaptive şi de diferenţialul cu alunecare limitată,
care maximizează controlul şi stabilitatea, pentru o conducere mult mai
sportivă.
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UNICUL
TYPE R
Exteriorul semnificativ al lui Type R se
potriveşte perfect cu habitaclul impresionant,
proiectat ca să te impresioneze, chiar înainte
să apeși butonul de pornire a motorului.
Interiorul inspirat din motorsport are tot ce
îți trebuie exact acolo unde este necesar,
cadrane de bord clare, uşor de citit, manetă
din aluminiu pentru schimbarea treptelor şi o
plăcuţă Type R care arată numărul de serie al
vehiculului.
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INTERIOR ŞI
EXTERIOR FĂRĂ
COMPROMISURI
Chiar dacă sentimentul de motorsport este puternic, dotările de
top şi confortul sunt prezente. Dincolo de scaunele inspirate
de curse, sunteţi înconjurat de materiale tactile premium, sistem
de climatizare, Cruise Control, frână electronică de parcare şi
noul sistem audio cu ecran tactil de 7” Honda CONNECT cu
sistem de navigație.
Dataloggerul de performanță LogR este construită exclusiv pentru noul
Type R.
Un nou sistem care combină computerul de bord și senzorii integrați cu
o aplicație de smartphone pentru a ajuta șoferii să monitorizeze și să
înregistreze o varietate de parametri de performanță.
În timp ce conduci, toată interacțiunea cu Honda LogR se face prin
ecranul Honda CONNECT de 7", în timp ce analiza mai aprofundată
poate fi accesată prin intermediul smartphone-ului tău, inclusiv
condusuri anterioare, semne de performanță și redări folosind Google
Maps. Aplicația LogR este disponibilă ca descărcare gratuită din App
Store și Google Play.

Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.
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Am așezat șoferul în centrul atenției noastre, cu o selecție de
moduri de conducere: Comfort, Sport și +R, orientat spre pilotaj.
Fiecare mod setează răspunsul accelerației, amortizoarele
adaptive, forța direcției şi senzația la schimbarea treptelor de
viteză, ca să ofere noului Type R trei personalități diferite.
Modul +R declanșează potențialul orientat către pilotaj al Type R.
Modifică ecranul de afișare al panoului de instrumente, setările
controlului tracțiunii, răspunsul accelerației, întăreşte direcţia şi
amortizoarele adaptive, ca să îți ofere o experienţă de conducere
mult mai directă.
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În motorsport, succesul se măsoară adeseori în fracţiuni de
secundă. De aceea, cele mai mici detalii pot face diferenţe
mari pentru perfomanţe şi manevrabilitate.
Civic Type R nu face excepţie. Este plin de detalii ca
prize de aer faţă şi difuzor spate care îmbunătăţesc
performanţele vehiculului, în timp ce acoperişul, pe care
sunt montate deflectoare inteligente pentru scurgerea
aerului spre spate, eficientizează dinamica.
În același timp cu pasiunea pentru performanțe, ne
menținem angajamentul pentru siguranța ta, motiv pentru
care o multitudine de tehnologii inteligente lucrează
împreună în noul Type R. Așa cum te-ai aștepta de la
un membru al familiei Civic, Type R vine cu o mulțime
de tehnologii de siguranță, din care face parte ultima
suită Honda SENSING ce include sistem de avertizare a
coliziunilor frontale (Collision Mitigation Braking System),
sistem de asistare a menținerii benzii de circulație (Lane
Keeping Assist System) și recunoașterea semnelor de
circulație (Traffic Sign Recognition).
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CHAMPIONSHIP WHITE

CRYSTAL BLACK PEARL

POLISHED METAL METALLIC

SONIC GREY PEARL

RALLYE RED

RACING BLUE PEARL

PERSONALIZARE
Am creat o gamă de culori care să
completeze fiecare detaliu remarcabil al
caroseriei Type R și care să se potrivească
ADN-ului sportiv. Alege culoarea,
personalizează vehiculul!
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PACHET EXTERIOR
CARBON
Intensifică stilul atletic al Type R
cu pachetul exterior sportiv Carbon

PACHET INTERIOR
CARBON
PACHET EXTERIOR CARBON*

PACHET INTERIOR CARBON

Pachetul este proiectat să se potrivească perfect cu forma aerodinamică a Type R și este caracterizat de
un detaliu roșu unic, încorporat în carbon.
Pachetul include: Capace de carbon pentru oglinzile exterioare, ornamente cu detalii carbon pentru
stâlpul B, aripă spoiler carbon și detaliu carbon pentru difuzorul spate.

Inspirat din utilizarea carbonului pentru stilizarea exterioară, pachetul aduce
detaliile de carbon în interiorul Type R.
Pachetul include: Panouri interioare carbon şi finisaje
carbon pe pragurile portierelor.

Model shown is Civic Type R GT in Championship White.
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PACHET ILUMINARE
ROŞIE
Înconjoară-te de lumini ambientale în culoarea roşie.

PACHET ILUMINARE ROŞIE
Pachetul iluminare foloseşte o combinaţie de lumini pentru crearea atmosferei
ambientale în interiorul vehiculului.
Pachetul include: Iluminare podea faţă în culoarea roşie, praguri portiere
iluminate, iluminare roşie pentru consolă şi linii iluminate roşu
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ORNAMENT DE CARBON PENTRU
DIFUZORUL SPATE
Ornamentul din fibră de carbon
autentică pentru difuzorul spate este
făcut manual și accentuează stilul
puternic al Type R.

ORNAMENT DE CARBON PENTRU
AERISIRE CAPOTĂ
Maximizează look-ul sportiv al mașinii.

CAPACE DE CARBON PENTRU
OGLINZILE LATERALE
Tema sportivă este aplificată de
capacele impresionante ale oglinzilor
laterale confecţionate manual din
carbon.

CAPACE ARGINTII PENTRU OGLINZILE
LATERALE
Aceste capace netede, argintii și sportive
pentru oglinzile laterale conferă Type R-ului
tău un aspect unic.
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SPOILER DIN CARBON
Aripa din fibră de carbon autentică a
spoilerului arată splendid şi reduce
greutatea lui Type R.

COVORAȘE PODEA
Covoarele elegante pentru podea
intensifică aspectul stilat și confortul
interiorului Type R.
Include: Covorașe față și spate

Motor
Tip
Cilindree (cmc) 1996
Distribuție

GT

Ultimate
Edition

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

benzină

benzină

1996

1996

4 supape

4 supape

Siguranță
Airbag șofer i-SRS

GT

Ultimate
Edition

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

♦

♦

Airbag pasager SRS cu posibilitatea de dezactivare

♦

♦

GT

Ultimate
Edition

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

Sistem de climatizare automat cu două zone

♦

♦

Senzor de ploaie

♦

♦

Ștergător lunetă cu funcție intermitentă

♦

♦

Confort și accesibilitate

Exterior
Antenă aerodinamică
Mânere portiere și oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei

GT

Ultimate
Edition

2.0 VTEC TURBO
Manual

2.0 VTEC TURBO
Manual

♦

♦

♦

♦

Norma de poluare

Euro 6

Euro 6

Airbag-uri laterale (față)

♦

♦

Senzor lumină

♦

♦

Combustibil

benzină

benzină

Airbag-uri tip cortină (față și spate)

♦

♦

Oglindă retrovizoare electrocromatică

♦

♦

Ornament exterior sport cu efect fibră de carbon
și finisare roșie (față/spate/praguri laterale)

♦

♦

♦

Senzori parcare (față și spate)

♦

♦

♦

♦

235 @ 6,500

♦

♦

Geamuri cu acționare electrică (față și spate)

Eleron Type R

235 @ 6,500

♦

♦

♦

♦

♦

♦

320 @ 6,500

♦

♦

320 @ 6,500

Geamuri electrice (acționate din cheie)

Evacuare triplă centrală

Putere maximă (CP / rpm)

Sistem antiblocare frâne (ABS)
Sistem de distribuție electronică a forței
de frânare (EBD)
Asistență la frânarea de urgență (BA)

♦

Putere maximă (kW / rpm)

Sistem de control al stabilității și tracțiunii (VSA)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Oglinzi rabatabile electric și încălzite

Grilă neagră

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)

Oglinzi rabatabile electric (acționate din cheie)

Emblemă Type R (faţă şi spate)

Parasolare cu oglinzi și iluminare

♦

♦

Geamuri fumurii

♦

Priză accesorii (față)

♦

♦

Priză accesorii (spate)

♦

♦

Cârlig portbagaj

♦

♦

Scaun șofer cu reglare manuală pe înălțime

♦

♦

Consolă centrală cu cotieră glisantă
și compartiment depozitare

♦

♦

Banchetă fracționabilă 60/40 cu tetiere fixe

♦

♦

Volan reglabil pe înălțime și adâncime

♦

♦

Interfață informații șofer cu ecran color

♦

♦

Performanțe

400 @
2,500-4,500

400 @
2,500-4,500

Accelerație 0 → 100 km/h (secunde)

5.8

5.8

Viteză maximă (km/h)

270

270

Centuri de siguranță față și spate cu sistem de
pretensionare în 2 stadii

♦

♦

Nivel zgomot interior (dB)

68

68

Sistem ISO Fix (scaune spate)

♦

♦

Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)
Sistem automat de frânare cu funcție detecție
pietoni (CMBS)
Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Sistem de menținere bandă de circulație (LKAS)
Sistem de avertizare părăsire bandă
de circulație (LDW)
Sistem de asistare a menținerii benzii de circulație cu
intervenție activă asupra traiectoriei (RDM)
Limitator de viteză inteligent

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Lumini interior

♦

♦

Iluminare roșie

♦

♦

Cruise control adaptiv cu funcția de anticipare (i-ACC)

♦

♦

Lumină citire (față)

♦

♦

Roți

Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație

♦

♦

Lumină ambientală

♦

♦

Lumină portbagaj

♦

♦

Lumină torpedou

♦

♦

Anvelope Michelin Sport Cup 2 245/30ZR20

Lumină curtoazie (față și spate)

♦

♦

Jante aliaj Limited Edition 20" BBS Forged

Cuplu maxim (Nm / rpm)

Consum și emisii (WLTP)†
Urban (l/100km)

10.8

10.8

Extra (l/100km)

7.5

7.5

Mixt (l/100km)

8.5

8.5

170-246

170-246

Emisii - CO2 - (g/km)

Consum și emisii (NEDC)†
Urban (l/100km)

9.7

9.7

Extra (l/100km)

6.6

6.6

Mixt (l/100km)

7.7

7.7

151-220

151-220

Emisii - CO2 - (g/km)

Dimensiuni
Lungime totală (mm)

4557

Sistem de monitorizare a unghiului mort incl.
monitorizare trafic marșarier

4557

Lățime totală (mm)

1877

1877

Lățime totală, inclusiv oglinzi laterale (mm)

2076

2076

Înălțime totală - la gol (mm)

1434

1434

Ampatament (mm)

2699

2699

Ecartament față (mm)

1584

1584

Ecartament spate (mm)

1602

1602

Garda la sol - cu șofer (mm)

126

126

Număr locuri (persoane)

4

4

Diametru de bracaj (m)

12.56

12.56

Întoarceri volan (rotiri)

2.11

2.11

♦

♦

Securitate
Sistem blocare pornire motor

♦

♦

Sistem de alarmă

♦

♦

Deschidere selectivă a portierelor

♦

♦

Sistem Smart entry și Start

♦

♦

Protecție portbagaj

♦

♦

Interior
Scaune sport Type R cu tetiere integrate,
tapițerie din velur și stofă

♦

♦

Capacități

Volan sport Type R îmbrăcat în piele

♦

♦

Capacitate portbagaj (litri, metoda VDA) - scaune
spate nepliate

Inserții interior și difuzoare aer cu ornamente roșii

♦

♦

Placă număr de serie

♦

♦

Mâner schimbător de viteze din aluminiu

♦

♦

Capacitate portbagaj (litri, metoda VDA) - scaune
spate pliate

420

420

786

786

Pedale din aluminiu

♦

♦

Capacitate depozitare sub portbagaj (litri)

6

6

Plafon negru

♦

♦

Capacitate rezervor (litri)

46

46

Funcții și tehnologie
Selectare 3 moduri de rulare (Comfort/Sport/+R)

♦

♦

Greutate
Greutate la gol (kg)

1405

1405

Sistem de control ajustare turație

♦

♦

Greutate maximă admisă (kg)

1760

1760

Servodirecţie asistată electric cu raport variabil

♦

♦

Sarcina utilă (kg)

340-380

340-380

Frână de parcare electrică cu funcție Brake Hold

♦

♦

Greutatea maximă admisă pe osie, față/spate (kg)

1000/800

1000/800

Sistem Stop & Start

♦

♦

Sistem de amortizoare adaptive (față și spate)
cu senzor

♦

♦

Agile Handle Assist

♦

♦
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♦

Aripă centrală eleron din fibră de carbon

♦

Emblemă hayon Type R din crom negru fumuriu

♦

Emblemă hayon Civic din crom negru fumuriu

♦

Lumini exterior
Faruri cu LED

♦

♦

Sistem de asistare pentru faza lungă (HSS)

♦

♦

Spălătoare faruri

♦

♦

Spălătoare faruri

♦

♦

Lumini de zi cu LED

♦

♦

Timer cu funcţia Coming home/Leaving home

♦

♦

Jante din aluminiu de 20" Piano Black

♦

♦

Pneuri Continental 245/30 R20

♦

Kit reparaţie pană

Audio și comunicare
Honda CONNECT cu navigație Garmin
(7" touchscreen, radio digital AM/FM/DAB, Apple
CarPlay/Android Auto™, radio online, integrare
aplicație Aha™, navigare pe internet)*

♦

♦

Încărcare telefon wireless

♦

♦

2 port-uri USB + 1 port HDMI∆

♦

♦

Premium audio - 11 incinte acustice

♦

♦

Comenzi audio pe volan

♦

♦

Sistem Bluetooth™ Hands Free

♦

♦

Cameră video pentru mers în marșarier

♦

♦

♦

Priză de aer capotă din fibră de carbon

♦
♦
♦

♦

♦

♦ Standard - Nu este disponibil
†*Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experienţa reală de conducere. Honda Jazz a fost supus
noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanţa reală a vehiculului atunci
când este condus. În timpul fazei de tranziţie dintre NEDC (fostul regim de testare) și WLTP, valorile NEDC pentru CO2 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările Comisiei
Europene nr. 2017/1153.
*Prin utilizarea aplicaţiilor de pe Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai
atunci când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay®. Caracteristicile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay® pot să nu
fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt
compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de ţară.
Apple CarPlay® este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
Δ

Este recomandat un dispozitiv USB de 256 MB sau mai mare și unele dispozitive pot să nu fie compatibile
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O
NOUĂ
DIRECȚIE
La Honda, căutăm mereu să facem tehnologia mai utilă
și să găsim modalități de a face lumea un loc mai bun.
Din acest motiv ne-am angajat să electrificăm toate
modelele noastre principale până în 2022, asigurând
un consum de combustibil și emisii mai mici pentru un
mediu mai curat.
Bun venit noii generații!

Model afișat este Honda e Advance, Platinum White Pearl.

27

28

