
Du vil kunne forstå, hvorfor vi har brugt så meget tid på at

udvikle den. Den er støjsvag, men alligevel kraftfuld. Den har

klassens laveste brændstofforbrug på 14,9 km/l (blandet

kørsel), og topmomentet på 340 Nm forekommer tidligt ved 

kun 2.000 omdr./min. CR-V Diesel er også et miljøbevidst valg.

Det lave udslip ligger allerede i dag under miljøkravene for 2006

(Euro IV/EU 2005).

diesel revolutionerende dieselmotor

Det tager sin tid at opnå det perfekte. Vi har taget os

den tid og skabt noget, som efter sigende er verdens

bedste dieselmotor. Vi ønskede, at vores i-CTDi-diesel

skulle blive noget helt specielt, og det er den.

Støjsvag og ren, men også med kraft, ydeevne og

teknik til at skabe en helt ny dieselæra. Den slags

skaber man ikke blot i en håndevending. I kraft af den

ekspertise, der banede vejen for vores i-VTEC-motor,

anvendte vi en revolutionerende ”semisolid” støbe-

teknik til at skabe en 2,2-liters turbodiesel i aluminium. 

dieselmotoren ren nydelse

Støbeteknikken giver en stærk motor, og aluminium-

materialet gør motoren let. Resultatet er en dieselmotor

med en fremragende effekt og et højt moment,

samtidig med at udslippet er utroligt lavt. Det eneste,

der ”mangler”, er dieselstøjen. Den unikke lukkede

konstruktion giver et ydelsesniveau, som vil imponere

dig, når du kører i CR-V.

Effekt og drejningsmoment 

for 2,2-liters dieselmotoren.

Motoren har en fantastisk

ydeevne, som det fremgår 

af denne graf.



Honda Motor Europe - Denmark
Birkemose Allé 33, 6000 Kolding

Telefon 76 30 55 30
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HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer i

udstyr eller specifikationer uden forudgående meddelelse.

Detaljer, farver, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til

orientering. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. En udførlig

beskrivelse finder du i vores hovedbrochure. Du kan se de

seneste opdateringer på www.honda.dk  
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Honda CR-V Diesel



Satin Silver Metallic

Taffeta White

Silver Moss Metallic

Nighthawk Black Pearl

Opal Beige Metallic

Royal Ruby Red Pearl Cosmic Gray Pearl

Eternal Blue PearlMilano Red Magnetic Blue Metallic

2,2 ES2,2 LS

2,2 Executive

CR-V Diesel

Sort læderbetræk 
(2,2 Executive)

Stofbetræk 
(2,2 LS, 2,2 ES)



Tekniske specifikationer

2,2 LS 2,2 ES/Executive
Udstyr - Sikkerhed
Automatisk firehjulstræk (4WD) • •/•
VSA (Vehicle Stability Assist) • •/•
ABS, blokeringsfrie bremser med EBD • •/•
Børnesikring bagdøre • •/•
Bremselys, højt monteret • •/•
Selestrammere for • •/•
Elektronisk startspærre, Immobiliser • •/•
Airbag i fører- og passagerside • •/•
Sideairbags • •/•
Gardinairbags - •/•
Nakkestøtter for og bag, ialt 5 stk. • •/•
Sidekollisionsbeskyttelse i dørene • •/•
3 trepunktsseler bag • •/•
Lastøjer i bagagerummet • •/•
Forlygter, højdejusterbare fra kabinen • •/•
Forlygtevasker • •/•
Isofix beslag • •/•
Tågelygter - •/•
Forlygtevaskere • •/•

Antal stjerner i Euro NCAPs test CR-V model 2002
Samlet sikkerhed ✩✩✩✩

Fodgængere ✩✩✩

Komfort
Fjernbetjent centrallås m. bagagerumsåbning • •/•
Forsæder, elopvarmelige • •/•
Antenne, mikroantenne på taget • •/•
Førersæde, højdejustering • •/•
Fartpilot - •/•
Ratbetjent radio • •/•
Højtalere, 4 stk. • •/•
Tweeter 2 stk. - •/•
Campingbord i bagagerummet • •/•
Aircondition med pollenfilter • -/-
Klimaanlæg med pollenfilter - •/•
Cd-afspiller • •/•
Midterkonsol med kopholder (nedfældelig) • •/•
Udetemperaturmåler • •/•
Håndbremsegreb mont. i instrumentpanelet • •/•
Gulv uden midtertunnel • •/•
Højdeindstilleligt rat • •/•
Elsideruder, for og bag • •/•
Tankdæksel, der kan åbnes fra kabinen • •/•
12 volts eludtag i bagagerummet • •/•
Varmedyse til bagsædegulvet • •/•
Elsidespejle med varme • •/•
Rude i bagklappen, der kan åbnes 
inde fra kabinen • •/•
Armlæn forsæder • •/•
Læderbetræk - -/•
Soltag, elbetjent - -/•
Navigationsystem - -/•

Andet
Letmetalfælge - •/•
Dørhåndtag i krom - •/•
Krom rørhale på udstødning - -/•
Lakerede sidespejle - •/•
Lakerede sidelister på dørene - •/•
Lakerede skørter og nederste sidelister - -/•
Metallic-look ved instrumentpanel og døre • •/•
Bagagerumsafdækning - •/•
Nedfældeligt bagsæderyglæn (60-40) • •/•
Nedfældede bagsæder kan vippes 
op imod forsædernes ryg • •/•
Bagsæder, justerbare i længderetningen • •/•
Bagrudevisker/-vasker • •/•
Elektrisk foldbare sidespejle - -/•
Tagspoiler • •/•

Garantier: 3 år eller 100.000 km’s fabriksgaranti. 6 års garanti mod
gennemtæring 3 års lakgaranti.

• = som standard - = fås ikke (evt. som ekstraudstyr)

2,2 LS, ES & Executive
Motor 
4-cyl. rækkemotor i aluminium placeret på tværs med dobbelte overliggende knastaksler
Slagvolumen, cm3 2204
Cylinderdiam. x slaglængde, mm 85 x 97,1
Kompression 16,7
Maks. effekt, hk/kW 140/103 ved 4000 o/min
Maks. drejningsmoment i Nm 340 ved 2000 o/min
Brændstoftype Diesel
Brændstofindsprøjtning Common rail

Kraftoverførsel 
Automatisk 4WD, 6-trins gearkasse
Udveksling man
1. gear 3,933
2. gear 1,892
3. gear 1,189
4. gear 0,928
5. gear 0,777
6. gear 0,653
Bak 4,008
Total 3,894

Karosseri 
Forstærket, galvaniseret stålkarosseri med sikkerhedskabine af højeste sikkerhedsgrad.
”Blød” front af hensyn til større fodgængersikkerhed.

Styretøj Tandstang med servo
Vendediameter, ved hjul 10,6
Vendediameter, ved karosseri 11,4
Antal ratomdrejninger 3,11

Bremser
Diagonal opdeling, skiver for og bag (vent. for) 
ABS: Som standard med EBD (elektronisk bremsekraftsfordeler)

Hjulophæng
Foran: MacPherson-fjederben med toe control link, gastrykstøddæmpere med progressive
ventiler, krængningsstabilisator
Bagpå: Dobbelt wishbone-ophæng, gastrykstøddæmpere med progressive ventiler,
krængningsstabilisator

Mål
Længde x bredde x højde, mm 4635 x 1785 x 1710
Akselafstand, mm 2630
Sporvidde, for/bag, mm 1540/1560
Frihøjde, mm 200
Bagagerum, liter VDA 527-761* (952-1568* med nedfældede ryglæn)

Vægt
Totalvægt, kg 2150
Egenvægt, kg 1550, 1575, 1600
Påhængskøretøj med bremse kg. 1500
Påhængskøretøj uden bremse kg. 600

Hjul
Dæk M+S 215/65 R16
Fælge 16x61⁄2JJ
Reservehjul standardstørrelse

Præstationer
Tophastighed, km/t 180
Acceleration, 0-100 km/t 10,6

Brændstofforbrug man
Bykørsel, km/liter 12,2
Landevejskørsel, km/liter 17,2
Blandet kørsel, km/liter 14,9
Tankvolumen, l 58
Miljøklasse EU2005
CO2-udslip, g/km 177

* Bagage til loft


