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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  

Honda CR-V
Far ver,  tekn iske spec i f i ka t ioner



Tekniske specifikationer

Alabaster Silver Metallic

Taffeta White

Nighthawk Black Pearl

Cosmic Gray PearlSilver Moss Metallic

Opal Beige Metallic Milano Red

lraeP eulB layoRcillateM revliS hsieulB

Royal Ruby Red Pearl

2,0 Benzin 2,0 Benzin
2,2 Diesel 2,2 Diesel

LS ES/Executive
Udstyr - Sikkerhed
Automatisk firehjulstræk (4WD)
VSA (Vehicle Stability Assist)
ABS, blokeringsfrie bremser med EBD

erødgab gnirkisenrøB
teretnom tjøh ,sylesmerB

rof eremmartseleS
Elektronisk startspærre, Immobiliser
Airbag i fører- og passagerside

sgabriaediS
-sgabrianidraG

Nakkestøtter for og bag**, ialt 5 stk.
Sidekollisionsbeskyttelse i dørene

**gab relesstknupert 3
temmuregagab i rejøtsaL

Forlygter, højdejusterbare fra kabinen
ereksavetgylroF

**galseb xifosI
-retgylegåT

EBA (emergency brake assist)

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

Komfort
Fjernstyret centrallås m. bagagerumsåbning

egilemravpole ,redæsroF
Antenne, mikroantenne på taget

gniretsujedjøh ,edæsrerøF
-toliptraF

oidar tnejtebtaR
.kts 4 ,erelatjøH

-.kts 2 sreteewT
Campingbord i bagagerummet
Aircondition med pollenfilter 

-retlifnellop dem gælnaamilK
rellipsfa-dC

Midterkonsol med kopholder (nedfældelig)
 relåmrutarepmetedU

Håndbremsegreb mont. i instrumentpanelet
lennutretdim nedu vluG

tar tgilellitsdniedjøH
**gab go rof ,reduredislE

Tankdæksel, der kan åbnes fra kabinen 
12 volts eludtag i bagagerummet
Varmedyse til bagsædegulvet**

emrav dem eljepsedislE
Rude i bagklappen, der kan åbnes 
inde fra kabinen og med fjernbetjening

redæsrof nælmrA
-- kærtebredæL
-- tnejteble ,gatloS
-- metsyssnoitagivaN

leseid 2,2 i nukleseid 2,2 i nukmetsysemravsagtoH

Andet
-eglæflatemteL
-morhc i gatdnåhrøD

Chrom rørhale på udstødning (ikke på 2,2 diesel) -
-eljepsedis ederekaL

Lakerede sidelister på dørene -
Lakerede skørter og nederste sidelister -
Metallic-look ved instrumentpanel og døre

-**gninkædfasmuregagaB
Nedfældeligt bagsæderyglæn (60-40)**
Nedfældede bagsæder kan vippes** 

gyr senredæsrof domi po
Bagsæder, justerbare i længderetningen**

reksav-reksivedurgaB
--eljepsedis erabdlof ksirtkelE

Tagspoiler kun på 2,2, diesel kun på 2,2, diesel

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

** = Afmonteret eller deaktiveret i Van-udgaven
 = som standard

- = fås ikke (evt. som ekstraudstyr)

2,0 Benzin 2,2 Diesel
LS, ES & Executive (aut) LS, ES & Executive

Motor 
 terecalp muinimula i CETV-i rotomekkær .lyc-4

på tværs med dobbelte 
overliggende knastaksler 

40228991 3mc ,nemulovgalS
Cylinderdiam. x slaglængde, mm 86 x 86 85 x 97,1

7,618,9 noisserpmoK
nimo 0004 dev 301041nimo 0056 dev 011051 Wkkh ,tkeffe .skaM

Maks. drejningsmoment i Nm 192 ved 4000 n 340 ved 2000 
II liarnommoC IF-MGP adnoHmetsysfotsdnærB

elektronisk benzinindsprøjtning

Kraftoverførsel 
Automatisk 4WD 5-trins manuel gearkasse eller 6-trins manuel gearkasse

computerstyret automatisk 
gearkasse (ES & Executive)

nam)tua( nam gnilskevdU
339,3)486,2( 335,3 raeg .1
298,1)435,1( 967,1 raeg .2
981,1)180,1( 212,1 raeg .3
829,0)596,0( 129,0 raeg .4
777,0)–( 417,0raeg .5
356,0-raeg .6
800,4)000,2( 385,3 kaB
498,3)265,4( 260,5 latoT

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

Styretøj Tandstang med servo Tandstang med servo
6,016,01lujh dev ,retemaidedneV
4,114,11iressorak dev ,retemaidedneV
11,311,3regninjerdmotar latnA

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 4635 x 1785 x 1710

03620362 mm ,dnatsfaleskA
0651045106510451 mm ,gabrof ,eddivropS

002002 mm ,edjøhirF
Bagagerum, liter VDA 527-761* 527-761* 

(952-1568* m. fældede ryglæn) (952-1568* m.  fældede ryglæn)
0661 x 0531 x 0401 0661 x 0531 x 0401evagdu-naV i mureraV

Vægt
0512)5202 = naV( ,)5202( ,0002 gk ,tgævlatoT

Egenvægt, kg 1450, 1475 (1500), 1500 (1525) 1550, 1575, 1600
00510051 .gk esmerb dem jøterøksgnæhåP

006006 .gk esmerb nedu jøterøksgnæhåP

Hjul
61R 56512 S+M61R 56512 S+M kæD

JJ2⁄16x61JJ2⁄16x61 eglæF
eslerrøtsdradnatseslerrøtsdradnats lujhevreseR

Præstationer
081)761( 771 tmk ,dehgitsahpoT

Hastighed, 5. gear ved 1000   34,7 (39,6) -
6,01)8,11( 0,01 tmk 001-0 ,noitareleccA

Brændstofforbrug man (aut) man
2,21)1,8( 7,8 retilmk ,lesrøkyB
2,71)2,31( 2,31 retilmk ,lesrøksjevednaL
9,41)8,01( 1,11 retilmk ,lesrøk tednalB

8585 l ,nemulovknaT
5002UE5002UEessalkøjliM

771)122( 512 mkg ,pilsdu-2OC

* Bagage til loft
Brændstofforbruget er målt efter en fastlagt kørecyklus i henhold til EF-direktiv 

Afhængig af kørsel samt vejr- og vejforhold kan forbruget afvige i forhold til de officielle tal.

ESLS

Executive (2,2 diesel fås ikke med automatgear) CR-V Van

CR-V

Titanium læderbetræk
Kun i 2,0 Executive benzin

Sort læderbetræk
2,0 Executive benzin
2,2 Executive diesel 
samt tilvalg 2,0 ES benzin

Stofbetræk 
2,0 LS benzin
2,0 ES benzin
2,2 LS, ES diesel

i-CTDi i aluminium placeret
på tværs med dobbelte
overliggende knastaksler


