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“Stræben efter en unik identitet er 
Hondas kendemærke.”
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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. De komponenter, som er angivet i

brochuren, kan afvige fra det udstyr, bilerne sælges med i Danmark. Hør nærmere

hos din Honda-forhandler. En udførlig beskrivelse finder du i vores hovedbrochure.

Du kan se de seneste opdateringer på www.honda.dk



Alabaster Silver Metallic Nighthawk Black Pearl Sparkle Gray Pearl Milano Red Night Shade Metallic Neutron Blue Metallic Galaxy Gray Metallic

farver

stofbetræk

tekniske specifikationer

udstyr

Mørkt stofbetræk 

leseiD 2,2nizneB 8,1V-RF
Motor 

402299713mc ,nemulovgalS
Cylinderdiam. x slaglængde, mm 81 x 87,3 85 x 97,1

7,615,01noisserpmoK
Maksimal effekt, hk(kW) ved o/min. 140(103)/6300 140(103)/4000
Maksimalt drejningsmoment ved o/min, Nm 174/4300 340/2000

liaR nommoCIF-MGPmetsysfotsdnærB
leseiD59 irfylBepytfotsdnærB

Ydeevne
Tophastighed, km/t (AT) 190 (185) 190
Acceleration, 0-100 km/t (AT) 10,6 (12,5) 10,1

Brændstofforbrug 1999/101/EC*
Blandet kørsel, km/l (AT) 13,3 (12,3) 15,9
Landevejskørsel, km/l (AT) 15,9 (15,1) 18,5
Bykørsel, km/l  (AT) 10,6 (9,4) 12,6
CO2-udledning, g/km (AT) 177 (190) 167

8585 l ,nemulovknaT
50025002essalkøjliM

Transmission
Transmission (AT) 6-trins manuel gearkasse (5-trins automatgear) 6-trins manuel gearkasse

Chassis
gnirytsovres ksiluardyHmetsyserytS

88,014,01m ,suidaredneV
31,372,3galsdutar tdluF

FR-V Comfort

Sikkerhed
VSA, elektronisk stabiliseringssystem
Airbag i fører og passagerside
Sideairbags
Gardinairbags
Sidekollisionsbeskyttelse i dørene
ABS, blokeringsfri bremser
EBA, nødbremseassistance
EBD, elektronisk bremsekraftfordeling
Selepåmindelse, fører
Forsæder med seleforstrammere og
belastningsbegrænsere
Selejustering, højde (B-stolpe)
5 stk. trepunktsseler
ISOFIX, midterste forsæde og yderste bagsæder
Låsbare bagsædeseler (til barnestol)
Forlygtesprinkler
Forlygtejustering, manuel
Tågelygter, bag
Immobiliser/startspærre
Alarm
Bagagerumsafdækning

Komfort
Klimaanlæg
Fartpilot, ratbetjent
Audiosystem med ratmonteret fjernbetjening,
hastighedstilpasset lydstyrke og stik til ekstraudstyr
Højttalere for og bag (4 stk.)
12 volt stik, for og bag
Fjernbetjent centrallås
Kørecomputer med udvendig temperaturmåler
Forrudevisker med variabelt interval
Bagrudevisker
Elopvarmelige forsæder på de 2 yderste pladser
Højdejustering af førersæde, manuel
Justerbart rat, tilt/teleskopfunktion
Elektriske sideruder, for og bag
Op/ned auto, fører
Sidespejle, el-justerbare og elopvarmelige
Kopholder, for og bag
Armlæn for og bag
Lomme i ryggen på yderste forsæder
Justerbart midtersæde for og bag
Individuelt sammenklappelige ryglæn på bagsæder
Opbevaringsrum under midterste forsæde
Fodstøtte
Bagagerumslys
Belyst handskerum
Bagagekroge i bagagerum

Design
Mørk tonet krom på udvendige dørhåndtag
Sølvlook på indvendige dørhåndtag

Ekstraudstyr
5-trins automatgearkasse (kun benzinmodel)

Garantier

3 år eller 100.000 km fabriksgaranti, 12 års garanti
mod gennemtæring, 3 års lakgaranti, 10 års garanti
mod gennemtæring på specifikke undervogns-
komponenter, 5 års garanti mod gennemtæring på
udstødning. Road Side Assistance (kontakt din
forhandler for at få flere oplysninger).

leseiD 2,2nizneB 8,1V-RF
Bremser Skivebremser for/bag (ventileret foran) med ABS, EBD og Brake Assist
Affjedring   For: MacPherson-fjederben, spiralfjeder, gastrykstøddæmpere med 

progr. ventiler, krængningsstabilisator
Bag: Multilink ophæng, spiralfjeder, gastrykstøddæmpere med 

progr. ventiler, krængningsstabilisator

Hjul

61R55/502 ,05 TE ,eglæflåts "5,6x"61       trofmoC
61R55/502 ,05 TE ,eglæfula "5,6x"61evitucexE

Mål
Længde x bredde x højde, mm 4285x1810x1610 (1625 for Executive)

5862mm ,dnatsfaleskA
5751/5551mm ,gab/rof ,eddivropS

251651mm ,edjøhirF
934l ADV sdalpsmuregagaB

Bagagerumsplads VDA l sammenklappede bagsæder 1049

Karrosseri
Karosseri Selvbærende zink galvaniseret stålkarrosseri med sikkerhedskabine 

Vægt
0051 gk ,resmerb dem jøterøksgnæhåP

005gk ,resmerb nedu jøterøksgnæhåP
)08 = evitucexE( 55gk ,gnintsalebgat .skaM

Totalvægt, kg Køreklar vægt, kg
Comfort/Van (diesel) 1975/2010 (2130) 1513/1513 (1662)

04510202TA ,trofmoC
Executive/Van (diesel) 1975/2010 (2130) 1530/1530 (1678)

65510202TA ,evitucexE

FR-V Executive
Udover udstyret til Comfort har Executive
følgende standardudstyr

Sikkerhed
HID/Xenon lygter med automatisk højdejustering
Tågelygter, for

Komfort
Regnsensor
Premium audiosystem med 6 cd-skifter 
og 6 højttalere
Elektrisk sammenklappelige sidespejle
Elektrisk soltag
Ekstra mørkt tonede ruder, bag
Tagrælinger

Design
16” alufælge
Lædergearknop
Læderrat
Instrumentpanel ”High-tech metal-look”

Ekstraudstyr
5-trins automatgearkasse (kun benzinmodel)

i-VTEC i aluminium placeret
på tværs med enkelt 

overliggende knastaksel, 
4 cylindre, 16 ventiler

i-CTDi i aluminium placeret 
på tværs med dobbelte 

overliggende knastaksler, 
4 cylindre, 16 ventiler, diesel partikelfilter

* Brændstofforbruget er målt efter en fastlagt kørecyklus i henhold til EF-direktiv 1999/101/EC. Afhængig af kørsel samt vejr- og vejforhold kan forbruget afvige i forhold til de officielle tal.


