
Speciications ტექნიკური მახასიათებლები PREMIUM 4x4 / 3.0 

Length (mm) სიგრძე (მმ) 4,954

Width (mm) სიგანე (მმ) 2,296

Height (mm)  სიმაღლე (მმ) 1,788

Weelbase (mm) თველბს შორის ბაზა (მმ) 2,820

Ground clearance (mm) ქლირენსი (მმ) 200

Seating capacity სავარძლების რაოდენობა 8

Fuel Tank capacity (L) საწვავის ავზის მოცულობა (ლ) 74

Transmission 6AT 4WD + VTM ტრანსმისია
6 საფეხურიანი 

ავტომატური გადაცემათა 
კოლოფი 4WD +VTM 

Tire and wheel საბურავების ზომა 245/60R18 

Maximum power (h.p) მაქსიმალური სიმძლავრე  (ც.ძ) 249

Maximum torque (N-m / rpm) მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი ( ნ-მ / ბრ.რმ 294/5,000

Maximum speed (km / h) მაქსიმალური სიჩქარე (კმ / სთ) 192

Acceleration (sec. / 0 --> 100 km/h) აჩქარება  (წამი / 0-100 კმ/სთ) 9.1

Combind Fuel consumption (93/116/EC) შერეული  წვის რეჟიმი ლ./100 კმ 10.4

Safety futures უსაფრთხოება 

ABS (Anti-lock Bracking System )
ABS (თვლების ბლოკირების საწინააღმდეგო 

სისტემა)
●

EBD (Electric Balance Distributor)
EBD (მუხრუჭების ძალის გადანაწილების 

სისტემა)
●

VSA (Vehicle Stability Asist) VSA (ავტომობილის სტაბილიზაციის სისტემა) ●

Hill Start Assist აღმართზე ასვლის დახმარების სისტემა ●

DBW (Drive by Wire) აჩქარების და დამუხრუჭების ელ.კონტროლი ●

ITM (Intelligent Traction Control system) 
ITM (მოჭიდების მართვის ინტელექტუალური 

სისტემა)
●

Motion control system for strip Lane Watch 
Lane Watch (ხაზზე მოძრაობის კონტროლის 

სისტემა) 
●

Driver and front passenger, side and curtain 

airbags

მძღოლისა და წინა მგზავრის, გვერდითა, 
ფარდისებრი უსაფრთხოების ბალიშები

●
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Immobilizer იმობილაიზერი ●

Security Alarm სიგნალიზაცია ●

EPS (Adaptive Electric Power Steering) 
EPS (ადაპტირებული საჭის ელექტრო 

გამაძლიერებელი)
●

Audio System აუდიო სისტემა 

Hİ-Fİ DVD Audio system Hi Fi , DVD აუდიო სისტემა ●

Sensor display სენსორული დისპლეი ●

HDD Navigation system HDD ნავიგაციის სისტემა ●

OC Android multimedia system მულტიმედია ანდროიდის სისტემით ●

Number of speakers დინამიკი 10

Active  Noice Cancellation system (ANC) (ANC) ხმის იზოლაციის სისტემა   ●

Multifunction steering wheel მულტინფუნქციური საჭე ●

MP3 / AUX / 2units HDMI / 4units 

USB+İPOD / Video port

MP3 / AUX / 2units HDMI / 4units USB+İPOD / 

Video port
●

Bluetooth ბლუთუზი ●

Exterior ექსტერიერი

Auto LED front headlamps ავტომატური LED წინა ფარები ●

LED Daytime running light system დღის  LED განათების სისტემა ●

Front fog lamps წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები ●

Front and rear parking sensors წინა / უკანა პარკირების სენსორი ●

Rear view camera უკანა ხედვის კამერა ●

Heated front wipers მინის გამწმენდის გამათბობელი ●

Colored, power, retractable, heated rear 

side door mirror 
გვერდითა ელ. სარკეები გათბობით ●

Side turn lapms in door mirrors მოხვევის მაჩვენებელი სარკეზე ●

Power Sunroof ელ.ლუკი ●

Power rear door gate ელ.საბარგული ●

Roof rails and spoiler სახურავის რელსები / სპოილერი ●

Alloy wheels ალუმინის დისკები 18"

Comfort კომფორტი 

Auto 3 Zone air conditioner ავტომატური 3 ზონიანი კონდიციონერი 3 ზონიანი / tree-zone 

Ventilated front seats წინა სავარძლების გაგრილება  ●

Power front seats (driver 8 way, passenger 

4 way)

წინა ელ.სავარძლები (მძღოლის 8 პოზიციანი - 

მგზავრის - 4 )
8

Front and rear heated seats წინა / უკანა სავარძლების გათბობა ●

Power lumbar adjustable driver's seat
მძღოლის  სავარძლის საზურგის საყრდენის 

რეგულირება
●

Memory driver seat მძღოლის სავარძლის მეხსიერება ●

Rain Sensor წვიმის სენსორი ●



Light sensor სინათლის სენსორი  ●

Heated steering wheel საჭის  გათბობა ●

Cruise control კრუიზ კონტროლი ●

Leather seats ტყავის სავარძლები ●

Rear Seat Entertainment DVD გართობის სისტემა მონიტორით ●

One Push Smart Entry / Keyless Entry უგასაღებო დაქოქვის სისტემა ●

Distance engine starting system დისტანციიდან ავტომობილის დაქოქვა ●

Power windows ელ.შუშები ●

 გარანტია 5 წელი ან 150 000 კილომეტრი გარბენი, რომელიც ადრე შესრულდება 
Warranty  5 years or 150 000 km mileage, whichever comes first  

SENA AUTO LTD  - official Dealer in Georgia

Address : 12th km Agmashenebeli Alley , Tbilisi , 0131, Georgia  

HOTLINE: 255 10 50 /255 47 47

E-Mail:office@senamotors.com.ge  /  WEB: www.honda.com.ge 


