
ტექნიკური მახასიათებლები EXECUTIVE 4x4 / 3.0 Speciications

სიგრძე (მმ) 4,954 Length (mm)

სიგანე / გვერდითი სარკეების ჩათვლით/ გარეშე (მმ) 2295.6 / 2029 Width  / including door mirror / folded(mm)

სიმაღლე (მმ) 1,788 Height (mm)  

თვლებსშორის ბაზა (მმ) 2,820 Weelbase (mm)

ღერძებს შორის ბაზა  (წინ / უკანა  (მმ) 1684 / 1706 Tread Front /Rear (mm)

 ქლირენსი სრული დატვირთვით / დაუტვირთავი (მმ) 197 / 199 Ground clearance full-load / no-load (mm)

სავარძლების რაოდენობა 8 Seating capacity

ინტერიერის მოცულობა (ლ) 4,330 Passenger volume EPA / liter

  საბარგულის მოცულობა / მე-2 და მე-3  რიგის დაკეცვით (ლ) 1,779 Cargo volume / 2nd & 3rd row folded (EPA / liter)

საბარგულის მოცულობა /  მე-3  რიგის დაკეცვით (ლ) 827 Cargo volume / 3rd row folded (EPA / liter)

საბარგულის მოცულობა მე -3 რიგის უკან  (ლ) 305 Cargo volume / behind 3rd row (EPA / liter)

სრული მასა (კგ) 1,987 Curb weight (kg)

მაქსიმალური დასაშვები წონა (კგ) 2,650 Maximum permissible weight (kg)

 სახურავის დასაშვები ტვირთამწეობა (კგ) 75 Maximum roof load (kg)

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

ძრავის ტიპი   V6 / 3.0L / PI VTEC+VCM   Engine type

მოცულობა (სმ3) 2,997 Displacement   cc (cm3)

 საწვავის მიწოდების სისტემა პროგრამირებული საწვავის შეფრქვევა  (PGM-FI) Fuel supply system

საწვავის ტიპი ბენზინი (91) Petrol Fuel required

ემისიის სტანდარტი EURO 5 Emission system

გადაცემათა კოლოფი
6 საფეხურიანი ავტომატური გადაცემათა კოლოფი 

ელექტრონული მართვით
Transmission 6AT 

საბურავების ზომა  (წინa / უკანa / სათადარიგო) 245/60R18 - 18x8J Tire and wheel (front / rear / spare) 

საჭის ტიპი
ელექტრო გამაძლიერებლით 3.14 ბრუნით /Electric 

assisted power steering / Turns 3.14
Steering type / Turns, lock to lock

 მაქსიმალური სიმძლავრე  (ც.ძ / ბრ.წთ) 249/6,000 Maximum power (h.p / rpm)

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

 მოხვევის რადიუსი (მ) 5.71 Turning radius (m)

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

 აჩქარება  (წამი / 0 --> 100 კმ/სთ) 9.2 Acceleration (sec. / 0 --> 100 km/h)

ქალაქი წვის რეჟიმი ლ./კმ 14.3 ლ. / 100კმ Urban cycle Fuel consumption (93/116/EC)

ქალაქგარეთ  წვის რეჟიმი ლ./კმ 8.2 ლ. / 100კმ Extra urban Fuel consumption (93/116/EC)

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

Co2 წვის რეჟიმი ლ./კმ 243 გრ / კმ Co2 Fuel consumption (93/116/EC)

უსაფრთხოება Safety futures 

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

EBD (მუხრუჭების ძალის გადანაწილების სისტემა) ● EBD (Electric Balance Distributor)

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

HSA (აღმართზე ასვლის დახმარების სისტემა) ● Hill Start Assist

DWS (საბურავებში წნევის მონიტორინგის სისტემა) ● DWS (Tire-pressure monitoring system)

TSA (მისაბმელის სტაბილიზაციის სისტემა) ● TSA (Trailer stabilization system)

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

Lane Watch (ხაზზე მოძრაობის კონტროლის სისტემა) ● Motion control system for strip Lane Watch 

უსაფრთხოების ბალიში  10 SRS  

მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშის გამორთვის ფუნქცია  ● Disabling the passenger airbag 

იმობილაიზერი ● Immobilizer

ცენტრალური საკეტი ● Central locking
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გატაცების საწინაღმდეგო სიგნალიზაცია ● Anti-theft alarm system 

EPS (საჭის ელექტრო გამაძლიერებელი) ● EPS (Brake Assit) 

აუდიო სისტემა Audio System 

Hi Fi რადიო, DVD CD Hi-Fi radio with DVD - player 

მულტიმედია ანდროიდის სისტემით ● Multimedia system Android OS 

დინამიკი 7 Number of speakers

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

მულტინფუნქციური საჭე (აუდიო + ტელ., + ხმა) ● System audio control on the steering wheel 

MP3, AUX , HDMI, USB - iPOD connector  ● MP3, AUX, Video , HDMI, USB - iPOD connector  

ხმის გამაძლიერებელი - საბვუფერი ● Subwoofer

განათება Lighting

Led დღის განათება ● LED daytime running lights 

ავტომატური ფარების ჩართვის კონტროლი ● Auto - Levelling Headlights 

სალონის განათება ● Ambient interior lighting 

ნისლ საწინააღმდეგო ფარები ● Fog light 

კომფორტი Comfort

კლიმატ კონტროლი 3 ზონიანი / tree-zone Climate contorol 

მინის გამწმენდის გამათბობელი ● Heated  wiper rest area 

ელ. სარკეები გამათბობელით ● Electric drive and heated miroros 

სარკეების ავტომატური დახრა უკან სვლის დროს ● Auto correction of the tilt mirrors when reversing

წინა და უკანა  სავარძლების გათბობა ● Heated front and rear seats

 8 პოზიციანი მძღოლის ელ- სავარძელი,  მეხსირების პაკეტით ●
Electric  driver's  seat adjustment with mamory 

function 

4 პოზიციანი მგზავრის  ელ- სავარძელი ● Electric  driver's  seat adjustment  

მძღოლის  სავარძლის საზურგის საყრდენის რეგულირება ● Power lumbar driver's seat all the way

წვიმის სენსორი ● Rain Sensor 

სინათლის სენსორი  ● Light sensor 

მინის საწმენდი სითხის დონის მაჩვენებელი ● The gauge of level of a washing liquid

უკანა ხედვის კამერა ● Rear view camera

წინა და უკანა პარკერების სენსორი ● Front and rear parking sensor 

ტყავის საჭე ● steering wheel-leather trimmings

საჭის  გათბობა ● Heated steering wheel 

კრუიზ კონტროლი ● Cruise control

ტყავის ინტერიერი ● Leather interior

ლუქი ● Sunroof

ნავიგაციის სისტემა ● Navigation system

კრუიზ კონტროლი ● Cruise control

საბარგულის ღილაკით დახურვა/გაღება ● Power tailgate

უგასაღებო დაქოქვის სისტემა ● Smart entry

სტარტ/სტოპ ღილაკი ● Engine start button

გვერდითა სარკის კამერა ● Lanewatch system

სპოილერი ● Spoiler 

სახურავის რელსები ● roof rails

ალუმინის დისკები 18 Alloy wheels 

ქრომირებული სახელურები  ● Chrome door handels 

 გარანტია 5 წელი ულიმიტო გარბენით 

 5 Years Unlimited Mileage Warranty  

SENA AUTO GROUP  - official Dealer in Georgia

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

Hotline: +995 32 255 10 50 /  E-Mail: office@senamotors.com.ge  

Web: www.honda.com.ge /   Facebook: HONDA Georgia


