EXCELÊNCIA
QUE FASCINA.

Reinvente o seu prazer de dirigir
com o Novo Honda CR-V.

Design, conforto, segurança, tecnologia e
sofisticação. O novo Honda CR-V foi produzido
para atender ao seu alto grau de exigência.
A nova geração do CR-V apresenta um SUV ainda
mais imponente e robusto, que chega com novas
tecnologias e detalhes ainda mais refinados para
seu total conforto e conveniência.

| DESIGN

DIFERENTE EM
CADA DETALHE.
PERFEITO EM
TODOS ELES.

O Novo Honda CR-V foi feito para se destacar
por onde passa. O design moderno, totalmente
renovado, vai impressionar a todos pelo visual
imponente. A excelência em cada detalhe traz
um toque de elegância e esportividade ao
modelo.
Sua nova grade frontal cromada se integra
harmonicamente ao design dos novos faróis Full
LED com luzes de rodagem diurna (DRL) e as
linhas robustas de seu para-choque, que definem
uma presença marcante, diferenciando ainda mais
seu estilo único. Na traseira, as novas lanternas
em LED com detalhe cromado complementam o
ar mais luxuoso do veículo.
O Novo Honda CR-V possui ainda novas rodas de
18” com acabamento diamantado que dão um
toque de esportividade para atrair todos os olhares.

| TECNOLOGIA & INOVAÇÃO

NOVAS TECNOLOGIAS
GARANTEM UMA
EXPERIÊNCIA ÚNICA.

Equipado com várias inovações, o Novo Honda

A chave inteligente conta também com sensor

CR-V tem tudo para manter você conectado e

de presença que permite o destravamento e

aproveitando ao máximo o prazer de dirigir, no

travamento das portas automaticamente para sua

seu dia a dia ou em viagens inesquecíveis.

total conveniência. Além disso, permite ainda a
abertura e fechamento automáticos do porta-malas

O Novo Honda CR-V possui comandos

por meio de um sensor de movimento localizado

inteligentes por meio da chave como o

sob a traseira do veículo e acionado pelos pés, que

acionamento à distância do motor e controle

tornam o seu dia a dia agitado ainda mais prático.

total de climatização, faróis e outros dispositivos
mesmo antes de você entrar no veículo.

TECNOLOGIA DE PONTA A
UM TOQUE DE DISTÂNCIA.

Multimídia de 7" multi-touchscreen com interfaces para smartphones

Freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold

Smart Key com comandos inteligentes

Painel digital de 7" em TFT de alta resolução

Surpreenda-se com a excelência desse SUV a

favoritos, além de possuir também navegador

cada pequeno detalhe como o botão de partida

GPS, áudio, Bluetooth, câmera de marcha a ré,

do motor e o freio de estacionamento eletrônico

conexões HDMI, USB e P2 e controles integrados

que podem ser acionados com um simples toque.

ao volante.

O multimídia de 7” multi-touchscreen com

Todas estas inovações garantem ainda mais

interfaces para smartphones Apple CarPlay e

conforto ao seu dia a dia, seja qual for o seu estilo.

Android Auto™ garante alta conectividade e
uma navegação mais amigável e intuitiva para
facilitar o acesso a seus aplicativos e conteúdos
Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android Auto é uma marca comercial da Google Inc. Consulte versões do sistemas operacionais IOS e Android compatíveis com o Apple CarPlay e Android Auto.

| CONFORTO & VERSATILIDADE

CONFORTO E
VERSATILIDADE QUE
SUPERAM EXPECTATIVAS.
Extremamente confortável, o Novo Honda CR-V tem um amplo
espaço interno versátil para acompanhar seu estilo de vida.
O painel soft-touch (macio ao toque) com acabamentos em tom
amadeirado e o exclusivo revestimento dos bancos e das portas
em couro1 nas cores Marfim, Preto e Cinza2 destacam toda a
modernidade do ambiente interno.

1) Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.
2) Revestimento e forração internos com combinação em Marfim, Preto ou Cinza dependendo da cor externa do veículo.

Seja na cidade ou em viagens, o ar-condicionado

O console central com porta-objetos modular

digital dual zone, permite o controle independente

de fácil acesso e o amplo porta-malas de 522

de diferentes temperaturas para o motorista e

litros (expansível até 1084l com rebatimento dos

o passageiro dianteiro, e conta ainda com saída

bancos) acompanham seu ritmo a bordo do Novo

de ar para os bancos traseiros, oferecendo maior

Honda CR-V .

sensação de bem-estar para todos.
Os bancos com ajustes elétricos para motorista e
passageiro garantem maior ergonomia para todos
seus momentos.

Porta-malas de 522 litros (até 1084l com rebatimento de bancos)

Ar-condicionado digital dual zone

Console central com porta-objetos modular

Bancos com ajustes elétricos

| DESEMPENHO E SEGURANÇA

ALTA PERFORMANCE
COM O MÁXIMO DE
SEGURANÇA.

Completíssimo, o Novo Honda CR-V combina

O Novo Honda CR-V conta ainda com direção

mais do que um design sofisticado e tecnologias

elétrica progressiva, comandos ao alcance

diferenciadas para o seu dia a dia. Esse SUV

das mãos como os Paddle shifts e o piloto

robusto apresenta também excelente

automático (Cruise Control) para você sentir o

desempenho com seu novo motor 1.5l Turbo

máximo prazer de dirigir.

de 190cv que alia alta performance com baixo
consumo de combustível e baixa emissão de
poluentes. O sistema de tração 4x4 real time com
controle inteligente garante melhor distribuição
do torque automaticamente em terrenos com
condições de baixa aderência para você se sentir
seguro e confiante.
Para sua melhor dirigibilidade e conforto,
a transmissão automática do tipo CVT
(continuamente variável) de 7 velocidades
permite uma condução mais suave.

Motor 1.5l Turbo de 190 cv

PROTEÇÃO PARA TODOS
OS MOMENTOS

O Novo Honda CR-V garante mais
tranquilidade e proteção para você e sua
família através de seus sistemas inteligentes.
O assistente de dirigibilidade ágil (AHA),
combinado com o sistema de tração e
estabilidade VSA, garantem respostas mais
precisas e equilibram automaticamente a
correção de desvios da condução em situações
que necessitam de maior estabilidade.
Para uma viagem mais segura, o sistema de
monitoramento de atenção do motorista gera
alertas visuais, sonoros e leves vibrações ao
identificar comportamentos de condução
que sugerem maiores níveis de cansaço e
desatenção.

Visor Head Up Display

Conte também com o auxílio do visor Head
Up display para visualizar as informações da
condução e do navegador sem tirar os olhos da
pista e do sistema de redução de pontos cegos
Honda LaneWatch™. Já o assistente de saída em
rampas HSA, os sensores de estacionamento e o
monitoramento de pressão dos pneus garantem
maior conforto para sua condução.
O modelo possui também freios a disco nas
4 rodas com tecnologia ABS/EBS e BA para
melhor eficiência de frenagem. E, em situações
emergenciais, 6 airbags (frontais, laterais e de
cortina) são acionados automaticamente para
proteção de todos.

Sistema de monitoramento de atenção

| ESPECIFICAÇÕES

Desempenho

Dimensões

Segurança

» Motor 1.5l Turbo 16V DOHC Duplo VTC com Injeção Direta

» Altura (1667 mm)

» 6 airbags: frontais, laterais e de cortina

» Potência - Gasolina (190cv/5600rpm)

» Largura (1855 mm)

» Torque - Gasolina (24.5kg-m/rpm)

» Comprimento (4591 mm)

» Freios a disco nas quatro rodas com ABS, EBD e BA
(Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution / Brake Assist)

» Tração 4x4 Real Time

» Distância entre eixos (2660 mm)

» Transmissão automática do tipo CVT com Paddle Shifts

» Peso Bruto Total (2130 Kg)

» Rodas (pol) liga leve - aro 18’’

» Massa em ordem de marcha (1607 Kg)

» Direção com assistência elétrica progressiva

» Capacidade do tanque de gasolina (57 L)

» Suspensão dianteira MacPherson

» Volume do porta-malas regular e com os bancos
rebatidos (522/1084 L)

» Suspensão traseira Multi-link

» Sistema de monitoramento de atenção do motorista
» Head Up Display (HUD)
» Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade)
» Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive)
» Sistema AHA (Agile Handling Assist - Assistente de dirigibilidade ágil)
» Sistema Honda LaneWatch™ - Assistente para redução de ponto cego
» Sistema de monitoramento indireto da pressão dos pneus

Tecnologia e Conforto
» Conjunto ótico Full LED: Faróis, luzes de rodagem diurna e lanternas traseiras em LED

» Retrovisor interno eletrocrômico (antiofuscamento)

» Smart Entry / Walk away: Chave inteligente com sensor de presença para destravamento e
travamento automático das portas

» Retrovisores com rebatimento elétrico e função Tilt-Down

» Botão Start/Stop para partida do motor e acionamento à distância atráves da chave
» Multimídia 7’’ multi-touchscreen com interface para smartphones Android AutoTM e Apple CarPlay3,
com câmera de marcha ré, navegador GPS e conexões HDMI, USB e P2
» Ar-condicionado digital dual zone com saída de ar para banco traseiro

» Bancos com ajustes elétricos para motorista (8 posições + apoio lombar e memorizador) e 		
passageiro (4 posições)
» Painel e portas com revestimento soft-touch (macio ao toque) e acabamentos em tom amadeirado
» Painel de instrumentos digital TFT de alta resolução (Thin-Film Transistor) de 7” com computador de
bordo com comandos no volante

» Freio de estacionamento eletrônico (EPB - Electronic Parking Brake) com função Brake Hold

» Revestimento dos bancos e das portas em couro1 nas cores Marfim, Preto e Cinza2

» Sensores de estacionamento dianteiro(2) e traseiro(4)

» Escapamento duplo cromado

» Acendimento automático dos faróis com função auto-ajuste e desligamento automático

» Teto-solar com função 1 toque e anti-esmagamento com acionamento na chave

» Sensor de chuva

» Active noise Control (Cancelador ativo de ruído)

» Porta-malas com abertura elétrica e função Hands-free para abertura sem as mãos

» Bluetooth com HFT (Hands-Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas

Cores Externas

White Diamond Pearl

Crystal Black

Lunar Silver Metallic

Basque Red Pearl

Revestimento Interno (de acordo com cor exterior)

Marfim

Preto

1) Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.
2) Revestimento e forração internos com combinação em Marfim, Preto ou Cinza dependendo da cor externa do veículo.
3) Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.

Cinza

Consulte a lista completa de especificações e equipamentos do
modelo em nosso site.

honda.com.br/hondacrv

Trânsito seguro: eu faço a diferença
A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação.
Garantia de 3 anos sem limite de quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte a disponibilidade
de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor
real do veículo, servindo apenas como referência.

