


EX C E L Ê N C I A E M S U V.
Design, conforto, segurança, tecnologia e sofisticação. 
O novo Honda CR-V foi desenvolvido para superar 
o seu alto grau de exigência, apresentando um SUV 
mais imponente e robusto, com tecnologias inovadoras 
como o Honda Sensing® e detalhes ainda mais 
refinados para seu total conforto e absoluta segurança 
a cada viagem.



RDM™

Road Departure Mitigation System 4

Sistema que alerta o motorista caso saia da 

pista sem sinalizar. Se necessário, os freios 

podem ser acionados para evitar acidentes.

LKAS™

Lane Keeping Assist System 3

Detecta a saída da faixa de rodagem e alerta 

o motorista. Se necessário, ajusta sutilmente 

a direção com o objetivo de manter o veículo 

em segurança.

CMBS™

Collision Mitigation Braking System 2

Sistema que exibe um alerta ao condutor na 

iminência de impactos frontais e, se necessário, 

aciona os freios para mitigar colisões.

ACC™ com LSF
Adaptive Cruise Control com Low-Speed Follow 1

Controle de cruzeiro com ajuste adaptativo 

de velocidade. Esse sistema detecta a 

velocidade do veículo à frente e aplica 

frenagem ou aceleração, visando manter uma 

distância pré-determinada, oferecendo mais 

segurança e conveniência ao condutor.

O Honda CR-V apresenta a exclusiva 
tecnologia de segurança e assistência ao 
condutor Honda Sensing®.



D E S I G N

DESIGN E EXCELÊNCIA QUE FASCINAM

O Novo Honda CR-V  foi  fei to para se 

destacar por onde passa.

Robusto e moderno, com um novo desenho no para-choque frontal e novo acabamento 
no para-choque traseiro. O novo design com rodas de 18” e teto solar panorâmico traz 
mais sofisticação ao SUV. Equipado com conjunto óptico Full LED para mais visibilidade e 
segurança. E seu espaçoso interior apresenta novos detalhes no painel e no acabamento com 
materiais de excelente qualidade.



Multimídia de 7" multi-touchscreen com interfaces para smartphones 5

Novo console central com carregador wireless

Sensor de movimento localizado sob a traseira do veículo acionado pelos pés Painel digital de 7" em TFT de alta resolução4 saídas USB (duas frontais e duas traseiras)

Freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold

T E C N O L O G I A  &  I N O V A Ç Ã O

NOVAS TECNOLOGIAS GARANTEM UMA 
EXPERIÊNCIA ÚNICA.

Um mundo tecnológico a um toque de distância. 

Equipado com inovações tecnológicas que 
proporcionam experiências mais sofisticadas, 
o novo Honda CR-V tem todos os features 
para te manter conectado ao seu dia a dia 
e em viagens inesquecíveis. O SUV possui 
comandos inteligentes por meio da chave, 
como o acionamento do motor e do sistema 
de climatização, mesmo antes de você entrar 
no veículo.

Cada detalhe traz conforto e praticidade 
ao seu dia a dia, como o botão de partida 
do motor e o freio de estacionamento 
eletrônico, que podem ser acionados com 
um simples toque. Com o Head Up Display 
exibindo as principais informações do veículo, 
você não tira os olhos da pista. Já o Sistema 
LaneWatch™ auxilia na redução de pontos 
cegos, exibindo a faixa de rodagem na tela 
do multimídia e aumentando seu ângulo 
de visão em até quatro vezes. Assim, cada 
inovação tecnológica oferece uma experiência 
sofisticada e atual.

Agora, o seu smartphone com carregamento 
por indução pode ser recarregado sem fios.

O multimídia de 7” multi-touchscreen com 
interfaces para smartphones Apple CarPlay e 
Android Auto™ 5 garante alta conectividade 
e uma navegação mais amigável e intuitiva 
para facilitar o acesso a seus aplicativos 
e conteúdos favoritos. O multimídia 
também possui navegador GPS, adição de 
subwoofer ao sistema de som, bluetooth, 
câmera de marcha a ré, 4 saídas USB 
(duas frontais e duas traseiras) e controles 
integrados ao volante.

Smart Key com comandos inteligentes



C O N F O R T O  &  V E R S A T I L I D A D E

CONFORTO E VERSATILIDADE
QUE SUPERAM EXPECTATIVAS.

Extremamente confortável, o novo Honda 
CR-V tem um espaço interno amplo e versátil. 
Os bancos e as portas são revestidos em 
couro 6. O painel soft-touch (macio ao 
toque) conta com acabamentos em tons 
amadeirados. No console central, você 
encontra um porta-objetos modular de 
fácil acesso, além de nova disposição das 
entradas USB e tomada 12V, agora mais 
ergonômicas.

No novo Honda CR-V, o porta-objetos 
abaixo do apoio de braço apresenta três 
modos configuráveis: Padrão, ideal para 
pequenos objetos de fácil acesso; Expandido, 
para objetos de tamanho médio; e em 
Capacidade Máxima, permitindo armazenar 
bolsas ou outros objetos maiores. 

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

Bancos com ajustes elétricos Ar-condicionado digital Dual Zone

Console central com porta-objetos modular

Seja na cidade ou em viagens, o ar-
condicionado digital Dual Zone, permite 
o controle independente de diferentes 
temperaturas para o motorista e o passageiro 
dianteiro, e conta ainda com saída de ar 
para os bancos traseiros, oferecendo maior 
sensação de bem-estar para todos.

Projetado para te levar mais longe. 

O amplo espaço se reflete no porta-
malas de 522l, que é expansível até 
1084l com rebatimento dos bancos, que 
oferecem ajustes elétricos para motorista e 
passageiro, garantindo maior conforto para 
todos seus momentos.



Sistema de tração 4WD

D E S E M P E N H O  E  S E G U R A N Ç A

ALTA PERFORMANCE
COM O MÁXIMO DE 
SEGURANÇA.

Proteção para todos os 

momentos

O novo Honda CR-V oferece design 
sofisticado e inovações tecnológicas. 
Esse robusto SUV apresenta excelente 
desempenho com seu motor 1.5l Turbo 
de 190cv, aliando alta potência com baixo 
consumo de combustível e baixa emissão 
de poluentes. O sistema de tração integral 
com controle inteligente garante melhor 
distribuição do torque automaticamente em 
terrenos com condições de baixa aderência.

Para melhor dirigibilidade e conforto, a 
transmissão automática do tipo CVT 
(continuamente variável) de 7 velocidades 
permite uma condução mais suave.
O novo Honda CR-V eleva o prazer 
em dirigir com sua direção elétrica 
progressiva, comandos ao alcance das 
mãos como os Paddle Shifts e piloto 
automático (Cruise Control).

E para maior eficiência de combustível, o 
CR-V agora oferece o Sistema Idle-Stop, 
que desliga o motor automaticamente 
quando parado por mais de 2 segundos 
visando economia de combustível, e o 
religa imediatamente assim que o pedal do 
acelerador é pressionado.

Motor 1.5l Turbo de 190 cv com Sistema Idle-Stop Transmissão automática do tipo CVT com Paddle Shifts



1) O ACC pode não detectar todos os objetos à frente do veículo; a precisão do sistema pode variar com base no tempo, velocidade e outros fatores. O ACC não deve ser utilizado em trânsito intenso, durante mau tempo ou em estradas muito sinuosas. A tecnologia 
não exclui o dever do motorista que é responsável por conduzir o veículo com segurança, a fim de evitar colisões.
2) O CMBS pode não detectar todos os objetos à frente do veículo; a precisão do sistema pode variar com base nas condições climáticas, velocidade entre outros fatores. O sistema pode ser afetado por temperaturas excessivas. O sistema foi desenvolvido com o 
propósito evitar colisões. A tecnologia não exclui o dever do motorista que é responsável por conduzir o veículo com segurança, a fim de evitar colisões.
3) O LKAS apenas auxilia o motorista a se manter na posição correta da pista quando as faixas da pista são identificadas, quando não há um sinal de mudança de direção por parte do motorista. O sistema pode aplicar uma leve pressão no volante para auxiliar na 
direção. O LKAS pode não detectar todas as marcações de pista; a precisão do sistema pode variar com base nas condições climáticas, velocidade e condições da estrada. O sistema pode ser afetado por temperaturas excessivas. A tecnologia não exclui o dever 
do motorista que é responsável por conduzir o veículo com segurança, a fim de evitar colisões.
4) O RDM emite um alerta ao detectar o desvio da pista sem o uso do sinal de mudança de direção; Uma leve pressão no volante pode auxiliar a manter a posição correta da pista e/ou uma pressão nos freios. O RDM pode não detectar as linhas de marcação da 
pista; o sistema pode ser afetado por temperaturas excessivas. A tecnologia não exclui o dever do motorista que é responsável por conduzir o veículo com segurança, a fim de evitar colisões.
5) Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.
6) Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.
7) Revestimento e forração internos com combinação em Marfim, Preto ou Cinza dependendo da cor externa do veículo.
8) O pisca alerta é acionado 3 vezes ao pisar fortemente no pedal de freio. 

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Cores Externas

Dimensões
» Altura 1689 mm
» Largura 1855 mm
» Comprimento 4631 mm
» Distância entre eixos 2660 mm
» Peso bruto total 2130 Kg
» Massa em ordem de marcha 1629 Kg 
» Capacidade do tanque de gasolina 57 L
» Volume do porta-malas regular e com os bancos
 rebatidos 522/1084 L

Segurança
» 6 airbags: frontais, laterais e de cortina
» Luzes de rodagem diurna em LED (DRL - Daytime Running lights) 
» Freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD (Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution)
» Estrutura de deformação progressiva ACETM com barras de proteção lateral
» 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 alerta de frenagem emergencial ESS (Emergency Stop Signal) 8
» Sistema de Monitoramento indireto de Pressão dos Pneus 
» Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantis
» Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h

Crystal Black PearlTopaz White Pearl Platinum Silver Metallic

honda.com.br/hondacrv

Este material tem validade limitada, sendo suas informações e descrições meramente ilustrativas. Antes de adquirir seu acessório, 
confirme com sua Concessionária a validade das informações. A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de, a qualquer 
momento, sem aviso e/ou comunicação, modificá-lo e/ou cancelá-lo, em todo ou em parte, seja por motivos técnicos e/ou comerciais, 
eliminando, cancelando e/ou substituindo produtos e respectivas características, bem como serviços e garantias. 3 anos de garantia 
para os acessórios mencionados neste catálogo e vigentes a partir da data de emissão da nota fiscal. Imagens meramente ilustrativas 
referentes a CR-V na cor Topaz White Pearl com interior na cor marfim.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

Desempenho
» Motor 1.5l Turbo 16V DOHC Duplo VTC com Injeção Direta
» Potência - Gasolina (190cv/5600rpm)
» Torque - Gasolina (24.5kg-m/rpm)
» Tração 4WD
» Transmissão automática do tipo CVT com Paddle Shifts
» Rodas de liga leve - aro 18’’
» Pneus 235/60R18
» Direção com assistência elétrica progressiva
» Sistema Idle-Stop do motor
» Suspensão dianteira MacPherson
» Suspensão traseira Multi-link

Honda Sensing®

» ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) 1
» CMBS (Collision Mitigation Braking System) 2
» LKAS (Lane Keeping Assist System) 3
» RDM (Road Departure Mitigation System) 4

Tecnologia e Conforto
» Conjunto Ótico FULL LED: Faróis alto, baixo e de neblina, luzes de rodagem diurna e Lanterna  
   traseira em LED
» Painel e portas com revestimento soft-touch (macio ao toque) e acabamentos em tom amadeirado
» Painel de instrumentos digital de 7” em  TFT de alta resolução (Thin-Film Transistor) com         
   computador de bordo e comandos no volante
» Multimídia 7’’ multi-touchscreen com interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™ 5   
   com câmera de marcha a ré multivisão com guias de referência
» Revestimento dos bancos e das portas em couro 6 nas cores Marfim, Preto ou Cinza 7 
» Smart Entry / Walk away: Chave inteligente com sensor de presença para destravamento e      
   travamento automático das portas
» Botão para partida do motor (Start/ Stop Engine) e acionamento à distância atráves da chave
» Ar-condicionado digital Dual Zone com saída de ar para banco traseiro
» Câmera de marcha a ré multivisão com guias de referência
» Carregador Wireless para celular
» 4 Conexões de USB (2 no painel frontal + 2 para bancos traseiros) e tomada 12 Volts
» 6 Alto-falantes, 2 tweeters + Sub-woofer
» Retrovisor interno eletrocrômico  (antiofuscamento)
» Sensores de estacionamento: 4 frontais e 4 traseiros
» Sensor crepuscular: Acendimento automático dos faróis com função auto-ajuste
» Desligamento automático dos faróis após 15 segundos
» Porta-malas com abertura elétrica e função Hands-free para abertura sem as mãos
» Retrovisores com rebatimento elétrico e função Tilt-Down
» Bancos com ajustes elétricos para motorista com 8 posições + apoio lombar e memorizador 
» Console central com porta objetos modular
» Teto-solar panorâmico com função 1 toque e anti-esmagamento
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