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Ficha tecnica honda civic lxs 2014 manual

Mas se o visual não é novidade, a mecânica do Civic 2014 foi aperfeiçoada, com um novo motor 2.0 flex de 155 cv - permitindo que o Civic conheça o Corolla, que já tem o motor 2.0 Flex desde 2010. O Honda Civic 2014 estará nas concessionárias da Honda na segunda quinzena de fevereiro - logo após o fim do carnaval. O novo motor 2.0 está disponível para as versões LXR
(Intermediária) e EXR (topo de linha), e o interior também permanece inalterado em relação ao carro vendido até agora. Essas versões são equipadas com faróis de neblina que, além de atribuir esportividade à frente do Civic, são importantes características de segurança em viagens noturnas e em condições climáticas adversas, como a presença de neblina. Também por
segurança, a versão EXR conta com airbag lateral (airbag lateral), além de airbags frontais duplos (SRS), cintos de três pontos e encostos de cabeça ajustados para todos os passageiros, disponíveis em todas as versões. Essas versões agora têm apenas cinco velocidades automáticas - com a possibilidade de trocas sequenciais de paddle-shifts (borboletas) na parte de trás do
volante. O novo motor tem 15 cavalos de potência extra em comparação com o i-VETC 1.8 - que continua equipndo a versão LXS (versão de entrada), que é uma diferença de potência que é claramente perceptível, especialmente em acelerações. Se o motorista quiser torná-lo ainda mais inteligente, basta definir o câmbio automático S (Sport) - o que faz com que as
engrenagens sejam esticadas até 6000 RPM. O torque máximo do motor 2.0 é de 19,5 kgfm @ 4800 rpm - evidenciando um nível de torque que permite acelerações e retomadas muito animadas. Sem tanque de gasolina Outra novidade do novo motor 2.0 do Civic 2014 é o fato de não precisar mais da injeção de gasolina no frio começa com o carro movido a álcool - o que
elimina a necessidade do subtanque externo - elemento comum em carros com motores flexíveis. INMETRO evaluerte Civic 2014 med motor 1.8 og 2.0, og forbruksresultatene er som følger: Urban syklus (by) 7.4 Km / l Road syklus (vei) 9.5 Km / l Urban syklus (by) 10.7 Km / l Road syklus (vei) 13.4 Km / l Honda Civic 1.8 Automatisk Urban syklus (by) 7.3 Km / l Road syklus (vei
) 10,0 Km/l Urban syklus (by) 10,5 Km/l Veisyktur (vei) 13,4 Km/l Honda Civic 2.0 Automatisk Urban syklus (by) 6.05 Km/l Veispersvei (vei) 9,2 km/l Bysvei (by) 9,4 Km/l Veisvei (vei) 12,8 Km/l Inne i 2014 skiller seg ut, som en nyhet, det faktum at alle versjoner av bilen vil være utstyrt med Bluetooth-teknologi , som gjør at sjåføren kan svare på anrop uten å måtte håndtere
mobiltelefonen og selv uten å ta hendene av rattet. Ainda no campo tecnológico, o Civic 2014 mantém o botão (ECON), introduzido na versão de 2012, tornando a condução mais econômica, além do smart center (i-MID), que aparece em uma tela de Cores de 5 polegadas diferentes informações e atua como uma interface para personalização do veículo, e seus controles estão
ergonomicamente localizados no volante. A membrana mucosa do tronco também sofreu alterações, e recebeu um forro especial, agora também presente na versão LXS. As versões LXR e EXR também têm o revestimento da alça do porta-malas. A versão de entrada do Civic 2014 manteve o motor 1.8 adotado pelo carro até agora, produzindo 140 cv a 6.500 rpm, em uso de
álcool, e 139 cv também a 6.500 rpm, quando movido a gasolina. Escrito para este propulsor pode ser uma nova transmissão manual de seis velocidades, ou uma automática de cinco velocidades. Entre as novidades desta versão está também a implementação do Bluetooth, chave tipo faca. Elementos padrão: freios de tração nas quatro rodas, ABS (Sistema de Frenagem
Antitravamento), que impede o travamento das rodas, e EBD (Distribuição eletrônica de freio), sistema que distribui a potência de frenagem uniformemente, evitando desvios de faixa em caso de frenagem mais grave. Honda Civic 2014 é vendido com uma garantia de três anos e estará disponível nas seguintes cores: Branco Taffetá Sólido, Cinza Paladium Metálico, Cinza Iridium
Metálico, Prata Global Metálica e Preto Cristal Perolizado em todas as versões. Honda Civic LXS 1.8 Mecânica 2014 - R$ 40.690 Honda Civic LXS 2014 1.8 Automático - R$ 66.690 Honda Civic LXR 2.0 Automático - Honda Civic EXR 2.0 Automático 2.0 (Flex) 2014 - R$53.890 (EXR) Ficha técnica - Honda Civic 2014 Motor 2.0: Etanol e gasolina, frente, seção transversal, 1.997
cm³, quatro cilindros em linha, controle de cabeça único, quatro válvulas por cilindro e controle variável da válvula. Injeção multiponto sequencial. Potência máxima: 155 cv e 150 cv a 6.500.000 h.p.m. Torque máximo: 19,5 kgfm a 4800 e 19,3 kgfm a 4.700 rpm. Diâmetro e curso: 81 mm X 96,9 mm. Velocidade de compressão: 10,6:1. Caixa de velocidades: Câmbio dianteiro
automático com cinco velocidades dianteiras e um anúncio. Tração dianteira. Suspensão: Frente independente tipo McPherson. Traseiro, independentemente do tipo multilink. Pneus: 205/55 R16. Freios: Placas ventiladas dianteira e traseira, com ABS com EBD. Corpo: Sedan em monobloco com quatro portas e cinco lugares. Dimensões: 4,52 metros de comprimento, 1,75 m de
largura, 1,45 m de altura 2,67 m de distância entre-eixos. Peso: 1230 kg. Porta-malas: 449 litros. Tanque de combustível: 57 litros. El Honda Civic y el Toyota Corolla, tienen sus ventas concentradas en las versiones con transmisión automática, los modelos de transmisión manual equipado en estos coches están a la baja, por ser un poco más difícil en caso de reventa. Sin
embargo, como en el 2012 aún no había opción de motor 2.0, los que vieron el coche de forma auto, acabaron optando por transmisión mecánica, lo que hace el Civic con motor 1.8 más sensibles, especialmente en el tráfico urbano. El consumo de combustão más rápida, pero también menos económico, ya que según Esta versão mecânica usa mais combustível do que
automático. Na cidade da gasolina, o Civic LXS MT tem uma média de 9 km/l de combustível (10 Km/l para automático), enquanto na estrada consome 12,2 km/l (13,4 km/l no LXS Automatic ). Relativamente interessante é o modelo mecânico que fabrica etanol 6,8 km/l na cidade (7,3 km/l automaticamente) e 10,2 km/l na estrada (contra 10,5 km/l do carro) mostra que o modelo
com transmissão manual, em média, utiliza 7% mais combustível. De qualquer forma, não são números ruins para um carro com motor 1.8 V-TEC a 140 cavalos de potência e 1.238 libras de peso. Aliás, a melhoria da economia de combustível foi uma das diretrizes do projeto cívico em 2012, o que se reflete no fato de que o número de carros no botão ECON colocado no painel
esquerdo, que quando ativado, faz ajustes no ar-condicionado, gás (e quando os tipos de versão automática são definidos) para menor consumo de combustível. Outro ponto importante é que no painel superior, ao lado do velocímetro tem duas barras verticais que mudam de cor, ficam verdes, ao dirigir de forma mais econômica. Interior Dentro do Civic LXS vemos recursos com
excelente padrão de montagem, e tudo o que podemos apontar é o fato de que você usa revestimento de plástico duro em cima do painel - que mudou na versão revisada dos EUA. Mas adotar materiais mais caros, como a borracha usada em parte do painel, é um problema mais estético do que para o conforto, pois é um ponto raramente tocado pelo motorista ou passageiros.
O painel tem uma visão perfeita, com o odômetro no painel inferior e as outras informações no segmento superior - muitas delas em formato digital - que contribuíram para a tecnologia automotiva. Também no painel superior temos uma segunda tela à direita, que muda o computador com informações sobre o sistema de som, e também traz a imagem da câmera de ré - que é de
grande ajuda na manobra de um carro com essas dimensões (4,25 metros de comprimento). Comportamento dinâmico Civic Manual LXS é um carro muito bom para ser usado com uma suspensão macia e passeio que parece ter sido inspirado pelo concorrente Corolla - do qual os compradores por sinal se beneficiam. Até mesmo o modelo anterior do Civic, caracterizado por
uma suspensão mais firme, continua sendo esta geração estável, mas fez concessões ao conforto dos passageiros. Outro ponto que foi melhorado foi a posição de condução, já que o modelo foi vendido em 2011, pessoas com menor crescimento sentiram dificuldades devido à baixa posição do motorista. A posição de dirigir agora é maior com visibilidade muito boa. O controle
elétrico é muito leve na cidade, O que é fixo na estrada, harmonize com transmissão manual de cinco velocidades (o modelo 2014 terá uma transmissão de seis velocidades), acoplamentos precisos e suaves, resultando em um carro muito, muito bonito, tanto em termos de conforto quanto de condução dinâmica interna. Equipamento Honda Civic LXS Mechanical tem ar-
condicionado digital automático, direção hidráulica, i-MID (Intelligent Multi-Information Display) 5 display LCD com controle de volante, sistema de áudio AM/FM com cd player CDA/MP3/WMA com 4 alto-falantes, vidros elétricos com função de toque para abrir/mecanismo e fechar contra esmagamento. Quando se trata de segurança, o Civic LXS MT tem airbag dianteiro duplo,
freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem). Preço LXS 0km A Civic Mechanics é vendida por US$ 33.690, enquanto o modelo automático custa US$ 34.900. Conclusão O Honda Civic LXS Mechanical é um sedã médio confiável, seguro, confortável, de baixa depreciação, silencioso, bem acabado e com preços adequados. No entanto, a escolha da versão
automática é quase obrigatória em um carro como este, não só por ser mais econômico, mas também por conforto e fácil revenda. Revenda.
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