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Yeni atletik görünüşlü Honda Pilot-un dəyişdirilmiş proporsiyaları və yenilənmiş korpus materialı avtomobili bütün ailə üçün daha komfortlu və 
təhlükəsiz hala gətirib. Müasir, zərif və aerodinamik eksteryer dizaynı həm eleqant, həm də praktikdir. Yeni Pilot işıqdiodlu işıqlandırma elementləri 
ilə təchiz olunub. Avtomobilin texnoloji siması açarsız daxilolma, sağ yan güzgüdəki zolağa nəzarət sistemi kamerası (Lane Watch), arxa görüntü 
kamerası kimi avadanlıqlarla gücləndirilib. 

Yeni nəsil Honda Pilot VCM və i-VTEC ilə 6-pilləli avtomatik ötürücü qutulu 
yeni 3 litrlik güc aqreqatına malikdir. Bu mühərrik sayəsində 100 km/saat 
sürət yığma vaxtı 9,1 saniyəyədək, yanacaq qənaəti isə 8,2 litrədək 
(şəhərkənarı dövr) azalıb. AHA (döngələrin keçilməsinə kömək), fırlanma 
anının dinamik paylanması ilə tam ötürücü i-VTM4, ITM (innovativ dartının 
intellektual idarəedilməsi) kimi sistemlər avtomobilin istənilən hava və yol 
şəraitinə uyğunlaşmasını və dözümlü performansını təmin edir. 
Yeni Honda Pilot nəzarəti maksimum rahat, səfərləri isə maksimum 
təhlükəsiz edən təchizat elementlərinə malikdir: üç pozisiyalı elektrolyuk, 
elektroxrom örtüklü arxa görüntü güzgüsü, kruiz-kontrol, yağış, işıq 
sensorları və s. 

ATLETIK EKSTERYER 



Honda Pilot-un salonunun premium keyfiyyəti örtük materiallarına nəzər saldıqda hiss olunur. Bütün komplektasiyalarda dəri salon və ön oturacaqların 
qızdırılması mövcuddur. İnteryerin işıqdiodlu işıqlandırması rahat atmosfer yaradır.  8-yerli salon sinfinin ənənəvi ölçülərindən belə böyükdür. Oturacaqlar 
tam qatlandıqda 1779 litr həcmində yük yeri yaranır. Həm də oturacaqlar ayrı-ayrı qatlanaraq məkanı istəyinizə uyğun tənzimləməyə şərait yaradır. 

Honda-nın son texnologiyaları yeni nəsil Pilot-dan da yan ötməyib. Android OS platformasında hazırlanmış, sensor ekranlı Honda Connect çoxfunksiyalı 
multimedia sistemi əlavə tətbiqetmələrdən istifadə, Wi-Fi ilə internetə qoşulma, xüsusi brauzerlə internet-sörfinq, Bluetooth, audiostriminq və s. 
imkanları təklif edir. Avtomobildə əlavə USB və HDMI çıxışları da mövcuddur. 
Pilot-un maksimal versiyası Garmin naviqasiya sistemi və arxadakı sərnişinlər üçün əyləncəli multimedia sistemi ilə təmin olunub. Beləliklə, arxa sırada 
DVD disklərə baxmaq, kənar cihazların qoşulması, iki USB-port, HDMI və qulaqlıq çıxışı, pultla uzaqdan idarəetmə imkanı yaranır. 
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Honda Avtomobil Mərkəzi
Bakı - Sumqayıt şossesi, 6-cı km

Tel:  (012) 349 00 00
Fax: (012) 349 49 79

Babək Avtomobil Mərkəzi
Babək pr. 44A (SOCAR ilə üzbəüz)

Tel: (012) 555 61 61
       (050) 545 61 61

Badamdar salonu
Badamdar Maşın Bazarı

Tel: (012) 437 13 07
       (050) 230 30 13 
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Uzunluğu, mm 4954

Eni, mm 1997

Hündürlüyü, mm 1788

Təkərlər arası bazası, mm 2820

Dönmə radiusu, mm 5.71

Maksimum yük həcmi
(SAEJ1100 əsasında), L

3092 (qatlanmış 2 və 3-cü sıra), 1583
(qatlanmış 3-cü sıra), 524 (açılmış  3-cü sıra)
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Transmissiya

Yer sayı  8

Təchiz edilmiş kütlə, kq 2008-2056

Maksimum icazə verilən kütlə, kq 2650

Mühərrikin növü V6 3.0L PI VTEC+VCM

Maksimum güc, at/g 249

Maksimum fırlanma anı, Nm 294

Mühərrkin həcmi, sm3 2997

TEXNIKI GÖST  RICIL  R

idarə olunan dartı vektoru iVTM-4 ilə intellektual tam ötürücü sistemiÖtürücünün növü

Şəhər dövrü

Şəhərkənarı dövr
Qarışıq dövr

İstifadə olunan yanacaq növü

Şinlərin ölçüsü
Disklərin diametri

Maksimum sürət, km/saat
100 km/saat sürət yığma, san.

Asqı növü

14,3

8,2
10,4

92

245/60R18
18x8J

192

9,1

Ön/arxa sərbəst, Makferson/sərbəst, çoxqollu

Diskli, ventilyasiyalı (ön), 4 kanallı ABS ilə

330

Black Forest Pearl

Modern Steel Metallic

Steel Sapphire Metallic

Crystal Black Pearl

Lunar Silver Metallic

Obsidian Blue Pearl

White Diamond Pearl

Dark Cherry Pearl

Gəncə Avtomobil Mərkəzi
Gəncə-Şəmkir şossesi, 1-ci km

Tel: (044) 222 03 05
       (055) 668 51 50 


