SPECIFICATIONS ขอมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุน
เคร�่องยนต
แบบ
ระบบจายน้ำมันเชื้อเพลิง
ความจ� (ซีซี)
เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ชวงชัก (มิลลิเมตร)
อัตราสวนกำลังอัด
กำลังสูงสุด กิโลวัตต (พ�เอส) / รอบตอนาที
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบตอนาที
ระบบควบคุมการเปด-ปดลิ�นปกผ�เสื้อ
แบบอิเล็กทรอนิกส (DBW)
ระบบสงกำลัง
ระบบคลัทช
ระบบเกียร
อัตราทดเกียร / เกียรถอยหลัง
เฟ�องทาย
ระบบพวงมาลัย
แบบ
อัตราทดทั้งหมด
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)
ระบบเบรก
หนา
หลัง
ระบบกันสะเทือน
หนา
หลัง
มิติ (มิลลิเมตร)
ความยาว
ความกวาง
ความสูง
ฐานลอ
ระยะหางระหวางลอคูหนา / คูหลัง
ความสูงใตทองรถ
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)
ขนาดลอ
ขนาดยาง
ยางอะไหล
ความจ�ถังน้ำมัน (ลิตร)

E

STANDARD EQUIPMENT อ�ปกรณมาตรฐาน
EL

รุน

E

เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING
ระบบเตือนการชนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอก
ชองทางเดินรถ (RDM with LDW)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)
ระบบเตือนเมื่อรถคันหนาเคลื่อนที่ (LCDN)
เทคโนโลยีดานการขับข�่
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย (Paddle Shift)

STANDARD EQUIPMENT อ�ปกรณมาตรฐาน
รุน

EL

ดับเบิ�ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) 4 สูบ 16 วาลว i-VTEC
หัวฉีดมัลติพอยท PGM-FI
1,498
73 x 89.5
10.6 : 1
89 (121) / 6,600
145 (14.79) / 4,300
O
ทอรกคอนเวอรเตอร พรอมระบบล็อกอัพ
CVT
(Continuously Variable Transmission)
พรอมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity
& G Design Shift
2.526～0.408 / 1.489～2.706
5.436
แร็ค แอนด พ�เนียน พรอมเพาเวอรผอนแรงแบบไฟฟา (EPS)
16.4
3.36
5.3
ดิสกเบรกแบบมีชองระบายความรอน
ดรัมเบรก
แม็กเฟอรสัน สตรัท อิสระ พรอมเหล็กกันโคลง
ทอรชั่นบีมแบบ H-shape
4,490
1,780
1,685
2,695
1,548 / 1,540
209
1,285
17 x 7J
215 / 55R17

1,268
16 x 7J
215 / 60R16
215 / 60R16
42

O
O
O
O
O
O
-

E

EL

ภายใน
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได

(1)

O

มาตรวัด พรอมหนาจอแสดงขอมูลการขับข�่
O
แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ�ว
ภายนอก
O
ไฟหนาและไฟทายแบบ LED
O
ไฟสองสวางสำหรับการขับข�่ในเวลากลางวันแบบ LED
O
ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ
O
กระจังหนาแบบ Piano Black
O
ไฟตัดหมอกคูหนาแบบ LED
โครเมียม
มือจับประตูดานนอก
กระจกมองขางพรอมไฟเลี้ยว
O
พรอมพับเก็บอัตโนมัติ
O
กระจกมองขางปรับและพับไฟฟา
O
ระบบปดน้ำฝนดานหนาแบบหนวงเวลา
O
ระบบปดน้ำฝนดานหลัง
O
เสาอากาศแบบคร�บฉลาม
ลออัลลอย
16 นิ�ว
17 นิ�ว
ภายใน
สีภายใน
สีทูโทน (ดำ / มอคคาเกรย)
สีดำ
วัสดุหุมเบาะ
หนังแทและวัสดุหนังสังเคราะห
วัสดุตกแตงคอนโซลแบบ Piano Black
O
มือจับประตูดานใน
สีเง�น
พวงมาลัยหุมหนัง
O
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได
O
จำนวนที่นั่ง
7
ระบบสตารทเคร�่องยนตพรอมเคร�่องปรับอากาศ
O
ดวยกุญแจร�โมท (Remote Engine Start)
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
O
ชองปรับอากาศสำหรับผูโดยสารดานหลัง
O
กุญแจร�โมท
O
ระบบสตารทเคร�่องยนตแบบอัจฉร�ยะ
O
(One Push Ignition System)
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉร�ยะ (Honda Smart Key System)
O

STANDARD EQUIPMENT อ�ปกรณมาตรฐาน

O

เบาะนั่งแถวที่ 2

พับตลบจังหวะเดียว (One Motion)
พับแยกแบบ 60:40
เลื่อนหนา-หลังและพนักพ�งปรับเอนได 3 ระดับ

เบาะนั่งแถวที่ 3

พับแยกแบบ 50:50
และพนักพ�งปรับเอนได 2 ระดับ

ไฟแสดงผลการขับข�่แบบประหยัด
(Eco Indicator)

O

ระบบเซ็นทรัลล็อกพรอมสว�ตช
ควบคุมตำแหนงคนขับ

O

ชองจายไฟสำรอง
กระจกไฟฟา 4 บาน
พรอมระบบปรับข�้นลงอัตโนมัติดานคนขับ
กระจกมองหลังแบบตัดแสง
แผงบังแดดพรอมกระจกแตงหนา
ดานคนขับและผูโดยสารดานหนา
ชองเก็บของหลังเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา
พนักเทาแขนดานหนาและดานหลัง
จำนวนที่วางแกวน้ำ
ไฟภายในหองโดยสาร 2 ตำแหนง
ราวมือจับ
ระบบเคร�่องเสียง

O
O
O

ดานคนขับและผูโดยสารดานหนา
O
8
O

3 ตำแหนง

ระบบเคร�่องเสียงหนาจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว
แบบ Advanced Touch รองรับ
Apple CarPlay(2) และ Android Auto(3)

6 ตำแหนง

O

รองรับการเชื่อมตอ Smartphone(4)
รองรับระบบสัง่ การดวยเสียง Siri(5) และ Android Auto(3)
ระบบเชื่อมตอโทรศัพทแบบไรสาย (Bluetooth)
พวงมาลัยแบบมัลติฟ�งกชัน พรอมปุมควบคุม
ระบบเคร�่องเสียงและปุมรับ-วางสายโทรศัพท
ชองเชื่อมตอ USB
จำนวนลำโพง
ความปลอดภัย
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน
(Honda LaneWatch)
ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง (Rear Seat Reminder)
กลองสองภาพดานหลัง

แบบมีฝาปด พรอมไฟสองสวาง

O

E

ความปลอดภัย
ถุงลมคูหนา (Dual SRS)
ถุงลมดานขางคูหนา (Side Airbags)
มานถุงลมดานขาง (Side Curtain Airbags)
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS)
ระบบปองกันลอล็อกและระบบกระจายแรงเบรก
(ABS & EBD)
ระบบชวยควบคุมการทรงตัวขณะเขาโคง (VSA)
ระบบชวยออกตัวขณะอยูบนทางลาดชัน (HSA)
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจร�โมทอยูหางจากตัวรถ
(Walk Away Auto Lock)(6)

ดานหนา 1 ตำแหนง
ดานหลัง 1 ตำแหนง
และแถวสาม 1 ตำแหนง

ดานหนา 1 ตำแหนง
และดานหลัง 1 ตำแหนง

รุน

O
O
O

ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ
(Auto Door Lock By Speed)
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับและผูโดยสารดานหนา
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงกลับอัตโนมัติ
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบ 3 จ�ด 2 ตำแหนง
เข็มขัดนิรภัยผูโดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จ�ด 3 ตำแหนง
เข็มขัดนิรภัยผูโดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จ�ด 2 ตำแหนง
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พรอมสัญญาณกันขโมย
จ�ดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor)
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

EL
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

(1) ระบบ Honda SENSING เปนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในการชวยเหลือผูขับข�่ เพ�่อหลีกเลี่ยงการชน หร�อลดความรุนแรง
จากอ�บัติเหตุในบางสถานการณเทานั้น มิใชระบบเพ�่อทำใหการขับข�่ปราศจากการชน อ�บัติเหตุ หร�ออันตรายใดๆ และอาจจะมี
บางสถานการณที่ระบบ Honda SENSING จะไมทำงานหร�อทำงานได ไมเต็มประสิทธิภาพ ข�้นอยูกับว�ธีใชงานรถยนตของผูขับข�่
ลักษณะการขับข�่ สภาพรถยนต สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปจจัยแวดลอมอื่นๆ ทั้งนี้ ผูขับข�่ควรขับข�่โดยใชความระมัดระวัง
อยูเสมอ และควรศึกษาขอมูล ว�ธีการใช รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบตางๆ อยางละเอียดในคูมือผูใชรถ
(2) ระบบการใชงาน Apple CarPlay เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียด และเง�่อนไขที่ระบุไวใน
http://www.apple.com/th/ios/carplay/
(3) ระบบการใชงาน Android Auto เปนลิขสิทธิ์ของ Google LLC. ตามรายละเอียด และเง�่อนไขที่ระบุไวใน
https://www.android.com/intl/th_th/auto/
(4) เฉพาะ Smartphone บางรุน
(5) ระบบการใชงาน Siri เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียด และเง�่อนไขที่ระบุไวใน http://www.apple.com/th/ios/siri/
(6) ฟ�งกชันล็อกอัตโนมัติจะถูกตั้งคาใหอยูที่ OFF ตามการตั้งคาเร��มตนจากโรงงาน หากตองการเปดใชงานโปรดศึกษารายละเอียด
และขอกำหนดในคูมือผูใชรถ
หมายเหตุ : บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขางตนโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

O
2
4

6
O
O
O

รายละเอียดเพ��มเติมที่
https://www.honda.co.th/brv

ตอบแทนความเชื่อมั่น…เคียงขางกันตลอดไป
ดวยเจตนารมณในการมุงมั่นสรางสรรคเทคโนโลยียานยนตที่ล้ำหนาและเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม พรอมยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะเปนอีกหนึ่งพลังดูแลสังคมไทย ฮอนดาจ�ง
กอตั้งกองทุนฮอนดาเคียงขางไทยข�้น เพ�่อเตร�ยมความพรอมในการมอบความชวยเหลือฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพ�บัติทางธรรมชาติ โดยฮอนดารวมสมทบเง�น 1,000 บาท
ตอการขายรถยนต 1 คัน 100 บาท ตอ การขายรถจักรยานยนต 1 คัน และ 10 บาท ตอการขายเคร�่องยนตอเนกประสงค 1 หนวย

บร�ษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

www.honda.co.th/brv

BRV-CT-07-22

ฮอนดา บีอาร-ว� ใหม SUV 7 ที่นั่ง
มาพรอมสมรรถนะดีเยี่ยม ลุยไดทั้ง Weekday และ Weekend
ตอบโจทยทุกการใชงาน เพ�่อความสะดวกสบายของทุกคนในครอบครัว

PREMIUM EXTERIOR DESIGN
ความลงตัวของดี ไซนท่ีโฉบเฉี่ยว ตอบโจทยทุกการใชงาน
แกรงทุกมิติ สูสุนทร�ยะแหงการขับเคลื่อนในทุกการเดินทาง

All New Honda BR-V พรอมลุย…และมีความสุขไปทุกที่

• กระจังหนาแบบ Piano Black
• ไฟสองสวางสำหรับการขับข�่ในเวลากลางวันแบบ LED
• ไฟหนา และไฟทายแบบ LED
• กระจกมองขางปรับไฟฟา พรอมพับเก็บอัตโนมัติ
• ลออัลลอย 17 นิ�ว

MOVEMENT
ตอบสนองทุกการเดินทาง นุมนวลทุกการขับข�่
ดวยเคร�่องยนต 1.5 ลิตร i - VTEC 121 แรงมา พรอมระบบเกียรอัตโนมัติแบบ CVT
พาทุกคนลุยไดทุกเสนทาง ดวยชวงลางแบบรถ SUV ยกสูง
หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออ�ปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

CONTROL
อิสระทุกการเชื่อมตอในมือคุณ งายเพ�ยงปลายนิ�วสัมผัส

PREMIUM CONSOLE
ยกระดับความพร�เมียม ดวยวัสดุตกแตงคอนโซลแบบ Piano Black มาพรอมหนาปดดี ไซน ใหม
ที่ตอบโจทยการใชงานใหทุกการเดินทางสะดวกสบายยิ�งข�้น

พวงมาลัยแบบมัลติฟง� กชนั พรอมปุม ควบคุมระบบเคร�อ่ งเสียง และปุม รับ-วางสายโทรศัพท
ระบบเกียรอัตโนมัติแบบ CVT

มาตรวัดพรอมหนาจอแสดง
ขอมูลการขับข�่แบบ TFT
ขนาด 4.2 นิ�ว

ชองเชื่อมตอ USB 2 ตำแหนง

Remote Engine Start
ระบบสตารทเคร�่องยนตพรอมเคร�่องปรับอากาศ
ดวยกุญแจร�โมท

ระบบเคร�่องเสียงหนาจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว แบบ Advanced Touch
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
หมายเหตุ : ภาพขางตนเปนเพ�ยงภาพตัวอยางเทานั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณบางสวนในภาพ อาจแตกตางจากรถยนตที่จำหนายจร�ง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออ�ปกรณมาตรฐานตามที่เห็นสมควร

FLEXIBILITY

จัดเต็มไดทุกกิจกรรม ทำใหการจัดเก็บกลายเปนเร�่องงาย กับพ�้นที่เก็บสัมภาระ
ที่ปรับเปลี่ยนการใชงานไดหลากหลาย ใหเขากับไลฟสไตลในทุกการเดินทาง

COMFORT INTERIOR
สะดวกสบายทุกการเดินทางดวยเบาะหนังแท และวัสดุหนังสังเคราะห
หองโดยสารกวางขวาง ที่ออกแบบเพ�่อตอบโจทยทุกความตองการของทุกคนในครอบครัว
ชองปรับอากาศสำหรับผูโดยสารดานหลัง

Power Outlet
ชองจายไฟสำรอง 3 ตำแหนง

ที่วางแกวน้ำ 8 ตำแหนง

พนักเทาแขนดานหนา

พับเบาะแถว 3
ดานซายหร�อขวา

พับเบาะแถว 3

พับเบาะแถว 3 และแถว 2
ดานซายหร�อขวา

พับเบาะแถว 2 และแถว 3
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SAFETY & DRIVING
TECHNOLOGY

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉร�ยะจากฮอนดา
Emergency Stop Signal (ESS)

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน

เพ��มความมั่นใจ และอ�นใจ
ดวยระบบความปลอดภัยที่ครบครัน

Hill Start Assist (HSA)

ระบบชวยออกตัวขณะอยูบนทางลาดชัน
มี ABS

ไมมี VSA

สิ�งกีดขวาง

Walk Away Auto Lock

ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจร�โมทอยูหางจากตัวรถ

ฮอนดา บีอาร-ว� ใหม มาพรอมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉร�ยะ Honda SENSING ในทุกรุนยอย
เพ��มความอ�นใจในทุกการเดินทาง

CMBS (Collision Mitigation Braking System)

LKAS (Lane Keeping Assist System)

ACC (Adaptive Cruise Control)

RDM with LDW (Road Departure
Mitigation System with Lane Departure Warning)
ระบบเตือน และชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ

AHB (Auto High-Beam)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

LCDN (Lead Car Departure
Notification System)
ระบบเตือนเมื่อรถคันหนาเคลื่อนที่

ระบบเตือนการชนพรอมระบบชวยเบรก

ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

ไมมี ABS

จ�ดเร�่มเบรก

มี VSA

ถุงลม 6 ตำแหนง

ถุงลมคูหนา (Dual SRS) ถุงลมดานขางคูหนา (Side Airbags)
และมานถุงลมดานขาง (Side Curtain Airbags)

Vehicle Stability Assist (VSA)

ระบบชวยควบคุมการทรงตัวขณะเขาโคง

ระบบปองกันลอล็อก (ABS)
พรอมระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

ISOFIX

โครงสรางตัวถังนิรภัย G-CON และ ACE TM
ปกปองหองโดยสารจากการชนรอบทิศทาง

ISOFIX & Child Anchor
จ�ดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก

Rear Seat Reminder
ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง

กลองสองภาพดานหลัง

Honda LaneWatch
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตา
ขณะเปลี่ยนเลน
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หมายเหตุ: ระบบ Honda SENSING เปนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในการชวยเหลือผูขับข�่ เพ�่อหลีกเลี่ยงการชน
หร�อลดความรุนแรงจากอ�บัติเหตุในบางสถานการณเทานั้น มิใชระบบเพ�่อทำใหการขับข�่ปราศจากการชนอ�บัติเหตุ
หร�ออันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณทร่ี ะบบ Honda SENSING จะไมทำงาน หร�อทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ
ข�น้ อยูก บั ว�ธใี ชงานรถยนตของผูข บั ข�่ ลักษณะการขับข�่ สภาพรถยนต สภาพถนน สภาพภูมอิ ากาศ และปจจัยแวดลอม
อื่นๆ ทั้งนี้ ผูขับข�่ควรขับข�่โดยใชความระมัดระวังอยูเสมอ และควรศึกษาขอมูล ว�ธีการใช รวมทั้งขั้นตอนการทำงาน
ของระบบตางๆ อยางละเอียดในคูมือผูใชรถ

G R A D E LE VE LS

รุน EL สีภายในดำ

รุน E สีภายในทูโทน (ดำ / มอคคาเกรย)

คิ�วตกแตงซุมลอดานหนา

BODY CO LOU R S

คิ�วตกแตงฝากระโปรงทาย

ขาวพร�เมียมซันไลท (มุก)

Premium Sunlight White Pearl (NH-902P)
เฉพาะรุน EL

ดำคร�สตัล (มุก)

Crystal Black Pearl (NH-731P)

คิ�วตกแตงกระจกมองขาง

มานบังแดดผูโดยสารตอนหลัง

คิ�วกันสาด

รายละเอียดอ�ปกรณตกแตงเพ��มเติมที่

ขาวทาฟเฟตา

https://hondaaccess.co.th/line-up/honda-brv

Taffeta White (NH-578)
เฉพาะรุน E

ปลอกทอไอเสียสเตนเลส
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