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• •lV1C.
Sinds de allereer-re introduktie. in 1972. i-, de

110mb Civic altijd geheel in O\'ereen .stemminu

gC\\'CL'SI 111('[ de eisen \';111 zijn tijd. Tijden ver-

anderen en de- vcnscn en eisen van dl' auto
mohilist en zijn omgeving blijven niet achte-r. De

J londa Civic hlijft :t.ijn traditie volgen door niet

alleen een IXI.'>.'>L'nciantwoord te gL'\'Cn op alle

ei-en van vandaug. maar ook op die \';111 mergen.
De J londa Civic i,., daarmee de meest vooruit-

strevende auto in de middenklasse.

reven e
I londa i.., er .t l lang \';111doordrongen dat je ;1Is

fabrikant niet zonder meer auto't, kunt bouwen.

uitgaand van alleen maar dl' eigen \Vl.'Il.'>L'Tl en
ideeën. De eisen die de- -utuenleving een auto ,..,telt

zijn Z\\:I:lr en strikt. \'r:tgl'n aly \'(Ielke invloed kan

een auto he-bben op een effectieve bcschcrrninu

van bet milieu> lloc kan ven nuro zo vfficivm
mogelijk gebruik rnaken \':111 natuurlijke grond-

stoffen en hulpbronnen? Hoc veilig kun een auto
zijn. in actieve e-n pa,,>.,>it'vezin?

asse.
])~!tzijn -enkelc- van dl.' eise-n die de jaren negen-

tig aan een auto stellen. Honda vcr-raat dl' kunst
auto's te hOU\\Tn die hierop een onderbouwd ant-

woord geven. maar nicuvmin bijzonder vcc l rij-

plezier leveren. DaL i,'> typerend voor 110mb. AI die

zware technologische eisen zijn volgcn-, Honda

voor dl' verantwoordelijkbeid \-:01 lIL- tnhrikunt.
Terwijl de auto daaraan ruimschoots voldoet. rnocr

het voor z'n koper gewoon l'en in elk opzicht

praktische. betrouwhare. economische en vooral
plezierige :lUW zijn. Ik llonda Civic.





I10n<-l:1pa:.,t in de Civic zeer geavanceerde COI1-

~trl1C!i(',...tOL',waardoor dl' auto. ongeacht welke

uitvoering u kit' ....t. zeer hoge pre ...t;lIil' ....en eell

fabelachtig weggL'dr~ig biedt. Tegelijk halen dl' zeer
moelcrue Honda-motoren wcl het optirnak- rende-

ment Uil iedere druppe-l hrandxtof en daarhij
worden ze nog geholpen door lIL- zeer goede acro-

dynnmi-chc l'igl'nsdl:lppl:'ll \':111 ck- GII'fo ....sL'rie.

1kt 1l1l:'L' ....t opvallend op dil gebied i-, dl' ver door-
gl'trokken. geleidelijk aflopende daklijn van dl'

!!t)1l(1:! Civic dricdcur-, Het compacte uiterlijk van
dl:' Clvic i....bij l'en meer precieze he ....chouwing

overlade-n met dctails dil:' de luchtstroom rond de
auto Z()\'l'C) mogelijk ongemoeid kucn. Voor-

beefde-n daarvan zijn dl' vloeiend in de motorkap
overlopende voorbumper, dl' minirnalc naden

tussen de ver ....chillende plautwcrkdelcn, dl' vlak op

de carrosserie nanxluitencle gl:L...oppvrvlak kcn 1'11

de doordachte dakspoiler.

Van buiten i-, de Hondu Civic- driedeur we-l corn-

1);iCI, maar dl' ruimte in het interieur j royaal, COIll-

fortabel en gebruiksvriende-lijk.

De Honda Civic is een moderne auto die rijplezier combineert
met verantwoordelijkheid tegenover het milieu.

DL' bestuurder wordt in de llonda Civic driedeur -,

nog 11<.'[meest ve-rwend. 1lij geniel nÎL'1 alleen van

de ruimte en alle praktische aspecten. maar ook

van de pittige en soepele motoren. van dl' ragfijne

besturing en het veilig-sportieve weggedrag

110mb biedt in de Civic driedeurs keuze uit vijf

ver ...chillcndc moderne motore-n. allc met vier klep-
pen per cilinder, zestien in totaal en voorzicn \':111

geregelde drieweg katalvs.uoren die aan de ...,treng-

xtc eisen op hel gebied v.tn Llilb~llga."'-L'mis..,ÎL' \'01-

doen. Vier van de vijf motoren he,...chikkcn over

ele-ktronisch geregelde injectie. drie van de vijf zijn
voorzien \-;11l varianten ()p 1 !oneL.t'~ unieke \'TEC-

,...ystecm. TOLdit drietal behoort ook dl' unieke

"TEe-E mUIor in de Civic \'Ei. die zonder 'in ï c

leveren' op prcst.nic-, en souplesse- l'en uit-

zonderlijk bag brandstofverbruik realiseert. DL'
waardcri dil' de Honda Civic met deze 1l1010r weel

Ic.:' bereiken betekenen absolute record ....op hel

gebied \-an zuinigheid. maar (bi nccnu niet \\'cg

dat ook de- andere Civic-motoren hijzouder glln-

..,Iige verbruikscijfers ....corcn. Zeker :d,.,daarhij de
prestaties in aanmerking worden genomen.

Nooit eerder zijn aan nie-uwe autoconcepte-n zulke

hoge en in ver ....chillcndc opzichten lcgcn:--lrijdige

eisen gL'slL'ld ul-, in de j~iren Ilegentig, Dl' Honda

Civic voldoe-t daaraan zonder /11 sportieve en pit-

lige karakter te kon te doen. De lijd vn de e-isen

kunnen vcranderen. maar karakter L-.. \':111 alk
tijden. D:u vcrundcn nooit. '\'iel hij 1Ionda,



•, De Honda CivicVTi. Geef' m de ruimte en

1,6 I DOHC 16-kleps VTEC + MPI



er gaat een wereld van rijplezier voor ti open.



•, De Honda Civic VTi. Het

De I [OIlCL! Civic VTi is hel antwoord op de wens

V:1l1 dl' 11K'L'St veelcisende sportieve uutomohilist.

Een COI11IXIClL'auto met adembenemende prcs-

tatics. met een motor dil' zo alert rengeert als een
racemotor en dl' inziucnclcn steeels opnieuw in de
kuipstoelen drukt. maar loch spa:lrz~lalll met brand-

slof omspringt. ML'\ een fabelachtige wegligging,

ragfijne besturing en zeer krachtige remmen. stan-
da.trd 7.clf.s 111e1Ilomh-ABS. Maar de Civic VTi is

ook een auto met alle comfort datmen zich kan
wensen, een zeer complete uitrusting en ruimte

voor vier volwassenen.

1~6 I DOHC 1G-kleps VTEC + MP.

Maximum vel'fllogen 118 kW/IGO pk bij ZGOO Ipm

Maximum koppel 150 Nm/15,3 mkg bij ZOOD Ipm

VTEC twee nokkenassen variabele in- en uitlaat kleptiming
en lichthoogte

De 1.6 liter vrEe-motor: een geïnspireerd
ontwerp, met inspirerende prestaties.
De 1,6 liter VTEC-motor is zonder compromissen

gebouwd voor een zeer krachtig. soepel pres-

uuicvcrrnogcn, mei dl.' van Iloneb bekende

betrouwbaarheid. Uiteraard beschikt deze 1110101

over vier kleppen per cilinder, die worden bediend

door twee bovenliggende nokkenassen (DOHCkn

Honda's eigen volledig elektronische PGM-FI injec-

tie- en ontstekingssystccrn. I lel meest bijzondere

van deze motor is he-t VTEC-sysLeem. dat door ver-

anclering V~11l de klcprirning en -lichthoogtc zorg!

voor extra trekkracht hij luge toerentallen en extra

vermogen hij hoge toerentallen.

Dl' resultaten liegen er niet orn: het maximum

koppel bedmngt liefs! 1'50 Nm hij 7.000 toeren en

Interieur

D<: rlJ~kulling<:n V:!Il de :!Chterziaingen kunnen wo-de» nevr-

g<:kbpl voor <:,,"1variabele h;lg:J,I!.lTLlI1l11<:mei eel1 Flinke badvloer.

1\11het reservewiel hevindl zich nnnvultcndc opher.~rlli[ntr.:



samenspel van acceleratie, handelbaarheid en comfort.

111..'1maximurn vermogen 11K h:\X" 160 pk hij 7.600

toeren. Daarmee i-, (ILo Hondn Civic VTi de eerxtc

;IU(O in .serieproduktie. die zonder tussenkomst van
een turbo een specifiek vermogen \':111 100 ph: per
liter cilinderinhoud lx-reikt.

Een speciaal voor deze motor gebouwde
versnellingsbak.
Dl' hele 110mb Civic-scric heeft indirect voordcel
\";11l deze VTEC motor. DL' nicuwe hand-

gl·....ckll\ckk· versnellingsbak :tb toegepast in de
hek Civic serie, i....afge:-.lemd or deze motor. Tot
de opvallende details \':111 deze versnellingsbak
horen de forsL' :-.ynchrolllL",;lll's dil' ruim zijn bere-

kend op de kruchten die de Vll-Ccmotor kan
opwe-kken.

Een door-dacht interieur voor de combinatie
van comfort en sportief rijplezier.
I kt interieur van de Civic Vl"i is ontworpen 0111

vie-r \·oh\;I. .....<enen in alle comfort te laten genieten

van de uitxtekende rij-eigen .....chappen van de auto.
De .-,;pct·i:!:dvoor de VTi ontworpen kuipstoelen

acvc» optimale- ondvrxtcuning in alle richtingen.
Zitting \..:11rïlgkllIling \·:IIl til' achtc-rbank zijn zoda-

nig ,1.(\.."\ onnd dnt lWCL' volwassen :Ichlcrp:lssagicr:--

net zo cornfortubc! zitten als de voorpas ....agiers. De

rugleuningen \':01 de achterbank is in lWCL' delen

omklapbaar om indien nodig de bagageruimte Ie

vcrgroten.
ABS
Anti-Blokkeer Systeem

De voorstoelen zijn voorzien \ an h[x)fd.~lcun{·n {lP <""l"11

;1~yT1lnWlri~lhl· -tcun \"lXJI"opum.ral uüzuht



•, De Honda Civic ESi. Een uitgebalanceerd

1,6 I SOHC 16-kleps VTEC + MPI



concept waarin comfort en rijplezier evenwichtig samengaan.



•I
"',6 I SOHC 16-kleps VTEC + MPI

De Honda Civic ESi. De compacte I

Maximum vel'mogen 92 kW/125 pk bij 6.500 tpm

Maximum koppel 142Nm/I2,5 mkg bij 5.200 fpm

V"TEC:
variabele inlaat kleptiming en lichthoogte

VTEC·Eoverschakeldiagram
Bil lage roeremallen werkan de
nnmetaars afzonderlijk. ..,,~,!,",,",;;c"JI

Bij hoge toe,enlallell zijn

de wenetaars onderling
verbonden door een

hydraulisch bediende pen.

Tuimelaarsmonr
Ohedruk

De ESi is de lionda Civic voor mensen dil' graag
uitkomen voor hun gevocl VOOl" si ijl en goede

smaak. Dl' ESi is voorzien van alle luxe en cumfort

dil' in deze compacte klasse rnaar re wensen is. De
1.6 liter zestien kleppe-n VTEe injectie-motor leven

behalve forse prestnrics vooral veel souplesse, voor
ontspannen rijgenol in druk stadsvcrkeer en hoge

gemidde-lden op bnge afseinden. De unieke con-

structic ..' met variabele kleptiming en -lichthooute en
een enkele bovenliggende- nokkenas (SOl-IC) zorgt
voor veel trekkracht hij lage roeren en ee-n hoog

vermogen hij hoge Toerentallen. D:II leidt weer lot

flinke prestatics 11K't een bescheiden brand ..

xtofvcrbru ik.

Het interieur is afgestemd op de inzittenden en
dus hoeven de inzittenden zich niet aan te
passen aan het interieur.
DL' lay-our van hel interieur is hCI hcwij." voor dl'
wijze waarop dl' nieuwe llonda Civic al." hl'! ware
rond de inzittenden is ontworpen. Alle onderdelen

zijn erop gericht hl'! vcrblijf in dl' ~ILlLOzo aan- .
genaam mogelijk te rnaken.



combinatie van stijl en sportiviteit.

De vcmr....toefen zijn urecel en voorzien \':111 forse.
stevige kusxcns div in alle richtingen volop onder-

~LL'uning rum hel Ik:h:I:H11ge-ven. Voor een perfecte.

blijvende p:t:-,\,onll is dl' rijke bckkding verlijmd

met de ku .........cn-. en vullingen.

Ikt achtcrcornpunimvnt biedt ruim plaat ....:1:111 twee
VOI\\':IS.SL'fl P:ls.'<lgit.'rs. De rugleuning van de ach-

terbank is gedeeld in twe-e' helften dil.' afzonderlijk

kunne-n worden utllgckl:I[)[ \'001' he-t vcrvoer van

1:lng(:' stukken h:lg:lgL'_ Met alk-hei de delen \':111 de
ruuleuningen omueklupt ontstn.n een royale laad-
ruimte.

DL'slllurhL'l,r:ldlliging beschikt ove-r een speci:l:ll
nieuw oruv, ikkeld type pomp en bckrac-luigings-

regeling. Met deze .stllllrhekr:lciniging houdt de
bestuurder L'L'n nauwkeurig 'g,L'vOL'I' met de WL'g hij

nllc xnc-lhcclcn. De llonda Civic ESi beschikt stan-
daurd over elektrisch bediende zijruiten. hui-

lL·n.o.;piegL'b en ven sc-huif- kanteldak. centrale

p(JI'liLTvL'rgrl.:'ndeling en ,"'lllurhL'kr:tehtiging.



•I De Honda Civic VEi biedt een heel bijzonder

"',.S I SOHC ...6-kleps VTEC-E + MP.

•

/



igenschap voor een sportieve auto: een laag brandstofverbruik.



Nokkenas

De Honda Civic VEi geeft een eve

Automobilisten over de hele wereld nemen dv
milicuprohlcnuuiek ter harte. De auto-indusu-ie kan
danrop sle-elus antwoorden met nuto's \\I:I:II"l11eL' op
een meer verantwoorde manier op lIL- vele .rspec-

ren van die materie wordt ingespeeld. Een :1:111-

zienlijke verbging \':l!l hel brandstofverbruik dient

in dil verband zdfs twee- doelen: cc» verminderde
behoefte :1:1n a.trdolic- :11.'inatuurlijke energiebron
vn L'en vcrruinderde uitstoot van CO~, ebt verani-
woordc-lijk wordt gehouden voor he! 'hrocikus-

effect'. Tot nu lOt.:' hetekende de keuze VOOf een

zuinige auto onve-rminde-rd de vcrplk-hrinu Ie
rijden in een trage auto. 110mb loont zich niet
alleen bewust van 11:1;lr ver.uuwoordclijkhcid
legenoH'f IJL'1milieu. rruutr doorbreekt met lx-hulp
V:11l werkelijk haunbrvkcuck- technologie tevens dil

dilemma
Behalve een ongekend 1:,I:lgbrandstofverbruik in

combinatie me! onverminderd rijplezier biedr de
Civic VEi (lok optimale bescherming voor de
bestuurder z('lf. Als eer,.,le auto in deze kl:l.-,;sL'is de

Civic VEi standaard voorzien \'~\11een :!irh:!g.

i,S I 16-kleps VTEC-E + MPI

Schema van de overschakeling van VTEC-E

Tuim laars
BIJlage toerentallen bewegen 8'1hoge toerenl~lIen worden de
de nnrnetaars los van elkaar tuimelaars verbonden ooor een

hydraulisch b&diende pen

Verloop van het koppel

schakelpunt

VTEC'o;

_._._ motor met vier kleppen P"' Cilinder
_______motor met gew'lz'gde tledlen,ng Inlaatkleppen

Maximum vepmogen BB kW/SO pk bij 5_500 tpm

Maximum koppel12S Nm/13,2 mkg bij 4.500 tpm
toerental (tpm)

V"TEC:-E Maximaal rendement door zeer geavanceerde
techniek: de VTEC-Emotor.
1Ionda heeft in de 111010rvan de Civic VEi enkele

op zich al unieke constructies toegepust die elkaar

aanvullen en versterken. In feite zijn hel dril' teelt-

nickcn die hierin samenwerken. 0111 te beginnen

hel voor de-ze motor specifieke VTEC-sYSIl'l'1l1, aan-

Mechanisme voor het uitschakelen van de inlaatklep



LSi/DXi De Honda's Civic DX, DXi en LSi.
Gedistingeerd, ruim en
tot in de details verfijnd.1,5 I SOHC 16.kleps + DP.

DX Flke uitvoering \';111 (ILo 110mb Civic drivck-urx
he ...chikt ove-r t'L'11 evenredig rijkL' uhru ....ting. DL'

Dx-versie i:-. bijvoorbeeld al \ oorzie-n \ art halogeen

koplampen. vcrstelbare hoofdsteunen. diuitalc
klok. getint gla:-..achtvn'uitwisscr en vprovier. dak-

spoiler. van binnenuit ver....telbare huill'n:-.piegcl ....

een in delen neerklapbare achterbankleuning en

een gehed heklede h:lgagL'ruimtl:. Ik I)Xi-\'u..,il'

voegt hieraan bijvoorbeeld cvn [()L'rl'l1LL'I1er. l'en in
hoogu- ver....telbare .stuurkolom en 1)(~.-chcnu -,u-ip ...,
op de flanken lOL'.

"',3 I SOHC 16-kleps + carb.

De 1loncla Civ ie LSi he -,chikt 0\'('1' -tuurlx-krach-

tiging, centrale deurvergrendeling. elektrisch
bediende zijruiten, hui!l'n:-.piegL'i ...,('11 sr-huif

kanteldak/

Maximum vepmogen 55 kWI15 pk bij 6.300 tpm :;>, -

Maximum koppel 102 Nm/10,4 mkg bij 3.100 tpm Automatische transmissie voor nog zorgelozer
rijplezier.
De Civic f)Xi en LSi i'jjn (Jok levcrbaar met een

speetaal voor dil model ontworpen. i'èer moderne
autom.nischc transruissic. Er zijn zeven keuze-

poxitic-, mogelijk. Zo kan lil- eerxtc vcr-ncfling hij-

voorbeeld worden \';i,"'lgezel om de auto

behoedzaam l'en xccr ,..,Il'ilehelling af IC laten

rijden. De tranxrnixxic- wordt c-k-ktroni-cb ge .stuurd
en hydraulisch bediend. waardoor de -chakclmo-
menten minder voelbaar zijn. Er i-, ook L'en loek-up

die vcrrnogcnsvcrlic-, in de tnn,..,mis,.,ic !egeng:I~11

en daardoor he! brandstofverbruik ten goede komt.

16-vALVE
1,5 liter 16 kleppen enkele nokkenas + Dual Point Injectie



LSi/DXi
De Honda's Civic DX, DXi en LSi,
moderne middenklasse auto's
met een onmiskenbaar karakter.

195 I SOHC 16~kleps + DPI

DX De uitvoeringen DX, DXi en LSi zijn de meest

populaire versies V:111 cle 1-1011(1<1 Civic driedeurs.
Deze varianten profiteren atle drie in verregaande

mate van de technologische voorsprong die de op

de voorgaande pagina's gepresenteerde versies
VTi, ESi en VEi bieden. Ze hebben dezelfde ruime.

vlot gelijnde driedeurs carrosserie. bieden een

gelijkwaardig comfort en beschikken voor een
groot deel over dezelfde techniek. Hel onderscheid

wordt bepaald door verschillen in uitrusting en

motorisering.

"',3 I SOHC 16-kleps + carb.

Alle Hondals Civic beschikken over zeer efficiënte
motoren mer vier kleppen per cilinder. zestien in

IOL~I:tl. In de DX meet deze motor 1,3 liter en wordt

gevoed door een elektronisch geregelde car-

burateur. De Honda Civic DXi beschikt over een

ruimere uitrusting en een 1,5 liter motor met
Honda's unieke elektronische Dual Point PGIV1-FI

injectie. De Honda Civic LSi is technisch identiek

Hall de DXi. maar beschikt over een nog luxueu-

zere uitrusting, die behoudens enkele details over-

eenkomt met de Civic ESi.

Fen geregelde drieweg katalysator is vanzelf-

sprekend standaard op alle uitvoeringen van de

Halleb Civic.

lil hOllgt<: 1'<:1·.~ldb:l:lr stuur (I)Xi. LSi)

lrucricur LSi



.terk antwoord op milieu-eisen als op wensen van de bestuurder.

geduid I11C!\TEe-E. Dit houdt in dat van de vi er

kleppen per cilinder. L\\'I.:'L' inlaat- en [\\'CL' uitlu:n.

CC'Tl inhun klcp hij I:lgc toerentallen zo goed :11....

buiten werking wordt gesteld. llie-rdcor omst«.u
L'L'11 sterke \\'L'rn:ling in het benzine-lucht mengsel

ebt vin de nor111:I:\\ functionerende inlaatklep dL'

cilinder binnen .-a-conu. In combinatie met dl'

tweede techniek. een ;telT bijzondere vonuueving

van de vcrbrundingxruimtc leid! dit tol L'1.'1lzeer
1l:1ll\\'kl'urigL' \'L'rdeling van hel mengsel en vcrvol-

gen:.- 101 l'en hijzonder \'olledigl' en snelle ver-

branding. llonda is up deze \\'ijze zeiL..,in staat hel
rijkste deel van hel mengsel. dus met (Je meeste
brandstof. precies rond de in het midden gcplaats-
te bougie te- .drupcrcn. waardoor dil zich gemak-
kefijk 1:t~11ontsteken en snot verbrandt. Die
verbrandingskamer bleek zelfs zo goed d.u de
motor blijkt toe IL' kunnen met een onuckcnd :lr111

11lt.'ngsel. Terwijl in normale moderne motoren één
deel br.mdstof wordt gemengd op ruim veertien
de-len lucht. kan d:n in deze motor 11.'ruggehracl1t

worden tol 0l'l1 (kei brandstof op vijfentwintig

delen lucht. Een derde geavance-erde techniek. in
de vorm van een uiterst nauwkeurige LAF-sensor

dit.' de samcnstellinu \';111 hel rncngse! controleert.
7.orgl same-n met het c-Ickrroni ....chc injectiesystee-m

dut die ideale \'erhomling steeds bewaard blijfr
A:lrdig om IL' weten d.u 110n(!:t exact dezelfde
sensor toepast in haar uitcr ....t succesvolle Formule
Grand Prix-motoren, \'\':ll1nl.:(,1" dl' motor nu-er dan

SRS
AIRBAG SVSTEEM

1,':;00 Weren per minuut draait. schakelt het
VTEC-E systeem over up normaal gebruik van de
zestien kleppen in totaal.

ln de praktijk betekent clit ebt dl' bestuurder \':11l

de Civic VEi kan hescllikken over een vermogen
van 66 k\\l'90 pk voor vlotte prestaties. een koppel
van 119 Nrn \'OU1" l'en grote trekkracht en soepele
accelernrie. 111:I;lr ook onder bep.urkle omstandig-
heden ee-n brandstofverbruik rond 1 op 22 kan reu-
liseren. liet i.'" juist dl' cornhinatic van deze

eigenschappen waaraan de Hondu Civic \'Ei ?,ijn

bijzondere plaats ontleent.







c rijplezier in z'n meest verfijnde vorm.

DL' compacte constructie V;111 de double wishbonc

v()()rwid()pll~lnging vrauat hijzonder weinig ruimte

in hel front van dl.' Honda CiV1C.Daardoor konden

dl' wielcri zo veel !l1ogl'lijl.: op de hoeken \"<111de
auto worden gepbatst, wal direct invloed heeft op
dl.' gc\\'icht.'iVL'rdding en daardoor op de weg-

ligging \':111 dl' uuto. Om deze reden i." hijvoorbeeld
ook een relatief zwaar onderde-cl .rlx de accu 7.0

vel" mogelijk naar ac-hteren in de motorruimte

gepl:lal:';(, DaL la:11Slcj,...overigens ook \'ciliger hij

een eventuele :1:l1lrijding

Een ruim interieur binnen een compacte
carrosserie.
Zittend in de 110mb Civic driedeur ....lijk! IK't wel

alsof dil.' van hinncn groter is dan van huilen. Dal

kan ruuuurtijk niet. maar de ruimte binnen de

gt.'gcven buitenmaten wordt wel optimaal benut.

De pLI~llsing van dl' wiek-u 7.0 ver mogelijk op de

hocken V~1!lde auto hetekent bijvoorbeeld ook ebt

dl' wivlka: ...ten nauwelijks in hel interieur binnen-

dringen en dus nooit in de \Veg zitten. De COIll-

IXIClè conxrructic van de wicl(lpll:lngingen xpeeh

hierin een hel:lngwekkende rol en scheelt hij-

voorbe-eld ook in bagageruimte. De b~lg geplaatste

vloer zorgt teve-ns voor meer bccn-. knie- en
hu( ilcl ru imi e.

Een ventilatiesysteem voor het hêle interieur.
lIL'! vcruilatic'vystc-crn van de l-londa Civic beschikt

OVer een unieke cigcnxchup: l'en aparte. grote ven-

tilatie-opening aan de hovenzijde van het clash-

board. Deze bijzondere Honda-constructie I-(lrgt

voor een Zeer krachtige en snelle circulatie van dl'

lucht in hel interieur. waardoor het totale lucht-

volume veel sneller wordt ververst. Door die gro-

tere capaciteit i." dl' vcntiknie veel krachtiger en

wordt hel interieur ook veel sneller verwarmd hij

bge buitcrucmpcr.uurcn.

Unieke tweedelige achterklep voor een
gemakkelijker bereikbare bagageruimte.
I kt gehrui)..;sgem:lk van de Honda Civic driedeurs

wordt door veel aspecten bepaald. maar ('('11 van
de unieke L'igcnsch;lppcn hierin i~de grappige en

toch Funkfionclc 1\VeL'delige achterkle-p. Wanneer

alleen \\':.11 kle-ine zaken in de h:lg~lgeruiJl1te

worden gelegd. kan worden volstaan met het

openen van hel bovenste deel. dat bestaar uil de
achterruit met omlijsting. Dit gede!.:'ltl' is 1l11'1 7.0

zwaar :lb 00n grote klep en heeft ook weinig

ruinuc achter dl' auto nodig om 0IWll Ic zwaaien

Ab er groterl' h:lg:lgl' wordt ingeladen. kun in L-c'n
handomdraai hel onderste deel worden neer-
geklapt. lhl onderste deel i-, op zich al sterk

genoeg 0111een gL'\\'kht van 1':;0kilo te kunnen

drnuen.

Aan deze hijzondere konxrruktic dankt de eivil"

~drs voor l'en eicel haar eigenzinnige uiterlijk en

hiermee geL'ft l-londu weer <I:H1 altijd vcrnieuwe-nd

te zijn
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In elke uitvoering biedt de Honda Civi

Het len ..Ting ....prourn mma van dl' Honda Civ ie drie-
deurs biedt een uitgebreide keuze in motoren en
uitvoeringen. ,\tUf in ruimte. rijcomfort en wq~-

gedrag acc-eptecu I Ionda geen C( irnpromi .s-en.

Ougeaclu dl' gckol.cn \-er...,icbil dl:' Honda-nider

genieten van rij-e-ige-n....chnppvn \':111 topklus ....c.

Soepel comfort en superieur weggedrag door
double wishbonc wielophanging rondom.
I-10mb heef L'en grolt.' rvput.nie opg ...-bouwd in dl'
c-omhinntic \ an een :1:lllgvnaam rijcomfort L'11spor-

tier weggcdr:lg. DiL' ei ...en evaren aan elkuur lL'gcn-

,-..trijdig. totdat Hondu de unieke double ",i...,hl}t)lle

\Yicloph:l nging introduceerde.

In de l Ionda Civ ie dncdcur -, P:I.,I Honda deze nog

altijd ongcévcnaardc constructie toe in een vcrder

doorontwikkelde \ orm. Ecnx te meer een Ix'wij,,>

d~l1110mb nooit te\ reden i...,.nooit xtilzit. 111:1:11

;tltijd zoekt naar \"l.'rhL'll'ring \':111 eerder bereikte
prexunic ......I kt -vsrccm i.'" gecurnpletelTd me! cc»

doordacht en door llonda I.l'lf ontwikkeld schok-
dernpersvstecm. waardoor een nog grotere \\'cg-
\,~!."thl'id wordt ge-c-ombineerd mCI nog

hoog\\':I:m..lign rijcomfort op sle-chte wegl'n. Ik
lloncla Civic stuurt daardoor ..,tcL,tb moeiteloos

precic .....en direct.

De stevigheid van de carrosserie beïnvloedt
comfort en wegligging,
De stevigheid van hel koeu-werk i,.., een h:1.....i,...-
voorwaarde 0111 te kOIl1L'n tot L'en meer ,..,t:lhi<.:]

\\'cggcclug. Teven .....i.....het reehe-treeks vun invloed
op hel \ eercomfort. want hoc stL'vigcr eIL-<'::\1'-

rosserie i....., hol.' meer de .tuto ';1],.., een eenheid' aan-
\'{)L']1.De carto:...xcric- van de llondu Civic- biedt l'en
zeer grote wet'r....tand legL'n huiging en tor..,ie door
divcr .....c doordachte conxtructicdctuil-, dil.' dt' auto
niet n()l'lllen''''\\':urdig zwaarde-r maken. Voor-
heelden daarvan zijn de spcciua! gevormde dorpel .....
mCI speciale ve-rbindingen met de dcurxrijlcn en de
constructie \ ~lT1dl' bng:-.drager,.., waar.urn onder
meer dl' voor\\'iclophanging i." bcvc .....tigd.

Vijfvoudige ophanging van de aandrijfl.ijn
verlaagt het geluidsniveau in hel interieur.
De rust in het interieur en de :-.oupIC,"':-L'van uvc-l

dl' auto zijn twee van de ,..,tcrbtl' indrukken dil'
iedereen opdoet wanneer \ oor het cer..,! met l'en

J londa Civic wordt gen-den. Dit wordt onder meer

veroorzaakt door ophanging van motor en tr.ms

miss.ie. I let gehel'l steunt op licl":-.tviif punten, dil'
bovendien zo zijn gL'kozen dat I.() wcinig mouclijk
geluiden en trillingl'n u.m het interieur worde-n
doorgegeven. Bij 1001\111h bcdruuut hCI ucluids-
volurne in hCI interieur biivoorbcvld nog maar 67,)

dccihcl cn dat is h('L'1,..,til.

C:llTu,,~<:ri...-tructuur op \ lit punten hç\ l'''llgdl' molm e-n \ L'r~l1o.:lIing~"

hak. 1.1\' 0111 \'.111 het 11H1(urComp:1111!lWnl



Passieve veiligheid en zorg voor het milieu zijn een i

0<; lll;j:llregclcn voor een zo groot l1logdijk:\.'

he ....c-hcrminu van de inzitlenden hij een ()ngev:!I en

een bewust hehccrslc olllg:!ng met alle milieu-
aspecten van de auto zijn hij 110mb geen toe-
\'oegingcn dil: p:IS worden be-ducht ~tI"de auto in

Icin- al bestaat. I\'CI zo goed ;1Is rijcomfort, pres-

taric .-;of ruimte vormen deze een uitg:lng,"punt in

dl' onrvvikkclinu \':111 een nieuw r loncla model. De
Civic- driedeurs geef! daarvoor vcrxchiik-nde ken-

merkende voorbee-lden.

De eerste auto in zijn kJasse voorzien van een
airbag (VEi).
Tulloze onderzoeken hebben inmiddels aan-
geloond dat dl' lx-xtc he .scherminu voor dl'
hestuurder in ge\';!l van een frontale :lamijding

wordt geboden door dl' combiruttie van een drie-

punts-veiligheidsgordel en ven airbag Een :lirb:lg

is lvuvrlijk een luchtzak. Bij ee-n bOLsil1g wordt
deze in enkele honderdste-n van een seconde

opgeblazen en \':lngL zo he! bovenlichaam van dl'
bestuurder op, als dil door de kracht van de hOI-
.-;ing naar voren wordt ,l.!ehrach!. Daardoor is he!

onmogelijk dat he-t hoofd van ck- besruureler hij-

voorbeeld in contact komt me-t het stuurwiel of de

voorruit. De :lirh:lg in dl' Civic. nu-t een inhoud

van cl') liter. is geheel door! !OI1<.!:izelf voor dit

doe! ontwikkeld. Door een eenvoudige en COIll-

pacte constructie \vas hel mugelijk de :Iirhag zelf,

de diverse sensoren die de botsing registreren en

de rn.ncrialen om de airb~lg op te blazen onder te

brengen in de naaf van her SlL1UJ".

SRS
AIRBAG SYSTEEM

ABS behoudt optimale bestuurbaar-heid bij
remmen op glad wegdek (VJï).

Kr:lc!ltig remmen. met opzet of al." gl'volg V:1I1 een
panie-kreactie. heeft vooral op nat of gl:ld wegdek

l'en vervelend bijverschijnsel. Eén of meer V:111 de

wielen kan blokkeren, wa-u-door niet alteen de

rcmvcnr:lging verre van optimaal is. 1"11;[:lr de auto

bovendien ook onbestuurbaar wordt. De Civic VTi

beschikt st.mdaurd O\"L'r het door Honda zelf (11l!-

wikkelde Anti-Blokkeer Systeem. AI~S, Elektro-

nische sensoren controlen-u constant de dra.risnel-

hcid van elk wiel en zorgen continu voor een

onderlinge \"{.'rgelijking. \V:lnneer in een of mee-r

van deze opnemers L'en afwijking wordt gekon-
statccrd die duidt op een neiging tol blokkc-ren

van een wiel. grijpt hel geheel clvku'onixche ,"'ys-

tc-cm volnutornntisch in. Gedurende l'en fractie van

L'en seconde wordt via drie kanale-n de rem-

werking V;.!1l het wiel onderbroken. waardoor het

niet blokkeert en dil wordt zo vnuk herhaald als
nodig is. Daardoor blijf de auto ook hij krachlig

remmen onder kritisc-he ~itll:lties voorspelbaar rca-

gere-n en probleemloos bestuurbuur.

Sill1l1l:lIie \':111een ;1~lnriidinf!

ABS
Anti-Blokkeer Systeem Andere beschermende maatregelen

Dl' bijzonder STevige carrosserieconstructie- leidt

nie-t :tllcl'n tot een uocdc weerstand tegen huiging

en torsie. muur gcef! ook een uitstekende heseher-

ming in ge\':d van een :1:lnrijciing. Dl' krcukclzónex

aan voor- en achterzijde zijn zo ontworpen dat de

krachten dil' bij een botxing op de carrosserie

inwerken. van dl' inziuenden worden weggeleid.



egraal onderdeel van het concept van de Honda Civic.

DL' dorpels \';111 de Civic hebben een hijzonder

grnlL' doorsnede. waaraan ze extra stevigheid ent-

lenen. ook hij l'L'11 uuru-ijding in dl' flank. Dl' deur-
...,IO(L'n en Ik'! pl:I:11\\ erk er omheen zijn e-xtra

verstevigd. waardoor ook na L'en lichte a:lnrijcling

lIL- porticren nog normaal kunnen worden

gL'( ipcnd. voorinzinenden en I WCL' :lc!llcrp:L,>s:lgiL'r:-.

beschikken ()\ lor driL'punt."'-n:,iligheiLbgorlkl."
Middenac-hter bevinden zich nog t.:l'll tweepunt. -,-

gorelel. DL'onderste "LTgn.:'nckling van de gordels
op dl.' \ oorxtock-n IK'\ indt zich a.m dl' stoclfr.uuc .....
zodat dcl.o..:'1l1L'L'hè\\l'geJl hij het ver:...tellen \':111de
....toclziuinu. Dtu i-, c'ornfonahcl en ook gL'Il1:1k-

kclijkcr 11..'bvdivnvn. 1)1..' xtoclbcklccling i.'" van
\ l.uuv cnragcnd m.ucriaul en hiermee voldoet de
Ci\ ie ruimschoot. ... ,1:111tk uucrnauonak- e-isen op

dil gebied. Ik brnndxtoûunk i~voorzien van een
:llILOlll:lli ....chc .rf...luitklep. die voorkomt dat brand-

,...101' uil dl.' tank k.m le-kke-n in hel O!1\\':I:lr. ...chijnlijke

ge\':!l dar de .uuo omvlu.u.

andere matcriak-n opgenomen die dl' recycling

zouden kunnen verstoren. Een groot del'! van de
toegepaste kunststofdelen is gemerkt, waardoor
hun chemische samenstelling voor n.:.'cyding

gl'm:lkkl'!ijk is ar 11,:leze-n en dl' onderdele-n

kunnen worden gesorteerd.

Honda neemt haar verantwoordelijkheid
tegenover het milieu zeer serieus.
De .uuo en de .nuo-indusu-ic lu-bbe-n IL' ruuken 11K'1

een zeer groot aurual nxpcc-tcn van de milieu-
prohh-m.uick Ilo!lt!:t ''''Idl alle ....in hel werk om nie-t

alk-en hij 111...'1ge-bruik \ ;11l h:I:I[' produkten. mu.u

ook lij(k'lb de produktie /.0 miliL'tI\ ricndcfijk te

\\crk te g:l:ln, In het k.nh-r van lid tcrug(lringt:n

v.m de t:llli~,...ie \':111 ongewenste -,toffen vin de un
1:1:l1hcert Hond.t L'en pioniersrol ge''''lx'ckl, De

IL'l·hnologi, chc \ oor,"'prong diL' eL!:II'lI it I oludc i-,

nog ....reed umtoonba.ir. Al lc 110mb' -,Civic zijn

\ oorz icn \'~Itl d rieo, L'g-K:Jl: t! ~'xnt oren en \ rildoen

a.m dl.' ,...trl'ng:--le geldende eisen op hel gebied van
lIil];I:llg:I ....-crnis. -,ie ....en zelf. ...:1:111een auntal ciscn die

]1:1:'>in tiL- to,-..kOtlbl 1:111kr.u-ht \\ orde-n. Het brand-

....tofverbruik \ .m dv ve-r ....chillvndc ver....ie....van de
llonda Ci\ ie. Illcl dL' \ Fi-uit\oering voorop. is hij-
zonde-r gUlblig. Dut ,-,ehL'L'11niet alleen in termen

\':111L'ncrgÎl'hl·~p.lri!lg. maar ook in de uitstoot in
volume van CO.!.

{JDuurzaamheid, een van de.'meest kenmer-
kende eigenschappen van alle Honda's.
Honda hee-ft L'en uit. ...LckL'nelL- re__-put.uic opgebouwd
niet allven in dl.' probleemloze betrouwbaarheid.
rnn.u ook in de duurzaamheid van haar produkten,
DiL' gcldvn om cnuindcrd l'n \ (JOl' de 1londa Civic

dricclcur, -, \\ orden zelf....nog een paar elernvntcn
aan IOl'gL'\'()cgd, I kt overgrote deel \'~11ldl' car-

ro.",.",L'I'ici.'"\ crvinkt. :d:--bijzonder dTl:dil'\ L'

he ....chL'I'ming legen corro: ...ie. Ik dorpels 7ijn d.uu'hi!
nt 19 lx-k lvvd 11K'! eL'11 k 1I 11,"'1:'>(()r 1):1ncvl. waardoor
dit dee-l \ :11l dl' c.uro-c-cric- nie-t lunger blootxtam

:1:11l,..;tL·L·n~l:lg. Ik humpers \':111de Civic- driedeur ....

zijn gl'1ll:l:lkl \ :111rov ....I\ rij en gl'Il1:lkkclijk I'L'C)'CiL--

11,1:11'polvpropykx-n In dl:' humpers zijn gcen

1:1111j1L'n.,...tckkcrvcrbinclinucn of sierstrip ....\,:11,

I,l'l \ eh-ban- bumpc-r-,



Technische specificaties Civic 3-deurs:
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voorlu-houdcn. C;L'ringc vcrschtltc» in model, uitvocnng en kk-urt.a.v. de omschrfjvingcn en fOIO'~ zijn per lnnd lllogl'lijk.



Uitrusting Civic 3-deurs:
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s s
ss
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s

Ha]oge ....n koplampen s s ss
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1\1i ~I ac-h 1crl icht s ss s -, s -,
tI.IIKt", IHxncu I .rk s s s s Zijknipperlicht voorsputhorden ss s

s s Tankvulkk-p s , s-,
])lglt.dc qU,1 n zklok s s s s s s .s

lnoinkb.rrc ,11l(,,'llIW s.s s rrucrvnl -, .S ,.s

s ss .s .S .s
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FrostWhite
NH-53S

DX.DXi. LSI

Kleuren Civic 3-deurs

Milano Red
R-St

DX. DXi, LSi, ESi

Captiva Blue Pearl
B-6zp

DX,DXi

Pewter Gray Metallic
NH-537M
DXi. LSi

Harvard Blue Pear-l
B-63P

LSi

Vogue Silver Metallic
NH-550M

VEi

Flint Black Metallic
NH-5Z6M
ESi, VTi

Interieurkleuren: DX, DXi, lSi, VEi, ESi: gray
VTi, black

'n Honda gaat z'n eigen weg.

Honda Nederland g.v., Nikkeistraat 17.2984 AM Ridderkerk
Telefoon 01804-57333 Fax 01804-23776 Telex 20147.
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