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?Honda ja prepara l'Automobile
Barcelona amb el CR-V híbrid i l'HRV Sport
La marca anuncia que l'electrificació serà el que més destacarà de la seva
presència al Saló

El nou CR-V Híbrid tindrà un paper destacat dins l'estratègia elèctrica d'Honda | Honda

Honda ja es prepara per l'Automobile Barcelona, que tindrà lloc del dia 11 al 19 de maig, avançant
algunes de les novetats que podrem tant contemplar com viure en primera persona. Sota el lema
"Advanced & Sporty", l'estand de 750 m2 combinarà l'esportivitat i la tecnologia avançada que
formen part de l'ADN de la companyia.
L'esportivitat de models com el Civic Type R, l'electrificació i els nous CR-V híbrid i HR-V Sport
seran alguns dels seus vehicles més destacats, juntament amb l'aparició d'un NSX i un Insight: a
continuació us n'expliquem tots els detalls.
L'esportivitat no hi falta, acompanyada del Civic Type R
A la zona dedicada a la conducció esportiva, tindrà especial protagonisme el Civic Type R TCR,
que aquest any participarà en les 24 hores de Nürburgring al juny i que s'exposa per primera
vegada en un saló de l'automòbil.
Honda també hi exposarà tota la seva gamma d'automòbils, entre els quals destacarà com a novetat
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el nou HR-V Sport: les versions amb motor de gasolina 1.5 VTEC TURBO estaran
acompanyades per les versions híbrides 2.0 i-MMD. Honda vol, amb aquest model, aconseguir
tenir entre les seves files el SUV compacte més dinàmic del mercat.
També hi podrem trobar models com el Jazz 1.3 i-VTEC, el Civic 5 portes i Civic Sedan (tots dos
amb motors gasolina 1.0 i 1,5 VTEC TURBO), Civic Type R i HR-V 1.5 i-VTEC, que completaran
l'oferta de la zona d'exposició.

L'Honda NSX encapçalarà l'exposició d'híbrids Honda Foto: Honda

Ambiciosos plans d'electrificació
L'espai dedicat a la tecnologia més avançada posarà important èmfasi en exposar un trio de
models electrificats que mostren el llarg coneixement d'Honda en termes de mobilitat sostenible:
CR-V Hybrid, amb la tecnologia híbrida i-MMD
NSX, el superesportiu híbrid més potent de la gamma Honda
Insight, el primer automòbil híbrid que es va comercialitzar a Europa el 1999
La companyia ha establert que, el 2025, el 100% de les seves vendes a Europa comptaran amb
tecnologies de propulsió electrificades. Aquest compromís situa la marca en una sòlida posició al
capdavant de l'aposta global d'Honda per l'electrificació, part de la seva visió de l'automòbil per al
2030.
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Zona de proves i test de frenada automàtica en ciutat
A més de la presència al pavelló 8, Honda també disposarà de 150 m2 a l'Avinguda Maria Cristina
per a proves, en els quals els clients interessats podran provar els diferents models de la gamma.
A la zona Connected Car de l'Automobile Barcelona la companyia també hi serà present amb un
Civic equipat amb frenada automàtica, amb el qual els visitants podran comprovar el funcionament
del sistema en primera persona.
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