
KAMIS  ●  10  ●  JULI 2008 HALAMAN 29

HONDA Surabaya Center, main
dealer mobil Honda di wilayah Jatim,
Bali, dan Lombok meluncurkan ge-
nerasi kedua produk hatchback anda-
lannya, All New Honda Jazz. Mobil ber-
mesin 1500 cc i-VTEC baru ini di-
harapkan bisa makin memperkuat po-
sisi pendahulunya, sebagai market
leader di kelas 5-door hatchback.

All New Honda Jazz memadukan su-
perior dari semua yang diharapkan mo-
bil 5-door hatchback berkualitas dunia,
dengan mesin bertenaga besar di kelas-
nya, dan efisiensi bahan bakar. Mobil
tersebut juga berkabin sangat lapang
dengan tingkat utilitas tinggi, fitur-fi-
tur inovatif tehnologi terdepan, tingkat
keamanan tertinggi di kelasnya, desain
sporty dan stylish yang makin mene-
gaskan Honda Jazz sebagai mobil
hatchback terlengkap.

“Sejak diluncurkan pada tanggal 1
Juli kemarin, angka pemesanan All
New Jazz sudah mencapai 640 unit. Hal
ini membuktikan bahwa All New Jazz
disambut sangat baik oleh masyarakat
Surabaya. Hingga akhir bulan ini, ang-
ka penjualan ditargetkan 1.500 unit
dan sampai akhir tahun diharapkan
menembus angka 3.600 unit,” ungkap
Wendy Miharja, Operation Manager
Honda Surabaya Center.

Wendy menjelaskan, tampilan desain
All New Honda Jazz memberikan ben-
tuk eksterior yang super tajam, aero-
dinamis, serta menggambarkan kabin
yang lapang di dalamnya. Misalnya,
perpaduan kap mesin yang tajam,
headlight berukuran besar memanjang,
desain Trapezoid Bumper dan Sporty
Grill Hexagon (segi enam), dan Full Ae-
ro Kit membuat mobil ini lebih gaya.
Desain pintu berbentuk V memberi ke-
mudahan akses barang ke dalam ba-
gasi. Fender belakang bentuknya me-
lebar mengesankan stabil. Sedangkan
lampu belakang berdesain tiga dimensi
dan high mount stop lamp memberi
sentuhan mewah sekaligus meningkat-
kan keamanan berkendara.

Menurut Wendy, All New Honda Jazz
dirancang dengan ukuran kabin mak-

simal, dengan utilitas tinggi bagi kea-
manan pengemudi dan penumpang.
Mulai dari kaca depan yang memberi-
kan visibilitas lebih luas, stereoscopic
meter cluster dengan iluminasi yang
mendukung focus saat berkendara,
hingga pengaturan panel-panel diran-
cang agar pengemudi mengendara
lebih aman dan nyaman.

Selain mampu menampung lima
orang dewasa dengan nyaman, All
New Honda Jazz juga memiliki kapa-
sitas bagasi terbesar di kelasnya.

Penggunaan mesin i-VTEC 1.5 liter
yang baru dikembangkan bertujuan
memberikan performa dinamis dengan
efisiensi bahan bakar tingkat tinggi.
Mesin baru ini menghasilkan kekuat-

an maksimum 120 PS pada 6.600 rpm,
yang terbesar di kelasnya, dan torsi
maksimum 14.8 kgm pada 4.800 rpm.

Kerja mesin i-VTEC didukung oleh
teknologi Drive by Wire (DBW), yang
menggantikan cara kerja throttle kon-
vensional yang menggunakan kabel. Ki-
nerja mesin i-VTEC untuk All New Hon-
da Jazz semakin disempurnakan de-

All New Honda Jazz Sang Fenomena

ngan teknologi Torque Boost Resonator,
yang menghasilkan efek putaran tinggi
(swirl) untuk menghasilkan tenaga dan
torsi yang maksimal.

Semua teknologi yang diterapkan mesin
i-VTEC 1.5 liter SOHC memberikan kom-
binasi sempurna antara tenaga yang besar
dengan efisiensi bahan bakar dan kadar
emisi yang memenuhi syarat EURO 4.

Mengenai keamanannya, Wendy me-
ngatakan, All New Honda Jazz telah me-
lalui berbagai tes benturan pada berma-
cam kecepatan dan dari berbagai sudut,
juga dengan menggunakan penghalang
dan kendaraan lain dari berbagai ukuran,
sebagai simulasi kecelakaan pada keadaan
sebenarnya difasilitas crash test Honda.
Pada akhirnya, All New Honda Jazz
terbukti berhasil memenuhi standar
keamanan tertinggi di kelasnya dengan
meraih sertifikat bintang 6 dari JNCAP
(Japan New Car Assesment Program).

Selain itu juga terdapat sistem kea-
manan aktif terdepan seperti sistem penge-
reman yang telah dilengkapi dengan ABS
(Anti-lock Braking System), EBD (Elec-
tronic Brake-Force Distribution) dan BA
(Brake Assist). Untuk tipe RS, keamanan
penumpang di dalam kabin semakin aman
dengan tersedianya SRS Airbag,

Selain aman untuk pengemudi dan
penumpangnya, All New Honda Jazz ju-
ga dirancang untuk meminimalkan ce-
dera pada pejalan kaki jika terjadi ta-
brakan. Desain pedestrian safety body
pada Honda Accord meliputi windshield
base, fender bracket, hood hinge, wiper
pivot, dan struktur engine hood.

“Mesin yang digunakan All New Hon-
da Jazz selain memberikan tenaga yang
berlimpah juga menghasilkan tingkat
emisi yang lebih ramah lingkungan. Hal
tersebut dapat tercapai berkat desain me-
sin yang menghasilkan pembakaran yang
lebih efisien dan sempurna,” ujar Wendy.

All New Honda Jazz ditawarkan de-
ngan delapan warna menarik, yakni
Alabaster Silver Metalic, Silverstone
Metalic, Nighthawk black Pearl, Brilliant
White Peral, Ralliye Red Pearl, Irish Red
peral, Cerulen Blue Metalic, serta Spear-
mint Green Metalic spesial edisi. (*)
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Rudy Surjanto - Direktur Honda Surabaya Center dan Wendy Miharja - Operation Manager Honda Surabaya Center saat peluncuran
All New Honda Jazz pada tanggal 1 Juli 2008 yang lalu.


