| НАЙШВИДШИЙ KIA В ІСТОРІЇ

ПОЄДНАННЯ КЛАСИЧНОГО СТИЛЮ
ТА ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Новий KIA Stinger* було створено з пристрастю до водіння, що йде
від самого серця. Для справжніх шанувальників автомобілів. Від
стрімких обрисів капоту, до спортивних задніх ліхтарів - кожна лінія
є уособленням духу автомобілів Gran Turismo/GT (Гран Туризмо/
Джи Ті). Цей неймовірний автомобіль відкриває двері в нову епоху
виразності стилю, вражаючої динаміки і яскравих емоцій від посправжньому швидкісних подорожей.

Компанія Kia віддає належне спортивним
автомобілям 50-60-х років, створивши вражаючий
Stinger із класичним кузовом типу «фастбек». Тут
немає місця «дрібницям», адже кожен елемент має
важливе естетичне і функціональне значення та
є невід’ємною частиною філософії швидкісної,
комфортної їзди.

Повністю світлодіодні фари головного
світла з окантовкою темним хромом
Фари, що поєднують в собі останні досягнення
у царині світлодіодних технологій і впізнаваний
дизайн, приковують погляди. Окантовка темним
хромом робить оптику ще більш елегантною.

Гальмівні супорти Brembo®
Гальмівні механізми Brembo® з супортами червоного
кольору в версії GT забезпечують Stinger потужне
уповільнення.

Повністю світлодіодні задні ліхтарі і дві
вихлопні труби з подвійними хромованими
насадками
Стильні світлодіодні задні ліхтарі, успадковані від
концепт-кара GT, і дві пари овальних здвоєних
патрубків вихлопної системи створюють чудову
композицію.

19-дюймові легкосплавні диски, вкриті
темним хромом
Оригінальні19-дюймові легкосплавні диски
з характерними вставками з темного хрому роблять
зовнішній вигляд Stinger ще агресивнішим.

Корпуси дзеркал, вкриті темним хромом
Завдяки покриттю з темного хрому, дзеркала
заднього огляду грають важливу роль у загальному
сприйнятті Stinger, залишаючись при цьому
зручними у використанні.
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МАКСИМУМ КОНТРОЛЮ
І СПОКОЮ В БУДЬ-ЯКИХ
УМОВАХ
Проходження поворотів
Під час проходження поворотів система повного
приводу підтримує стійкість автомобіля на дорозі за
рахунок перерозподілу тяги на зовнішнє заднє колесо,
що дозволяє поліпшити контроль над авто.

Слизька дорога
На слизьких поверхнях система повного приводу
спрямовує крутний момент на колеса з найкращим
зчепленням і зменшує тягу на тих колесах, які
прослизають.

Рух по швидкісному шосе
На прямих автострадах Stinger перерозподіляє баланс
на користь задньої вісі, дозволяючи реалізувати
максимум потужності.

Зміна смуги руху
Інтелектуальний блок управління перерозподіляє
крутний момент на користь внутрішнього заднього
колеса і негайно реагує навіть на незначну зміну тяги,
необхідну для здійснення маневру.

ПРИМУСЬ СВОЄ СЕРЦЕ БИТИСЯ ЧАСТІШЕ
KIA Stinger має всі переваги класичної компоновки із акцентом на задній привід
- швидкий старт, ураганну динаміку і відмінну керованість, які разом створюють
приголомшливий ефект. Найпотужніші версії оснащено системою повного приводу,
що забезпечує ще кращу керованість у різних дорожніх умовах. 8-ступенева
автоматична трансмісія Stinger перемикає передачі плавно і швидко.

3,3-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом
Найпотужніший в лінійці KIA Stinger бензиновий V-подібний 6-циліндровий двигун з двома
турбінами видає неймовірні 370 к.с., які дозволяють досягти швидкості 100 кілометрів
на годину менше ніж за 5 секунд. Максимальна швидкість складає 270 км/год.

2,0-літровий двигун, оснащений високоефективною турбіною
Неймовірно чутливий бензиновий двигун 2,0 T-GDI потужністю 247 к.с.
забезпечує Stinger чудову динаміку розгону, дозволяючи розвинути максимальну
швидкість 240 км/год.

К.С.
Секунд

0-100 км/год.
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км/год

Макс. швидкість

об.хв.

Макс. потужність

Електронна система стабілізації
Висока ефективність гальмування і оптимальна
керованість досягаються за допомогою автоматики, що
розподіляє гальмівне зусилля між колесами в залежності
від обертів двигуна, кута повороту керма і дорожніх
умов.
Система вибору режиму руху Drive Mode Select (DMS)
Система DMS змінює налаштування управління
двигуном, коробкою перемикання передач, підвіскою,
рульовим управлінням, системою повного приводу і
здатна навіть змінювати звук двигуна. На вибір
пропонується п'ять режимів руху: Comfort (Комфорт)стандартний режим для спокійного прискорення і
комфортних поїздок; Sport (Спорт), призначений для
більш динамічного руху, Custom (Індивідуальний)режим, повністю налаштовується водієм; Eco (Еко) - для
економії палива і Smart (Смарт)- для автоматичного
підбору налаштувань різних їздових параметрів.

Опційна система повного приводу

ВПЕВНЕНИЙ КОНТРОЛЬ У БУДЬ-ЯКУ ПОГОДУ
KIA Stinger не зважає на погодні умови. Система повного приводу надає водієві більше
впевненості і поліпшує керованість в складних умовах, в тому числі на засніжених,
заледенілих і мокрих дорогах. За допомогою динамічного перерозподілу обертального
моменту, система у режимі реального часу адаптується до дорожніх умов, спрямовуючи
обертальний момент на колеса, що мають краще зчеплення з дорогою.
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ПРИГОТУЙТЕСЬ ВЗЯТИ
КЕРУВАННЯ В СВОЇ РУКИ
Новий KIA Stinger можна назвати автомобілем, створеним
для досвідченого водія. Відчувати найдрібніші нюанси
поведінки Stinger допомагають спортивні сидіння
з відмінною бічною підтримкою та безліччю налаштувань,
завдяки яким зручно влаштуватися за кермом можуть
водії майже будь-якої комплекції.

Пневматичні бічні валики з електрорегулюванням
Валики з можливістю регулювання забезпечують
максимум бічної підтримки.

Пневматичний поперековий підпір
з регулюваннями в чотирьох напрямках
Механізм підтримки попереку з регулюванням
в чотирьох напрямках дозволяє налаштувати крісло
для досягнення максимального комфорту і зручності
в нижній частині спини.

НОВИЙ РІВЕНЬ РОЗКОШІ ЗА КЕРМОМ KIA
Нічого зайвого - тільки найкраще. Дизайн інтер’єру KIA Stinger
органічно поєднує в собі спортивний стиль автомобілів GT
з сучасними електронними помічниками. Фірмовими рисами
преміального інтер’єру стали круглі повітроводи в авіаційному
стилі, прилади з металевою окантовкою і обробка матовим
хромом. Щойно сівши у водійське крісло, оздоблене шкірою
Nappa (Наппа) у версії GT, як вся найважливіша інформація
з’явиться перед вашими очима завдяки ергономічній панелі
приладів та проекційному дисплею. Розкрити потенціал
мультимедійної навігаційної системи допоможе 8-дюймовий
сенсорний екран, розташований на центральній консолі.
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Подовжена подушка водійського сидіння
Водійське крісло з висувною секцією в передній
частині подушки забезпечує додаткову підтримку
в області стегон.
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ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР‘ЄРУ, ЩО
ВІДПОВІДАЄ ВАШОМУ НАСТРОЮ
Інтер’єр KIA Stinger чудово передає дух Gran Turismo та притаманну
йому розкіш. Широка гама кольорів, оздоблення сидінь шкірою
Nappa у версії GT, контрастні ланцюжки прострочки та інші витончені
елементи створюють ще більш вишукану атмосферу.

Оздоблення верхньої частини центральної консолі

Натуральна шкіра
Алюміній

Ексклюзивна шкіра
Nappa

Чорний глянець

Інтер’єр чорного кольору

Інтер’єр коричневого кольору

Інтер’єр червоного кольору

Інтер’єр сірого кольору

НАЗУСТРІЧ ВЕЛИКИМ МОЖЛИВОСТЯМ
Автомобіль, створений в першу чергу для отримання позитивних емоцій від водіння,
приємно здивує Вас своєю практичністю. Місткий багажник KIA Stinger вражає об’ємом
406 літри, а кришка багажника, що підіймається разом зі склом, створює широкий
та зручний отвір для завантаження багажу. Якщо ж виникає потреба перевезти довгі
предмети або додатковий багаж, заднє сидіння можна скласти в пропорції 60:40.

Штучна шкіра
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Натуральна шкіра

Штучна шкіра

Натуральна шкіра

Натуральна шкіра

Ексклюзивна шкіра
Nappa

Натуральна шкіра

Ексклюзивна шкіра
Nappa
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БЕЗПЕКА

УВІМКНІТЬ ВАШІ ЕМОЦІЇ

Справжнє задоволення від водіння KIA Stinger
неможливе без відчуття впевненості, яке дарують
найсучасніші системи активної і пасивної безпеки.

Автомобіль класу GT дозволить Вам відчути позитивні емоції не тільки від
водіння, але і від бездоганного звукового супроводу, за яке відповідає
аудіосистема Harman Kardon®, а також надсучасних технологій на кшталт
проекційного дисплея, який допоможе Вам сконцентруватися на дорозі.

Високочастотний
динамік

Центральний
динамік

Середньочастотний
динамік
Динамік,
вбудований
в двері
Сабвуфер,
розташований
під кріслом

Високочастотний
динамік

Преміальна аудіосистема Harman Kardon® потужністю 720 Вт
з 15 динаміками дозволить Вам насолодитися першокласним звуком.
Технологія Clari-Fi (Кларі-Фай) покращує якість звучання оцифрованого
звуку, а технологія Quantum Logic (Квантум Лоджик) перетворює салон
на справжню концертну залу з тонкими налаштуваннями об’ємного звуку.

Середньочастотний
динамік
Динамік,
вбудований
в двері

Високочастотний
динамік

Середньочастотний
динамік
Динамік,
вбудований
в двері
Сабвуфер,
розташований
під кріслом

Високочастотний
динамік
Середньочастотний
динамік
Динамік,
вбудований
в двері

ВИСОКОМІЦНА СТАЛЬ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ
Для досягнення виняткової жорсткості кузова KIA Stinger широко застосовується сучасна високоміцна
сталь. Крім того, для ще більшої міцності в найбільш важливих зонах, при виготовленні деталей
кузова використовується технологія гарячого штампування, в тому числі - цілісні бічні секції,
що поглинають енергію удару в разі необхідності.
деталь виконана за
технологією гарячого
штампування
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метри високотехнологічних
клейових з'єднань

подушок безпеки
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Кольори

Технічні характеристики**
Двигуни

2.0 T-GDI

3.3 T-GDI

8-ступеневий автомат

8-ступеневий автомат

Рядний чотирьохциліндровий, з турбонаддувом

V6, з подвійним турбонаддувом
(твін-турбо)

Коробка передач
Тип двигуна

Білосніжний

Річкове каміння

Привід

Задній / Повний

Тип пального
1,998

Макс.потужність, к.с./об.хв.

Сяюче срібло

Вранішній жовтий

Повний

Бензин не нижче А-95

Об’єм двигуна, л

KIA Асистанс — програма
надання асистанських
послуг. Послуги надає
ТОВ "ЄвроАсистанс".

3,342

247*/ 6,200

370 / 6,000

353 / 1,400 – 4000

510 / 1,300 - 4,500

0-100 км/год, с

6,0

4,9

80-120 км/год, с

4,4

3,3

Максимальна швидкість, км/год

240

270

Умовне споживання пального (місто), л/100 км

12,7

15,4

Умовне споживання пального (траса), л/100 км

7,2

7,9

Умовне споживання пального (змішаний), л/100 км

9,2

10,6

Крут.момент, Нм/об.хв.

Детальні умови гарантії
та обмеження зазначені
в сервісній документації.

Динамічні характеристики

Темне срібло

Глибокий червоний

Споживання пального

Чорний метал

Реактивний синій

Вагові характеристики і місткість
Споряджена маса, кг

1898

Об’єм багажного відділення (сидіння розкладені/складені), л
Об’єм бензобаку, л

Чорна перлина

Глибокий синій

60

Розміри
Довжина, мм

Диски

Ширина колії, мм

18-дюймовий легкосплавний диск
Шини 225/45

19-дюймовий легкосплавний диск
Шини 225/40 (спереду) та 255/35 (позаду)

1971
406/1,114

4, 830

Попереду

18’’: 1,596 /
19’’: 1,596

Позаду

18’’: 1,647 /
19’’: 1,619

Ширина, мм
Висота від сидіння
до стелі, мм

1,870

Висота, мм

Попереду

974

Позаду

939

Простір
для ніг, мм

1,400

Колісна база, мм

Попереду

1,083

Позаду

925

Простір в зоні
плечей, мм

2,905
Попереду

1,433

Позаду

1,391

19-дюймовий легкосплавний диск
Шини 225/40 (спереду) та 255/35 (позаду)

Зображення та комплектація автомобіля можуть відрізнятися від наявних в автосалонах. Виробник залишає за собою право вносити зміни у зовнішній вигляд та комплектацію автомобіля.
* Стінгер. ** Дані надані виробником KIA Motors Corporation
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