Технології

30
250

кВт/год

км

ємність
батареї

пробіг на одній
зарядці батареї*

Батарея (літій-іонна полімерна)
Розташована під полом пасажирського
відсіку батарея високої ємності
забезпечує пробіг до 250 км.

110.67

максимальна

к. c. потужність

11.3

c

прискорення
від 0 до 100 км/год

Електромотор
Високоефективний, легкий електромотор
(110.67 к.с., 285 Нм) забезпечує чудову
динаміку розгону як під час старту, так
і під час обгону.

Порт для заряджання
Права частина панелі, яка
замінює Soul EV решітку
радіатора, зсувається,
відкриваючи доступ до
портів стандартної та
швидкої зарядки.
* Дані базуються на новому Європейському циклі водіння.

Гама кольорів

Біла Перлина + Електронний Блакитний

Матовий білий

Морський Блакитний + Білий

Титанове Срібло

Чорний + Червоний

Легкосплавні диски

16-дюймові легкосплавні
колісні диски мають дизайн,
що сприяє зниженню
аеродинамічного спротиву.
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Технічні характеристики
Електромотор

Батарея

Експлуатаційні показники

Максимальна потужність (к.с)

110.67

Максимальний обертальний момент (Нм)

285

Тип

Літій-іонна полімерна

Ємність (кВт/год)

30

Потужність (кВт)

90

Розгін до 100 км/год (с)

11.3

Максимальна швидкість (км/год)

145

Запас ходу (км)

250

Викиди CO2 (г/км)

0

Детальні умови гарантії
та обмеження зазначені
в сервісній документації.

KІА Асистанс - програма
надання асистанських
послуг. Послуги надає
ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

Зовнішній вигляд та оснащення автомобілів у автосалонах може відрізнятися від наведених у буклеті.
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Енергоефективність
Енергоефективна система
обігріву салону
Система обігріву салону Soul EV більш ефективна, ніж
звичайні електричні системи обігріву, за рахунок
використання тепла, виробленого системою водяного
охолодження електромотору.

Система індивідуального
кондиціонування повітря
Обираючи індивідуальне охолодження, наприклад,
місця водія, власник може збільшити запас ходу за
рахунок економії енергії, яка б витрачалася на
кондиціонування повітря незайнятих частин салону.

Складові енергоефективності
Можливість попередньо
охолодити чи прогріти
салон під час
заряджання дає змогу
зекономити енергію
батареї, необхідну для
поїздки.

З максимальною
швидкістю на рівні
145 км/год. та 100%
обертального моменту,
доступного зі старту, Kia
Soul EV є надзвичайно
динамічним авто.

Рекуперація дозволяє
заряджати батарею під
час гальмування.

Публічні зарядні станції
можуть
використовуватися для
поповнення заряду
батареї під час
парковки.

Кожна деталь Soul EV створена з думкою про енергоефективність. Запас ходу автомобіля залежить від рівня зарядки
батареї, роботи систем гальмування, кондиціонування, обігріву салону, спроектованих для максимальної економії енергії
та навіть повернення її частини в процесі їзди. Ви можете навіть запрограмувати свій Soul EV для попереднього обігріву
чи охолодження салону під час заряджання.

Інтер’єр

8

дюймів

дисплей на
центральній консолі

Центральна консоль
На центральній консолі
високоякісні матеріали
доповнюють високі технології
KIA: кольоровий дисплей дає
доступ до широкого кола
даних, включаючи
параметри роботи систем,
мультимедіа та навігацію.

Приборна панель
Високотехнологічну
приборну панель оснащено
тріп-комп’ютером з дисплеєм
діагоналлю 3.5 дюйма.
Зокрема, він показує, яку
дистанцію вже було
пройдено, а також
залишковий пробіг до
наступної підзарядки батареї.

Салон Soul EV спроектовано
таким чином, щоб
забезпечити максимальний
простір і комфорт для
кожного пасажира. Біооздоблювальні матеріали
(значна частина елементів
інтер’єру виготовлена зі
вторинної сировини) та
футуристичний дизайн
обіцяють пасажирам
незабутні відчуття.

Індикатор статусу
заряджання
Напівкруглий індикатор, що
складається з трьох
світлодіодів, дає змогу
контролювати статус
заряджання Soul EV,
знаходячись поза машиною.

Практичність
об'єм
багажника

281

л

Додатковий простір
для багажу
Під підлогою багажнику є
органайзер для цінних речей,
інструментів та кабелів заряджання,
які бажано тримати подалі від
сторонніх очей.

Задні сидіння, що
складаються
у співвідношенні 60:40
Для максимальної зручності
сегменти спинки заднього
сидіння можна скласти
у співвідношенні 60:40.

Безпека
активує систему імітації звуку
двигуна внутрішнього згорання

20

км/год

Система імітації звуку двигуна

Тихий від природи Kia Soul EV на невеликих швидкостях
попереджає про своє наближення, імітуючи звук звичайного авто.

6

подушок
безпеки

6 подушок безпеки

Пасивний захист водія та пасажирів забезпечують дві
фронтальні, дві бічні подушки безпеки та пара шторок безпеки.

Цікаві факти

⊙ K
 ia Soul EV є одним з найбільш вигідних
електромобілів на думку експертів ADAC1.
⊙ П
 овне заряджання батареї займає менше
5 годин (змінний струм, 220В, 6.6 кВт).
⊙ Н
 а низькій швидкості працює звуковий
імітатор роботи мотору для попередження
пішоходів про наближення електромобіля.
⊙ С
 истема FLEX STEER2 дозволяє обрати один
з трьох режимів роботи підсилювача керма.
⊙ Е
 лектронне стоянкове гальмо зручне
у використанні та звільняє простір на
центральному тунелі.
⊙ К
 амера заднього огляду полегшує
паркування.
⊙ Д
 истанційне управління аудіосистемою на
кермі дозволяє безпечно обрати улюблену
мелодію чи радіостанцію.
1. ADAC – Загальний німецький автомобільний клуб. 2.“Флекс Стір“

