ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОЛЬОРИ

ПРИВАБЛИВИЙ ДИЗАЙН
ДОВЕРШЕНА АЕРОДИНАМ䥧КА

Г䥧БРИДНА СИЛОВА УСТАНОВКА
П䥧КЛУ䥥ТЬСЯ ПРО ПРИРОДУ ТА ВАШ ГАМАНЕЦЬ

Легкосплавн䥶 диски

Кольори

Часи, коли економ䥶чн䥶 та дружн䥶 до довк䥶лля автомоб䥶л䥶
виглядали нудними, тепер у минулому. Kia Niro явля䥴
собою сучасний м䥶ський кросовер, що по䥴дну䥴 р䥶шучий
дизайн та аеродинам䥶чну довершен䥶сть.
Блискучий Метал

Б䥶лосн䥶жний

Шини з䥶 зниженим спротивом коченню
Для того, щоб кожний л䥶тр бензину
використовувався 䥶з максимальною
ефективн䥶стю, автомоб䥶ль оснащено
шинами з䥶 зниженим спротивом
коченню.

Kia Niro ма䥴 паралельну г䥶бридну силову установку,
яка завдяки довершеному алгоритму управл䥶ння
активу䥴 електромотор, бензиновий двигун, або
обидва «серця» одночасно, забезпечуючи
автомоб䥶лю чудову динам䥶ку та видатну паливну
економ䥶чн䥶сть.
Новий двигун Kappa 1.6 GDi
(Каппа Дж䥶-Д䥶-Ай)
Бензиновий двигун ма䥴 робочий
об’䥴м 1,6 л䥶три та працю䥴 за циклом
Атк䥶нсона, що забезпечу䥴 додаткову
економ䥶ю пального. Сумарна
потужн䥶сть г䥶бридно䥷 силово䥷
установки склада䥴 141 к.с.
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Спокусливий Червоний

Техн䥶чн䥶 характеристики

Нижн䥶й аеродинам䥶чний екран
Елементи конструкц䥶䥷, розташован䥶 у
нижн䥶й час т ин䥶, так䥶 як в ипускна
сис тема, детал䥶 шас䥶 та трансм䥶с䥶䥷,
закрито аеродинам䥶чним екраном для
зниження опору пов䥶тря.

Активн䥶 жалюз䥶 реш䥶тки
рад䥶атора залишаються
в䥶дчиненими на малих
швидкостях для
ефективн䥶шого
охолодження двигуна та
закриваються на велик䥶й
швидкост䥶.

Аеродинам䥶чн䥶 елементи
у бампер䥶 допомагають
прискорити зустр䥶чний
пот䥶к пов䥶тря та зменшити
спротив.

Задн䥶й дифузор не т䥶льки
дода䥴 автомоб䥶лю
спортивност䥶, але й
покращу䥴 аеродинам䥶ку
«корми».

Спойлер на п’ят䥶й двер䥶
оптим䥶зу䥴 пот䥶к пов䥶тря та
на додачу 䥴 одним з
найб䥶льш ефектних
елемент䥶в дизайну.

Силова установка

1.6 бензин+електромотор

КПП

6 DCT* (АКПП з подв䥶йним зчепленням)

Потужн䥶сть, к.с./об.хв.
(двигун + г䥶бридна установка)

105 / 5700 + 43.5 / 1,798~2,500
141 / 5 700 (загальний)

Крут.момент, Нм/об.хв.
(двигун + г䥶бридна установка)

265 /1000~2400 (загальний)

Гальма передн䥶

Дисков䥶 вентильован䥶

Гальма задн䥶

Дисков䥶

Максимальна швидк䥶сть, км/г

162

Розг䥶н до 100км/г,

11,5

Споживання палива л/100км
(комб䥶нований цикл):

в䥶д 3,8**

Довжина/Ширина/Висота, мм

4 355/1 805/1 535

Колесна база, мм

2 700

www.kia.ua

Детальн䥶 умови гарант䥶䥷
та обмеження зазначен䥶
в серв䥶сн䥶й документац䥶䥷.

K䥧А Асистанс - програма
надання асистанських
послуг. Послуги нада䥴
ТОВ «УКРАВТОЛ䥧ЗИНГ».

* Коробка передач Д䥶-С䥶-Т䥶.
**Дан䥶 щодо витрати пального надан䥶
виробником Kia Motors Corporation.
Зображення та комплектац䥶䥷 автомоб䥶л䥶в
можуть в䥶др䥶знятися в䥶д наявних в
автосалонах. Виробник ма䥴 право вносити
зм䥶ни в конструкц䥶ю та оснащення автомоб䥶л䥶в
без попереднього оголошення

Kia Niro
Нова з䥶рка на автомоб䥶льному небосхил䥶
*Н䥶ро

Л䥶т䥶й-䥶онна пол䥶мерна батарея
Легку л䥶т䥶й-䥶онну пол䥶мерну батарею 䥴мн䥶стю 1,56
кВт, оснащену досконалими системами
управл䥶ння та охолодження, розм䥶щено п䥶д
пасажирським сид䥶нням. Завдяки цьому пасажири
отримали б䥶льше м䥶сця для себе та багажу.

Нова роботизована 6-ступенева
КПП DCT (Д䥶-С䥶-Т䥶)
Нова 6-ступенева роботизована
трансм䥶с䥶я зв’язу䥴 ведуч䥶 колеса з
бензиновим двигуном та
електромотором, забезпечуючи
швидку зм䥶ну передач та
допомагаючи економити пальне.

Регенеративна гальм䥶вна система
К䥶нетична енерг䥶я, що утворю䥴ться п䥶д час
гальмування, поверта䥴ться до батаре䥷 завдяки
систем䥶 рекуперац䥶䥷.

Електромотор
Маючи потужн䥶сть 32 кВт, електромотор
допомага䥴 бензиновому двигуну у
г䥶бридному режим䥶 та п䥶дзаряжа䥴
батарею п䥶д час упов䥶льнення.

Заряд
Гальмування

ВРАЖАЮЧ䥧 ТЕХНОЛОГ䥧䥨

БЕЗПЕКА

ОСНАЩЕННЯ
Елементи конструкц䥶䥷 з посилено䥷
стал䥶 та стал䥶 гарячого штампування

53%
Посилена
сталь

24

елем.

Сталь гарячого
штампування

140

м

Структурний
клей

Новий Kia Niro на 53% виконано з посилено䥷 стал䥶,
завдяки чому кузов ма䥴 надзвичайно високу жорстк䥶сть.
Елементи з䥶 стал䥶 гарячого штампування використан䥶 у
24-х точках, як䥶 несуть найб䥶льше навантаження. Ц䥶
заходи дозволили значно п䥶двищити м䥶цн䥶сть кузова,
безпеку та керован䥶сть.
Мультимед䥶йна нав䥶гац䥶йна система
Нав䥶гац䥶йна система 䥶з кольоровим сенсорним диспле䥴м
та можлив䥶сть користуватися вашими улюбленими
додатками завдяки Android Auto™ (Андро䥶д Авто) та
Apple Car Play (Епл Кар Плей) роблять Niro майстром
комун䥶кац䥶й.

Ауд䥶осистема JBL
З ауд䥶осистемою JBL потужн䥶стю
320 Вт (8 динам䥶к䥶в + технолог䥶я покращення звуку)
салон г䥶бридного Kia Niro перетворю䥴ться майже на
концертну залу.

Бездротовий зарядний пристр䥶й
Просто поклад䥶ть смартфон у н䥶шу п䥶д центральною
консоллю, а бездротовий зарядний пристр䥶й подба䥴 про
те, щоб ви завжди були на зв’язку.

Двозонний кл䥶мат-контроль
Двозонний автоматичний кл䥶мат-контроль подба䥴 про
комфортну температуру для вод䥶я та переднього
пасажира.

Камера заднього огляду, 䥶нтегрована у склоочисник
п’ято䥷 двер䥶
Розташування камери заднього огляду п䥶д
склоочисником п’ято䥷 двер䥶 дозволило зменшити ступ䥶нь
䥷䥷 забруднення за умови погано䥷 погоди.

Система мон䥶торингу тиску у шинах
Система мон䥶торингу тиску у шинах пов䥶домить, якщо
тиск в одному з кол䥶с в䥶др䥶зня䥴ться в䥶д оптимального,
допомагаючи зменшити витрату пального та ступ䥶нь
зносу шин.

Автоматичне вмикання головного св䥶тла
Варто встановити регулятор св䥶тла у положення «Авто» 䥶
електрон䥶ка самост䥶йно вмикатиме фари головного
св䥶тла у сут䥶нках або п䥶д час руху на темних д䥶лянках
дороги.

䥧он䥶затор пов䥶тря
䥧он䥶затор забезпечу䥴 чистоту пов䥶тря, що потрапля䥴 у
салон через систему кондиц䥶ювання.

КОМФОРТ
Система Автоматичного екстреного гальмування AEB (Ей-䥧-Б䥶)

Незвично просторий для г䥶брида, новий Kia Niro пропону䥴
б䥶льше н䥶ж достатньо м䥶сця для п’ятьох пасажир䥶в та багажу.

Використовуючи дан䥶 радару та стереокамери, система Автономного екстреного гальмування
розп䥶зна䥴 небезпеку з䥶ткнення з автомоб䥶лем або п䥶шоходом попереду 䥶 попереджа䥴 вод䥶я. Якщо вод䥶й
не реагу䥴, AEB (Ей-䥧-Б䥶) самост䥶йно зупинить авто.

Алюм䥶н䥶䥴в䥶 елементи кузова
Капот та кришка багажника виконан䥶 з алюм䥶н䥶ю, що
дозволило зекономити 11 к䥶лограм䥶в ваги.

Електронна система стаб䥶л䥶зац䥶䥷

7 подушок безпеки

Електронна система стаб䥶л䥶зац䥶䥷, базуючись на даних про
параметри руху, автоматично розпод䥶ля䥴 гальм䥶вне
зусилля на кожному з кол䥶с, допомагаючи зберегти
контроль над автомоб䥶лем нав䥶ть п䥶д час гальмування в
поворот䥶.

Для того, щоб захистити вод䥶я та пасажир䥶в у випадку
дорожньо䥷 пригоди, Kia Niro нав䥶ть у стартов䥶й
комплектац䥶䥷 ма䥴 7 подушок безпеки, включаючи
фронтальн䥶, б䥶чн䥶, б䥶чн䥶 шторки та подушку для захисту
кол䥶н вод䥶я.

П䥶д䥶гр䥶в керма, можлив䥶сть заряджати гаджети в䥶д
роз’䥴му USB або розетки на 220В — ми подбали про
ваш комфорт майже у будь-яких ситуац䥶ях.

Система спостереження
за рухом у смуз䥶

Адаптивний
кру䥷з-контроль

Система мон䥶торингу
сл䥶пих зон

Якщо автомоб䥶ль раптом почина䥴
рухатися за меж䥶 смуги руху, Kia Niro
попередить вод䥶я.

Kia Niro самост䥶йно п䥶дтримуватиме
дистанц䥶ю та безпечну в䥶дстань до
автомоб䥶ля, що руха䥴ться попереду.

З системою мон䥶торингу сл䥶пих зон
зм䥶на полооси руху ста䥴
безпечн䥶шою, а питання накшталт
“Зв䥶дки взявся цей автомоб䥶ль?!”
залишаються в минулому.

Система протид䥶䥷
запот䥶ванню
лобового скла
Сенсори визначають
запот䥶вання лобового
скла та автоматично
вмикають обдув.

П䥶д䥶гр䥶в вс䥶х сид䥶нь
та вентиляц䥶я передн䥶х кр䥶сел
роблять по䥷здки комфортними
незалежно в䥶д пори року.

