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Vyniká kvalitou, nabídkou technologií a všestranností
Veřejná premiéra městského minivozu na Ženevském autosalonu 2017
Nový design exteriéru a moderní kabina s ‘plovoucím’ dotykovým displejem
Nové palubní technologie a podpora konektivity, včetně integrace chytrých
telefonů Android a Apple nebo funkce bezdrátového dobíjení pro smartphony
Tišší a prostornější kabina, největší zavazadelník ve své třídě
Pevnější karoserie a vyšší míra bezpečnosti, včetně nezávislého systému
nouzového brzdění
Lepší jízdní chování s výpomocí nového systému vektorování točivého momentu
Historicky nejvýkonnější Picanto, vůbec poprvé s přeplňovaným benzínovým
motorem – nová jednotka 1,0 litru T-GDI se začne prodávat během posledního
čtvrtletí roku 2017
Motor 1,0 litru MPI s emisemi CO2 na úrovni jen 89 g/km
V prodeji na evropských trzích od počátku 2. čtvrtletí 2017

Evropským novinářům se dnes poprvé představil zbrusu nový městský model Kia Picanto, jehož
veřejná premiéra proběhne letos v březnu na mezinárodním ženevském autosalonu 2017. Nové
Picanto se od počátku druhého čtvrtletí letošního roku začne prodávat na evropských trzích.
Nyní již třetí generace nového modelu Picanto představuje ve třídě minivozů nový mladistvější a
energičtější charakter. Poslední model, pyšnící se novým sebevědomým ztvárněním a vysoce kvalitní,
technicky propracovanou kabinou, nabízí zájemcům široké možnosti dalších úprav s příslibem
nejvšestrannějšího vozu v této třídě.
Pro nové Picanto budou připraveny tři různé benzínové motory, včetně nové přeplňované benzínové
jednotky Kia 1,0 litru T-GDI. Poté, co nový motor 1,0 litru T-GDI v posledním čtvrtletí roku 2017
vstoupí do prodeje, se stane historicky nejvýkonnějším agregátem pro model Picanto, a zároveň se
v rámci modelu bude jednat o premiéru přeplňovaného benzínového motoru.
Komentuje Michael Cole, provozní ředitel společnosti Kia Motors Europe: „Picanto je jedním
z celosvětově nejprodávanějších modelů značky Kia, který si oblíbili zejména zákazníci zde v Evropě.
Naši evropští zákazníci nám dali na vědomí, že design odcházejícího modelu Picanto jednoduše
milují. Nesmírně oceňují i jeho nízké provozní náklady, kompaktní rozměry pro pohyb ve městě a
vysokou úroveň výbavy vzhledem k ceně tohoto vozu. Tyto silné stránky si zachovává i nový model,

jenž nyní nabízí novou úroveň dynamiky i výkonu a představuje nejmodernější technologie palubní
konektivity i vyšší bezpečnost. Proto pevně věříme tomu, že nové Picanto nám pomůže se ještě více
etablovat a posílit náš tržní podíl v tomto vysoce konkurenčním segmentu.“
Od uvedení modelu aktuální generace v roce 2011 se celosvětově prodalo přes 1,4 milionu vozů,
z toho více než 300 tisíc v Evropě. Ačkoli se Picanto již blíží ke konci svého životního cyklu, Kia v roce
2016 dokázala v Evropě prodat více než 55 tisíc vozů Picanto, což představuje meziroční nárůst
prodeje o 3 %.

Design exteriéru
Za podobou zbrusu nového modelu Picanto stojí návrhářská centra automobilky Kia v korejském
Namyangu a německém Frankfurtu, která na ztvárnění mladistvého a energického vzhledu úzce
spolupracovala.
Úkolem návrhářů bylo zhmotnit pokrokový a smělý vůz do města přinášející radost za volantem;
přesně toho se také designéři drželi, a vetkli tak nové generaci modelu Picanto sebevědomější postoj
a smělejší křivky karoserie.
Po prodloužení rozvoru náprav na 2400 mm (nárůst o 15 mm) se kola přesunula více do rohů
karoserie. Zkrácení předního převisu o 25 mm přispělo k opticky stabilnějšímu držení celého vozu.
Nápadné přímé linky ubíhající napříč čelní partií vozu akcentují masku chladiče vyvedenou ve stylu
‘tygřího nosu’ a nové zalomené světlomety, které nápadně zasahují do boků karoserie. Vertikální
křivky kolem bočních otvorů sání a ve spodní části masky chladiče zdůrazňují sebevědomější novou
tvář Picanta.
Při pohledu z boku pak novou generaci charakterizují markantní linie ubíhající podél prahů karoserie,
pod okenní čarou a kolem podběhů kol, stejně tak jako subtilně tvarované povrchy karoserie; to vše
napomohlo k sebevědomějšímu vzezření vozu a jeho optickému ‘protažení’ s náznakem vyšší jízdní
stability – ačkoli Picanto není nikterak delší než odcházející model (3 595 mm).
Nový vůz používá charakteristický designový motiv automobilky Kia v podobě širokého zadního Csloupku, nyní vzpřímenějšího než u předchozí generace. Další změnou je prodloužený zadní převis
karoserie (o 10 mm na 520 mm) v zájmu sebevědomějšího postoje vozu.
Zbrusu nové Picanto nabízí zájemcům širší možnosti uzpůsobení než v minulosti, například 11
svěžích barevných odstínů karoserie, díky nimž se tento vůz snadno vymaní z šedi konkurence.
Zákazníci budou moci vybírat z šesti nových perleťových odstínů laku: zelenožluté ‘Lime Light’,
červené ‘Shiny Red’, černé ‘Aurora Black’, oranžové ‘Pop Orange’, stříbrné ‘Sparkling Silver’ a modré
‘Celestial Blue’. V základní výbavě modelu Picanto budou 14" ocelové disky, přičemž zákazníci si
budou moci vybírat ze čtyř různých provedení litých kol o velikosti 14 až 16".
Exteriér doplňují i nové projektorové světlomety s LED ukazateli směru a LED světly denního svícení;
počínaje třetím čtvrtletím 2017 pak klasickou prutovou anténu na střeše nahradí subtilní anténa ve
tvaru žraločí ploutve.
Kia rovněž poprvé nabídne Picanto v nové specifikaci ‘GT-Line’, inspirované sportovnějším vzezřením
výkonnějších modelů ‘GT’, jako je např. Optima GT. Ve výbavě GT-Line bude exteriér nového Picanta
doplněn červenými, stříbrnými a černými akcenty, které se objeví na masce chladiče, u bočních otvorů

sání vzduchu, podél bočních prahových nástavců a na lisovaném dílu na zádi vozu, společně
s chromovanou dvojitou koncovkou výfuku.

Design interiéru
Pro nové Picanto připravili návrháři modernější a kultivovanější kabinu než v případě druhé generace,
včetně nových materiálů a uspořádání s důrazem na vyšší úroveň vnímané kvality. Převážně
horizontální křivky opticky rozšiřují interiér a zdůrazňují větší rozměry kabiny.
Uspořádání přístrojové desky nyní více akcentuje středovou část, a to i prostřednictvím velkého
‘plovoucího’ dotykového displeje o velikosti 7", vystupujícího nahoře ze středového panelu, čímž se
řada ovládacích prvků vozu posunula o něco výše do zorného pole řidiče. Napříč přístrojovou deskou
ubíhá lišta v matně chromovém odstínu, umocňující dojem kvality; prostor předních cestujících pak po
obou stranách ‘ohraničují’ velké vertikální výdechy ventilace.
Klíčem k posílení atraktivity nové kabiny modelu Picanto je nabídka zákaznických úprav. V základu
najdeme černá a šedá sedadla s látkovým čalouněním, nicméně zákazníci si mohou nové Picanto
upravit prostřednictvím některého z pěti volitelných barevných paketů, které zahrnují kontrastní
čalounění umělou kůží s prošíváním. Při uvedení modelu na trh jsou k dispozici tyto barevné pakety:
 Lesklá černá – kombinace černého, šedého a bílého čalounění s bílým prošíváním (v nabídce
s černou nebo šedou základní barvou);
 Hnědá – hnědá sedadla se světle modrými akcenty po stranách a světle modrým prošíváním;
 Modrá – čalounění v kombinaci umělé kůže a látky v odstínu námořní modré a čistě modré s bílým
a oranžovým prošíváním;
 Červená – černá a šedá sedadla s červenými akcenty a červeným prošíváním;
 Limetková – šedé a světle šedé čalounění s limetkově zeleným prošíváním.
Kontrastní barvy sedadel je možné na přání kombinovat s novými barevnými výplněmi na loketních
opěrkách ve dveřích, sladěnými s kontrastním barevným schématem sedadel. V neposlední řadě je
zde nová výbava GT-Line, která zahrnuje zploštělý volant. Pro interiér varianty GT-Line se bude
nabízet kompletní škála barevných paketů.

Užitné vlastnosti a obestavění prostoru
Ačkoli se zbrusu nové Picanto svými vnějšími rozměry nikterak neodlišuje od předchozí generace,
nabídne zákazníkům v dané třídě nejlepší obestavění prostoru s maximální všestranností, která je
spojena s větší kabinou a největším zavazadlovým prostorem v dané třídě.
Picanto reaguje na rostoucí oblibu pětidveřových provedení minivozů (segment A), a proto se Kia
rozhodla třídveřovou variantu modelu třetí generace vůbec nenabízet. Nový model je zhmotněním
maximální praktičnosti, neboť není o nic větší než předchůdce (výška 1485 mm, délka 3595 mm a
šířka 1595 mm). Nová podvozková platforma se chlubí větším rozvorem a delším zadním převisem
karoserie při současném zvětšení prostoru kabiny i zavazadelníku (přední převis se zkrátil o 25 mm na
výsledných 675 mm).
V interiéru pak nové Picanto nabízí posádce více místa pro nohy a nad hlavou než nejprodávanější
konkurenti z řad minivozů. Níže položené prahy navíc usnadňují nastupování a vystupování z vozu.
Základna přístrojové desky se zvedla o 15 mm, což přineslo více místa pro kolena i nohy předních
cestujících. Nové Picanto se nabízí ve čtyř- nebo pětimístném provedení, kdy je zadní lavice podle
přání rozdělena buďto na dvě, nebo tři místa (varianta s motorem 1,2 litru je vždy pětimístná).

Novou loketní opěrku mezi předními sedadly je možné podélně posouvat v rozsahu až 55 mm, což je
v dané třídě úplná novinka; pod opěrkou je navíc praktický úložný prostor k odložení litrové lahve
s pitím nebo pouzdra na brýle. U základny středového panelu najdeme otevřenou dvojitou přihrádku,
například na mobilní přístroje nebo jiné drobnosti; úložný prostor zvětšuje i vysunovací mechanizmus
dvou držáků na nápoje.
Na zadní straně slunečních clon pro přední cestující jsou kosmetická zrcátka s novým účinným LED
osvětlením; najdeme zde i proužek ambientního osvětlení interiéru. Nová kosmetická zrcátka
s osvětlením kolem dokola usnadňují líčení, stejně tak jako kontrolu účesu, poupravení pokrývky hlavy
nebo zavázání šátku či kravaty.
Velikost zavazadelníku narostla z původních 200 litrů až na 255 litrů (dle metodiky VDA) – nejvíce
v rámci dané automobilové třídy; výhodou je i dvojité dno podlahy kufru, jehož výšku lze upravovat o
145 mm, a podle potřeby tak získat více místa pro náklad, nebo naopak vytvořit tajnou schránku pod
podlahou. Sklopná zadní sedadla (s dělením 60:40) je možné jedním pohybem páčky snadno sklopit
do úplné roviny. Velikost prostoru pro zavazadla tímto naroste na 1010 litrů.
Zlepšení doznalo i cestovní pohodlí. Zatímco řada konkurenčních modelů v kategorii minivozů nabízí
pouze nedělená opěradla s integrovanými opěrkami hlavy, nové Picanto se chlubí plně nastavitelnými
opěrkami (vertikálně i v podélném směru). Nová sedadla pro Picanto jsou také pohodlnější na delších
cestách, neboť používají stejné materiály a konstrukci sedáku jako u větších modelů Kia (např.
nového modelu Optima). Opěradla zadních sedadel jsou nyní s ohledem na větší pohodlí skloněna ve
větším úhlu (změna z 25 na 27 stupňů); k vyššímu pohodlí a lepší opoře v zatáčkách přispívají o něco
výraznější boční polštáře zadní lavice.

Jízda a jízdní chování
Odcházející Kia Picanto si získala vysokou oblibu pro spojení bezprostřední jízdní odezvy a
cestovního pohodlí. Na tyto charakteristiky navázali návrháři i v případě nového modelu, který navíc
představuje řadu úprav v oblasti odpružení – vpředu nezávislé zavěšení kol se vzpěrami McPherson;
vzadu torzní příčka – s cílem zajistit vyšší jízdní stabilitu a rychlejší odezvu pro více zábavy za
volantem.
Stabilizátory nového Picanta jsou o vpředu o 2 % tužší s upevněním o něco níže, zatímco vzadu se
tuhost stabilizátorů (upevněných výše) zlepšila o 5 %; tímto opatřením se podařilo až o 1° omezit
náklony karoserie v zatáčkách a zajistit bezprostřednější odezvu na pokyny od volantu. Díky úpravě
rozměrů Picanta – s delším rozvorem a mírně kratším předním převisem – se podařilo posunout střed
klonění karoserie o něco více dozadu, a tak nenásilně potlačit zanořování vozu při brzdění, aniž by
bylo nutné zvýšit tuhost odpružení, což by se mohlo negativně odrazit v jízdním pohodlí.
Delší rozvor kromě toho přispívá k přirozenému zlepšení kvality a stability jízdy na vozovkách všeho
druhu. Zadní náprava s torzní příčkou po změně konstrukce používá nová vlečená ramena, čímž se
hmotnost nápravy snížila o 1,8 kg při zachování tuhosti komponent.
Nová převodka řízení přináší o 13 % strmější převod než odcházející Picanto (dříve 16,5:1, nyní
14,3:1). To znamená bezprostřednější odezvu na pokyny od volantu, a navíc se zmenšením otáček
mezi krajními polohami volantu (ze 3,4 na 2,8 ot.) usnadnilo manévrování s vozem za pomalé jízdy a
při pohybu ve městě. Posunutím předních kol více do rohů karoserie se zkrátil převis; nižší hmotnost
před přední nápravou pak znamená nižší moment setrvačnosti v zájmu agilnějšího jízdního chování.

Nové Picanto je v dané třídě prvním vozem, který cestujícím nabídne vektorování točivého momentu
pomocí brzdění – coby další funkci systému elektronického řízení jízdní stability (ESC; viz odstavec
‘Bezpečnost’). Použití této nové technologie u zástupce z kategorie minivozů znamená, že Picanto
dokáže nabídnout vysokou úroveň jízdní stability a bezpečnosti v zatáčkách při současném potlačení
nedotáčivosti při prudkém projíždění zatáčkami.

Motory a převodovky
Rychlejší řízení s agilnější odezvou pro zbrusu nové Picanto doplňuje hned několik maloobjemových
benzínových motorů s velmi nízkou spotřebou. Konstrukční řada pohonných jednotek po downsizingu
napomáhá zmenšit zatížení přední nápravy a posílit akcelerační schopnosti i bezprostřední odezvu
hnacího ústrojí v souladu s očekáváními od vozidla určeného především do města.
Zákazníci budou moci volit mezi třemi benzínovými jednotkami. Nepřeplňované motory 1,0 litru a 1,25
litru s vícebodovým vstřikováním (MPI) jsou odvozeny od minulé generace, avšak s řadou vylepšení
zaměřených na snížení spotřeby a zlepšení jízdního chování. V průběhu posledního čtvrtletí roku
2017 bude v nabídce i nová pohonná jednotka Kia 1,0 litru T-GDI (zkr. Turbocharged Gasoline Direct
Injection), která je v případě modelu Picanto vůbec prvním přeplňovaným benzínovým agregátem.
Všechny motory jsou spojeny s pětistupňovou manuální převodovkou, přenášející hnací sílu na přední
kola. Některé varianty s manuálním řazením nabízejí technologii vypínání motoru Idle Stop/Go; v
případě jednotky 1,25 litru MPI je k dispozici i čtyřstupňová automatická převodovka.
Základním pohonem pro Picanto je jednotka 1,0 litru MPI o výkonu 67 koní při 5500 ot/min
s maximálním točivým momentem 96 Nm. Motor 1,0 litru jakožto nejhospodárnější varianta pro model
Picanto produkuje emise CO2 na úrovni jen 89 g/km (čtyřmístné provedení; kombinovaný jízdní cyklus
NEDC), což znamená pokles o 6,3 % z hodnoty 95 g/km minulé generace. Z provedených vylepšení
motoru můžeme jmenovat nové sběrné výfukové potrubí integrované do hlavy válců nebo novou
chladicí soustavu s uzavíracím ventilem, která zkracuje dobu potřebnou k zahřátí motoru po
studených startech. Nové olejové čerpadlo s dvojstupňovým řízením tlaku snižuje mechanické tření.
Výkonově střední varianta 1,25 litru MPI dosahuje nejvyššího výkonu 84 koní a maxima točivého
momentu 122 Nm. S touto pohonnou jednotkou vykazuje Picanto kombinované emise CO2 na úrovni
104 g/km (oproti 106 g/km odcházející generace). Před nasazením do nového modelu konstruktéři
optimalizovali časování ventilů systému dual CVVT (plynule proměnné časování ventilů) a rovněž
použili podobnou novou chladicí soustavu a uzavírací ventil jako u jednotky 1,0 litru MPI. Nové pístní
kroužky s povrchovou vrstvou pro snížení tření přispívají ke snížení mechanických třecích sil válců
v zájmu nižší spotřeby.
Pohonná jednotka 1,0 litru T-GDI, pro Picanto nabízená vůbec poprvé, dosahuje nejvyššího výkonu
100 koní s maximem točivého momentu 172 Nm, což jsou nejlepší parametry výkonu a točivého
momentu, které kdy Kia ve třídě minivozů nabídla. Motor používá jednokomorové turbodmychadlo pro
okamžitou akceleraci, integrované sběrné výfukové potrubí a vysokotlaký přívod paliva (200 barů).
Vstřikovače vrtané laserovým paprskem dodávají do válců přesné dávky paliva v zájmu přesné
regulace spalování, což se odrazilo v okamžité odezvě při akceleraci a nízké spotřebě paliva.

Kultivovanost
Nové Picanto se pyšní i zásadním zlepšením kultivovanosti, a to díky celé řadě úprav navržených
s cílem lépe utlumit vibrace, ruchy od vozovky, aerodynamický hluk a zvuk motoru pronikající do
kabiny. Výsledkem těchto opatření je nejtišší kabina v rámci celé třídy minivozů, ať již během stání
s motorem běžícím na volnoběh nebo za jízdy ustálenou rychlostí.

Z nových opatření ke zvýšení kultivovanosti jmenujme nový akustický izolační panel pod přístrojovou
deskou a v podlaze kabiny nebo pěnový materiál pohlcují hluk ve spodní části sloupků A a B. Pod
kapotou najdeme nový akusticky pohltivý kryt motoru; k utlumení hluku motoru pronikajícího do kabiny
přispívá i změna tvaru systému sání vzduchu. Vibrace motoru napomáhá potlačit přepracovaná
konstrukce zavěšení motoru. Posunutí stěračů čelního skla směrem dolů o 6 mm přispělo ke snížení
aerodynamického hluku ve spodní části čelního okna.
Nové Picanto díky provedeným opatřením nabízí nejtišší kabinu při stání s motorem běžícím na
volnoběh – jen 39 dB, což je o 3 dB méně než u aktuálního leadera třídy minivozů; za jízdy ustálenou
rychlostí naměříme v kabině jen 68 dB.

Technologie
Zájemci o nové Picanto budou mít k dispozici nejvyspělejší technologie palubního infotainmentu a
pohodlí v rámci celého automobilového segmentu A, ale přesto se mohou těšit na vysokou
protihodnotu za investované peníze, jak je u značky Kia již tradicí.
Velký ‘plovoucí’ displej o úhlopříčce 7,0" uprostřed přístrojové desky nabízí systém navigace s 3D
mapovými podklady; výhodou je i úplná integrace systémů Apple CarPlay™ a Android Auto™ pro
chytré telefony. Zadní parkovací kamera s dynamickým zobrazováním vodicích čar je k dispozici pro ty
zájemce, kteří volají po ještě větší jistotě při náročných parkovacích manévrech. Dobíjení mobilních
přístrojů na cestách může volitelně zajistit systém bezdrátového dobíjení pro smartphony nebo USB
port v základně středového panelu.

Bezpečnost a karoserie
Nové Picanto je nejbezpečnějším vozem ve třídě minivozů, který kdy Kia vyráběla. Jedním z důvodů
je dvojnásobně vyšší podíl pokrokové vysokopevnostní oceli (AHSS) oproti předchozí generaci a
dostupnost technologií aktivní bezpečnosti.
Karoserie nového Picanta nikdy nebyla tak pevná; plných 44 % konstrukce karoserie tvoří materiál
AHSS (dříve 22 %), což znamená i snížení hmotnosti surové karoserie o 23 kg při současném zvýšení
mezi pevnosti v tahu o 12 %. Nová odolnější ocel byla využita k posílení podlahového panelu
karoserie, střešní konstrukce a motorového prostoru, stejně tak jako předních a prostředních sloupků
karoserie, čímž se zesílila celá základní konstrukce vozu. U nové karoserie se oproti předchůdci více
než osminásobně zvýšilo uplatnění technologie lepení karosářských dílů (67 metrů spojů v rámci celé
konstrukce karoserie je nyní zesíleno lepením). Celková statická torzní tuhost karoserie se zvýšila o
32 %.
Pevnější a lehčí karoserii doplňuje šestice airbagů již v základu (čelní airbagy, přední boční a hlavové
airbagy) a volitelně také kolenní airbag, stejně tak jako řada prvků aktivní bezpečnosti. Sem patří
standardně dodávaný stabilizační systém VSM s elektronickým řízení stability vozu (ESC) pro
maximální bezpečnost při brzdění a průjezdu zatáčkami – díky schopnosti rozpoznat ztrátu
záběrových schopností, kdy vůz pomocí systému ESC pomáhá řidiči udržovat zvolenou trajektorii
jízdy.
Pro nové Picanto se dále bude volitelně nabízet nezávislý systém nouzového brzdění (AEB)* – klíčová
technologie přizpůsobená ke zvýšení bezpečnosti v převážně městském a příměstském provozu, kde
bude většina zákazníků Picanto využívat. V nabídce je i systém nepřímého sledování tlaku v
pneumatikách.

Prodejní podmínky
Zbrusu nové Picanto opět nabídne vysokou protihodnotu za investované peníze a vynikající kvalitu,
pro kterou si stávající generaci modelu Picanto zákazníci tak oblíbili. Od počátku druhého letošního
čtvrtletí se Picanto bude prodávat včetně jedinečné sedmileté záruky Kia (s omezením na 150 tis. km)
již ve standardu.
Poznámky pro redaktory
*Nezávislé nouzové brzdění (AEB) představuje pouze asistenční systém a nikdy nezbavuje řidiče
odpovědnosti za bezpečné ovládání vozidla. Řidič je i nadále povinen přizpůsobit způsob ovládání
vozidla vlastním řidičským schopnostem, zákonným požadavkům, celkovému stavu vozovky a aktuální
dopravní situaci. Systém AEB není určen k autonomnímu řízení vozidla.

ZBRUSU NOVÁ KIA PICANTO – TECHNICKÉ SPECIFIKACE (PRO EVROPSKÉ TRHY)
Karoserie a podvozek
Pětidveřový, čtyř- nebo pětimístný hatchback, samonosná celokovová (ocelová) karoserie.
Výběr ze zážehových tří- a čtyřválcových motorů pohánějících přední kola prostřednictvím
pětistupňové manuální nebo čtyřstupňové automatické převodovky – podle provedení.
Motory
Benzín
Zážehový motor 1,0 litru T-GDI / 100 k
Typ
Řadový tříválec, přeplňovaný
3
Zdvihový objem
1,0 litru; 998 cm
Kompresní poměr
10,0:1
Vrtání x zdvih
71,0 x 84,0 mm
Max. výkon
100 k (74 kW) při 4500 ot/min
Max. točivý moment
172 Nm při 1500 až 4000 ot/min
Počet ventilů
12 (4 na válec)
Systém rozvodu paliva
Přímé vstřikování
Emisní norma
Euro 6c
Zážehový motor 1,0 litru MPI / 67 k
Typ
Řadový tříválec, atmosférické plnění
3
Zdvihový objem
1,0 litru; 998 cm
Kompresní poměr
10,5:1
Vrtání x zdvih
71,0 x 84,0 mm
Max. výkon
67 k (49 kW) při 5500 ot/min
Max. točivý moment
96 Nm při 3500 ot/min
Počet ventilů
12 (4 na válec)
Systém rozvodu paliva
Vícebodové vstřikování paliva
Emisní norma
Euro 6b
Zážehový motor 1,25 litru MPI / 84 k
Typ
Řadový čtyřválec, atmosférické plnění
3
Zdvihový objem
1,25 litru; 1248 cm
Kompresní poměr
10,5:1

Vrtání x zdvih
Max. výkon
Max. točivý moment
Počet ventilů
Systém rozvodu paliva
Emisní norma

71,0 x 78,8 mm
84 k (62 kW) při 6000 ot/min
122 Nm při 4000 ot/min
16 (4 na válec)
Vícebodové vstřikování paliva
Euro 6b

Převodovky
Manuální
Automatická

1,0 l T-GDI
5st.
---

1,0 l MPI
5st.
---

1,0 l T-GDI
Man.
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno

1,0 l MPI
Man.
3,545
1,895
1,192
0,906
0,719
3,636
4,438

1,0 l T-GDI
Man.
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno
bude potvrzeno

1,0 l MPI
Man.
3,909
2,056
1,269
0,964
0,774
3,636
4,235

1,2 l MPI
5st.
4st.

Převody
Čtyřmístné provedení

1
2
3
4
5
Zpětný chod
Rozvodovka
Pětimístné provedení

1
2
3
4
5
Zpětný chod
Rozvodovka

1,2 l MPI
Man./ Aut.
3,545 / 2,919
1,895 / 1,551
1,192 / 1,000
0,906 / 0,713
0,719 / --3,636 / 2,480
4,235 / 4,587

Hnací ústrojí
Pohon předních kol (všechna provedení)
Podvozek a odpružení
Vpředu
Vzadu

Nezávislé zavěšení kol, vzpěry McPherson uložené v pomocném rámu,
vinuté pružiny a plynové tlumiče, stabilizátory
Kliková náprava s příčnou torzní tyčí CTBA (zkr. Coupled Torsion Beam
Axle), vinuté pružiny a plynové tlumiče, stabilizátory

Řízení
Typ
Převod řízení
Počet otáček volantu mezi krajními polohami
Průměr otáčení (m)

Hřebenové řízení, elektrický posilovač
14,3:1
2,8
9,4

Brzdy
Typ, vpředu
Typ, vzadu
Kola a pneumatiky
Standardně
Na přání

Rezerva

Kotoučové bez odvětrávání, 256 mm
Bubnové, 203 mm

14" ocelové disky, pneumatiky 175/65 R14
14" litá kola, pneumatiky 175/65 R14
15" litá kola, pneumatiky 185/55 R15
16" litá kola, pneumatiky 195/45 R16
Sada na opravu pneumatiky, na přání nouzové dojezdové kolo

Rozměry (mm)
Exteriér
Celková délka
3595
Celková výška
1485
Převis vpředu
675
Rozchod kol vpředu
1420
Světlá výška
141
*bez vnějších zpětných zrcátek

Celková šířka*
Rozvor
Převis vzadu
Rozchod kol vzadu

1595
2400
520
1423

Interiér
Vertikální prostornost
Prostor pro nohy
Šířka v úrovni ramen
Šířka v úrovni kyčlí

Vpředu
1005
1085
1300
1245

Objemy
Palivová nádrž
Zavazadlový prostor (VDA)

Vzadu
960
820
1280
1230

35 l
255 l
1010 l (se sklopenými zadními sedadly)

Hmotnosti (kg)
Čtyřmístné provedení

Pohotovostní hmotnost
Celková hmotnost

1,0 l T-GDI
Man.
988
1400

1,0 l MPI
Man.
958
1300

1,0 l T-GDI
Man.
993
1400

1,0 l MPI
Man.
953
1400

Pětimístné provedení

Pohotovostní hmotnost
Celková hmotnost

1,2 l MPI
Man./ Aut.
976 / 983
1400 / 1400

Jízdní výkony

Maximální rychlost (km/h)
Akcelerace, 0-100 km/h

1,0 l T-GDI
Man.
180
10,1

1,0 l MPI
Man.
161
14,3

1,2 l MPI
Man./ Aut.
173 / 161
12,0 / 13,7

Spotřeba paliva a emise
Čtyřmístné provedení
1,0 l T-GDI
Man.
Spotřeba paliva (kombinovaná, l/100 km)
Standardně
bude potvrzeno
ISG
bude potvrzeno
Emise CO2 (g/km)
Standardně
ISG

bude potvrzeno
bude potvrzeno

1,0 l MPI
Man.
4,0
3,9

90
89

Pětimístné provedení
1,0 l T-GDI
Man.
Spotřeba paliva (kombinovaná, l/100 km)
Standardně
bude potvrzeno
ISG
bude potvrzeno
Emise CO2 (g/km)
Standardně
ISG

bude potvrzeno
bude potvrzeno

1,0 l MPI
Man.

1,2 l MPI
Man./ Aut.

4,4
4,2

4,6 / 5,4
4,5 / ---

101
97

106 / 124
104 / ---

