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1. Úvod
-

-

Zcela nové Niro spojuje inovace se špičkovými funkcemi pro
uživatelské pohodlí, a nastoluje tak nová srovnávací měřítka
v konkurenčním segmentu CUV
Nabídka tří nejmodernějších elektrifikovaných pohonů znamená širší
možnosti volby pro jednodušší přechod k elektrické mobilitě
Bohatě vybavená kabina s recyklovanými materiály luxusního
vzhledu přináší skokovou změnu ve vnímání udržitelné produkce
Propracované funkce konektivity a další praktické funkce pro
intuitivní a uvolněné cestování bez zbytečného stresu

Oblíbený crossover Kia Niro byl od základu přepracován s cílem naplnit komplexní a
různorodé potřeby dnešních ekologicky smýšlejících motoristů. Trojice nejmodernějších
elektrifikovaných pohonů zbrusu nové verze a široké použití udržitelných materiálů v
interiéru v kombinaci s mimořádnou úrovní bezpečnosti spolehlivě předčí očekávání
zákazníků. Přepracované Niro je důležitým modelem stále širší nabídky ekologických
modelů Kia, která bude do roku 2027 zahrnovat 14 akumulátorových elektromobilů.
Segment kompaktních CUV je jedním z nejvíce konkurenčních, neboť zákazníci mohou volit
ze závratné kolekce srovnatelných modelů. Zcela nové Niro ukazuje svěží pojetí tradičního
CUV a přináší hned několik klíčových odlišujících prvků, díky nimž v tomto nabitém
segmentu vyčnívá z řady. Nové Niro s dokonalým spojením formy a funkce představuje
bezpečný vůz pro rodinné potřeby, přinášející příznivé provozní náklady i ekologické
parametry, schopné přesvědčit mnoho zájemců o prvním kroku na cestě k elektrifikaci.
Zbrusu nové Niro usnadňuje přechod k trvale udržitelné mobilitě s nabídkou pohonů
s nízkými či nulovými emisemi: hybridní elektrický pohon (HEV), plug-in hybridní ústrojí
(PHEV) nebo čistý akumulátorový elektromobil (EV). Hybrid a plug-in hybrid používá ultra
hospodárný zážehový motor Kia Smartstream 1,6 litru GDI. Akumulátorový elektromobil Niro
šetří přírodu a nabízí prakticky využitelný dojezd až 463 km* (podle WLTP) čistě na
elektřinu.
Komentuje Jason Jeong, prezident společnosti Kia Europe: „Kia přepracovala Niro tak, aby
nabídla srozumitelnější cestu k čisté mobilitě. Řada ekologických hnacích ústrojí by
k přechodu na udržitelnější formu mobility měla povzbudit i ty nejváhavější zákazníky.“
„Oblíbený model Niro těží z posledních technologických novinek Kia a jde naproti potřebám
mobility všech řidičů s potenciálem přitáhnout ke značce nové zájemce. Aktuální řada Niro je
třetím nejprodávanějším modelem značky Kia, přičemž nová verze ještě posílí postavení
Nira v roli mainstreamového modelu z nabídky Kia a napomůže rychleji splnit cíl značky do
roku 2030 prodávat celosvětově 2 miliony ekologických vozidel.“
Zcela přepracované Niro s délkou 4420 mm, šířkou 1825 mm a výškou až 1570 mm je
postaveno na třetí generaci podvozkové platformy ‚K‘ značky Kia. Vzhledem k rozvoru

2720 mm a vylepšený proporcím kabiny čeká posádku prostornost na vrcholu třídy, jakož
i velkorysá nabídka místa pro zavazadla.
Kabinu zkrášlují recyklované materiály s luxusním vzhledem, které vylepšují vnitřní prostor a
podtrhují ekologický naturel tohoto modelu. Přístrojová deska a ovládací prvky zaujmou
úhledným uspořádáním, zatímco hladké kontury garantují intuitivní uživatelské prostředí bez
zbytečného odvádění pozornosti od řízení. Bezpečnost i pohodlí na cestách vylepšuje headup displej (HUD). Sestava nových bezpečnostních systémů obohacuje rodinně zaměřený
crossover o nejmodernější funkce ochrany.
Niro druhé generace je vybaveno kompletním souborem vyspělých inteligentních systémů
Kia DriveWise na podporu řízení (ADAS), které dohromady pomáhají vyhnout se
nebezpečím na cestách a zprostředkovat celé posádce co největší jistotu. Systém
autonomního nouzového brzdění (FCA) varuje řidiče a chrání vozidlo před střetem
s ostatními účastníky silničního provozu nebo chodci; funkce pro odbočování na
křižovatkách a projíždění křižovatek znamenají dodatečnou bezpečnostní ochranu a při
nebezpečí kolize s projíždějícími vozidly po obou stranách dokáží vozidlo i zastavit. To jsou
jen dva příklady z mnoha bezpečnostních systémů v rámci technologie Kia DriveWise, která
pomáhá dodávat jistotu a zvyšuje pohodlí za volantem.
Všechna jednotlivá vylepšení zcela nového Nira byla pečlivě navržena tak, aby zákazníkovi
přinesla maximální užitek. „Niro dnes v rámci modelové nabídky Kia zaujímá důležité
postavení dostupného elektrifikovaného modelu pro mainstreamový trh. Pro značku Kia je to
klíčový model, a tak bylo přirozené, že v návaznosti na obrodu naší značky prošlo i Niro
vlastní zásadní proměnou. Zbrusu nové Niro nabídne stávajícím zákazníkům tak
oceňovanou tradici Kia a současně zvýší atraktivitu značky z pohledu nových ekologicky
zaměřených zájemců,“ uzavírá Jason Jeong.

2. Trvalá udržitelnost jednoduše
Kia s novým Nirem zjednodušuje zákazníkům rozhodování, kdy mají na výběr tři svébytné
možnosti pohonu navržené tak, aby pokryly různorodé aspekty životního stylu. Středobodem
této strategie je trojice ekologických pohonných ústrojí.
Plug-in hybrid i klasický hybrid těží z výhod výjimečného benzínového motoru Smartstream
1.6 GDI v kombinaci s druhou generací šestistupňové dvouspojkové automatické
převodovky (6DCT). Z inovací jednotky GDI druhé generace jmenujme použití kuličkových
ložisek s nízkým třením, optimalizaci převodů pro hospodárný chod převodovky nebo
vynechání stupně pro zpětný chod, což samo o sobě vedlo ke hmotnostní úspoře 2,3 kg.
Zpětný chod namísto toho zajišťuje samotný elektromotor, napomáhající eliminovat výfukové
emise při couvání.
Hybridní provedení se zážehovým čtyřválcem za podpory 32kW synchronního elektromotoru
s permanentními magnety vykazuje maximální systémový výkon 141 k. Elektromotor
o výkonu 62 kW pro plug-in hybrid přispívá k celkovému systémovému výkonu 183 koní a
zprostředkuje dojezd až 65 km na samotnou elektřinu (v kombinovaném cyklu WLTP se 16"
koly), což spolehlivě pokryje většinu každodenních potřeb.
Niro PHEV jako první plug-in hybrid v rámci skupiny HMG používá vysokonapěťový topný
článek s kladným teplotním součinitelem (PTC) o kapacitě 5,5 kWh, který přispívá k delšímu
dojezdu za chladných dnů. Keramické prvky s automatickou regulací podporují vyhřívání
kabiny a doplňují funkci klasického výměníku tepla ve prospěch nepřetržitého proudění
zahřátého vzduchu.
Inteligentní režim Green Zone u provedení Niro HEV a PHEV automatizuje využívání
elektrické energie na základě údajů navigační jednotky, charakteru jízdy nebo manuálních
pokynů od řidiče. Jako bezemisní zóny jsou označeny rezidenčních čtvrti a vozovky v okolí
škol a nemocnic, kde vozidlo automaticky přechází do režimu čistě elektrické jízdy, aby
výfukové emise poklesly na nulu. Řidič dále může sám určit bezemisní zóny po trase s
explicitním nastavením dalších oblastí, kde si přeje snížit emise vozidla, například v místě
bydliště a okolí.
Zcela nové Niro v provedení EV kombinuje mimořádně dlouhý dojezd 463 km* (podle
WLTP) s agilním jízdním chováním, které vyplývá z maxima výkonu 150 kW v rozsahu
6000–14600 ot/min a okamžitě dostupného točivého momentu 255 Nm. Niro EV s nejvyšší
rychlostí 167 km/h a zrychlením z místa na 100 km/h za pouhých 7,8 sekundy zprostředkuje
řidiči hladkou a suverénní jízdu za všech podmínek. Nízký součinitel aerodynamického
odporu Nira EV na úrovni pouhých 0,29 (Cd) krom toho garantuje minimální odpor vzduchu
a maximální energetickou účinnost.
Za pomoci vhodné DC rychlodobíječky dokáže Niro EV dobít lithium-iont polymerový
akumulátor o kapacitě 64,8 kWh z 10 na 80 % za pouhých 43 minut. Za nízkých teplot
spouští Niro EV pomocí navigace předehřev akumulátoru, kdy po navolení dobíjecího místa

začne akumulátor předehřívat, čímž pomáhá zkrátit čas dobíjení a vylepšit výkonové
schopnosti akumulátoru po příjezdu k dobíjecí stanici. Zbrusu nové Niro zvyšuje uživatelské
pohodlí standardním dobíjecím portem CCS.
Hybridní a plug-in hybridní verze umožňuje tahání brzděných přívěsů o hmotnosti až
1300 kg. Niro EV nové generace nabízí velmi solidní tažnou kapacitu 750 kg, a otevírá tak
nové možnosti na výpravách bez emisí.

3. Působivý a sebejistý postoj
Designové úpravy nového Nira jsou postaveny na designové filozofii ‚Spojené protiklady‘,
zde speciálně se zaměřením na pilíř ‚Radost z rozumu‘ (Joy for Reason), spojující emoce
s racionální složkou a cílem navrhovat vozidla inspirující k pohybu. Nové Niro s rozhodným a
atraktivním zevnějškem přináší do segmentu CUV tak žádanou estetickou přitažlivost.
Přední partie zcela nového Nira prezentuje nejnovější provedení ikonické tygří masky Kia,
zde zvětšené natolik, že sahá dolů od kapoty až po přední blatníky. Velkorysé čelní sklo se
vyznačuje jedinečným zdvojeným krytem pod čelním oknem, jehož horní a spodní část se
vzájemně zrcadlí v podobě jednotného designu. K modernímu vzhledu přispívají ostře
řezaná světla denního svícení ve tvaru křivky srdečního rytmu, zatímco o robustním
charakteru vozu vypovídá nápadný ochranný kryt nárazníku společně s obklady karoserie.
Provedení EV se od plug-in hybridu a hybridu odlišuje dvoubarevnou uzavřenou maskou
chladiče a jedinečnými bočními obklady v ocelově šedém odstínu. Dalším jedinečným
prvkem Nira EV je jinak ztvárněná spodní část masky chladiče a nárazníku, jakož i 17" litá
kola, vyhrazená pouze tomuto provedení. Dobíjecí port čistě elektrické verze je prakticky
umístěn uprostřed masky chladiče pro snadný přístup na všech dobíjecích místech.
Při pohledu z boku se pohled stáčí od jednoduchých charakteristických křivek k výraznému
Aero C-sloupku na zádi vozidla. Ten byl pečlivě vytvarován tak, aby napomohl
k optimálnímu proudění vzduchu pod vozidlem ve prospěch lepších aerodynamických
vlastností. Nové Niro tak vykazuje pozoruhodný koeficient odporu vzduchu (Cd) pouhých
0,29. K dobré aerodynamice přispívá i specifické provedení 16" nebo 18" litých kol
u hybridního a plug-in hybridního provedení.
Při pohledu na boční profil a za C-sloupek zaujmou koncová LED světla ve tvaru
bumerangu, která akcentují sportovní a cílevědomý postoj vozu. Ta jsou zasazena po
stranách jednoduché kapsy na registrační značku, kde též najdeme logo Kia, zatímco
podoba zadních odrazek ve tvaru křivky srdečního rytmu, robustního ochranného krytu a
nápadného difuzoru odráží designové prvky z přídě vozidla.
Zákazníci mají na výběr z devíti moderních odstínů karoserie. V nabídce je zelená
Cityscape, čistá bílá, bílá perleťová Snow, černá perleťová Aurora, modrá Mineral, šedá
Interstellar, oranžová Delight, červená Runway a ocelově šedá. Vnější vzhled je možné si
dále přizpůsobit volbou odlišného odstínu zadního C-sloupku, který je tak protikladem –
nebo naopak doplňkem – odstínu karoserie.

4. Technologicky propracovaná kabina orientovaná na řidiče
Všechny aspekty kabiny zbrusu nového Nira byly pečlivě koncipovány tak, aby vzniklo od
pohledu líbivé, přívětivé a funkční prostředí pro celou posádku.
Díky podvozkové platformě ‚K‘ pro kompaktní segment se interiér nejnovějšího Nira
vyznačuje lepšími proporcemi než dosavadní model. Celkově větší interiér a ergonomická
vylepšení se podařilo přetavit do mimořádné prostornosti na předních sedadlech, kde nově
zaujme ‚relaxační‘ sedadlo spolujezdce. Po zastavení si přední spolujezdec může dopřát
odpočinek na palubě Nira pouhým stiskem tlačítka. Sedadlo se přizvedne a nakloní pro
maximální pohodlí a optimální oporu těla při odpočinku.
Štíhlá konstrukce předních sedadel přinesla zvětšení prostoru pro zadní pasažéry, kteří mají
v sedadlech i rychlé dobíjecí porty USB-C pro mobilní zařízení. Vozidlo již nemusíme vnímat
pouze jako dočasný prostředek usnadňující pohyb; nové Niro naplňuje spíše roli funkčního
rozšíření životního prostoru.
Řidiče obklopuje asymetrická přístrojová deska, která se stáčí kolem pohodlného sedadla a
nabízí ve snadném dosahu všechny nezbytné ovládací prvky. Dvojice hladce začleněných
obrazovek o velikosti 10,25" ukazuje jízdní údaje a pokyny navigace; ke snadnému ovládání
palubního infotainmentu a funkcí topení slouží multifunkční dotykový displej.
Head-up displej (HUD) o úhlopříčce 10" promítá na čelní sklo klíčové jízdní informace, jako
např. rychlost, údaje systému ADAS a pokyny navigace. Skvěle čitelná grafika se zobrazuje
přímo před řidičem, který v zájmu vyšší bezpečnosti a pohodlí není nucen odklánět zrak od
vozovky.
Vyspělý systém hlasového ovládání vozidla s podporou rozpoznávání přirozeného hlasu
umožňuje cestujícím ovládat klíčové palubní funkce, jako např. nastavení teploty a
audiosystémy. Díky nové funkci Multi-Command mohou cestující jediným pokynem ovládat
hned několik funkcí současně. Život usnadňuje i elektrické ovládání výklopné zádě, která se
automaticky otevírá při rozpoznání chytrého klíčku uživatele.
Prostřednictvím aplikace Kia Connect pro Niro EV může řidič zobrazovat a ovládat stav
dobíjení vozidla, jakož i plánovat trasu za pomoci online navigace, synchronizovat údaje
kalendáře nebo používat palubní funkce, jako např. vyhledávat dobíjecí stanice a sledovat
předpovědi počasí nebo dopravní informace v reálném čase.
Z dalších funkcí pro zvýšení pohodlí v novém Niru jmenujme dálkově ovládaný inteligentní
parkovací asistent (RSPA) a podporu napájení V2D (vehicle-to-device). S asistentem RSPA
může řidič opustit vozidlo před zaparkováním a dokončit parkovací manévr jednoduchým
stiskem tlačítka. Na úzkých parkovacích místech pak vozidlo samo zaparkuje popojížděním
v přímém směru vpřed a vzad pomocí kamer pro monitorování okolí a ultrazvukových
senzorů. Podpora napájení V2D, která se již osvědčila v modelu EV6, umožňuje využívat

dostupnou kapacitu akumulátoru elektromobilu k napájení externích elektrospotřebičů díky
podpoře obousměrného přenosu elektřiny.
Na ekologický charakter pohonů navazuje i samotné provedení kabiny. Čalounění stropu je
vyrobeno z recyklovaných tapet, na výplních dveří je použit lak bez obsahu těkavých
organických látek a k čalounění sedadel posloužil polyuretan a tkanina Tencel™
z celulózových vláken eukalyptu; přepážku v zavazadelníku tvoří pletený materiál s 75%
obsahem recyklovaných vláken. Spojením udržitelných materiálů vznikl interiér ohleduplný
k životnímu prostředí, jehož povrchy se vyznačující přirozenou a na dotek příjemnou
strukturou.
Nové Niro získává v segmentu CUV význačnou pozici velkorysým vnitřním prostorem
i větším zavazadelníkem než většina klíčových konkurentů. Nové Niro EV se zavazadlovým
prostorem o objemu 475 litrů (a dalšími 20 litry v předním kufru) tak nabídne celkových 495
litrů místa. Hybridní a plug-in hybridní provedení přináší 451 (resp. 348) litrů, s možností
prostor pro náklad dále zvětšit sklopením zadních sedadel do úplné roviny. Po sklopení se
prostor pro náklad zvětší na 1445 litrů (hybrid), resp. 1342 litrů (plug-in hybrid). V případě
čistě elektrického pohonu je k dispozici 1392 litrů.

5. Pohodlná a agilní jízda
Od základu nově navržené Niro je postaveno na podvozkové platformě ‚K‘ třetí generace,
která odpovídá požadavkům všech tří variant pohonu. Tato nejnovější architektura se
vyznačuje konstrukcí s účinným rozptylováním nárazové energie při čelním střetu, přináší
zlepšení základních vlastností odpružení i řízení a vylepšuje celkové proporce vozu i vnitřní
prostornost.
Architektura ‚K‘ dovoluje různé způsoby zástavby akumulátoru v závislosti na typu pohonu;
montáž pod podlahou v prostoru zadních sedadel v případě hybridu a plug-in hybridu, resp.
uprostřed pod podlahou u akumulátorového elektromobilu. Ve všech konfiguracích je
zaručeno ideální rozložení hmotnosti pro optimální jízdní vlastnosti, speciálně v případě
BEV, kde uspořádání pod podlahou znamená nižší těžiště a příkladné jízdní chování.
Niro přináší vylepšený systém odpružení a řízení ve prospěch maximálního potěšení za
volantem. Na přední nápravě se používají vzpěry typu McPherson, zatímco vzadu najdeme
čtyřprvkové uspořádání. Odladění geometrie přední i zadní nápravy společně s optimalizací
převodového poměru řízení přineslo lepší odezvu, stabilitu a jízdní pohodlí. Nová naklápěcí
ložiska vzpěr přispívají k menšímu tření a hladšímu chodu tlumičů v počáteční fázi pohybu.
Současně snižují tření soustavy řízení, což společně s individuálním nastavením softwaru
řízení přináší zcela přirozenou citlivost řízení s vynikající zpětnou vazbou od volantu.
Konstrukce celého vozidla byla doplněna o další izolační materiály a výplně potlačující
pronikání hluku od motoru a ruchů od vozovky do kabiny vozu – což je obzvláště důležité
v případě čistě elektrického provedení s prakticky bezhlučným chodem.
Z dalších konstrukčních vylepšení jmenujme mírné zvýšení torzní tuhosti, přinášející posun
v otázkách jízdy, handlingu a reakcí řízení. Výrazný nárůst zastoupení vysokopevnostních
ocelových dílů lisovaných za tepla (22 %) zlepšuje provozní hospodárnost i bezpečnost.
Zatímco hmotnost surové karoserie poklesla o 6 % (tj. 20,3 kg), torzní tuhost se díky
optimalizaci konstrukce a materiálů zvýšila o 1 %.
Zbrusu nové Niro se sestavou inteligentních systémů Kia DriveWise na podporu řízení
(ADAS) přináší technicky nejvyspělejší systémy ochrany pro vrcholný pocit jistoty celé
posádky tohoto rodinného crossoveru.
Když systém autonomního nouzového brzdění (FCA) rozpozná riziko střetu s jinými
účastníky silničního provozu nebo chodci, aktivuje zvukové a vizuální varování řidiče,
případně začne sám brzdit. Při projíždění křižovatky se zapnutím směrových světel se
aktivuje funkce pro odbočování; na palubě Nira EV pomáhá řidiči i funkce na podporu
bezpečného projíždění křižovatek. V případě nebezpečí střetu s jiným protijedoucím
vozidlem nebo vozidly jedoucími po stranách generuje systém varování. Pokud řidič na
varování nereaguje, systém automaticky použije brzdy, aby střetu předešel.

Přední kamera Nira v součinnosti s vestavěnou navigací informuje o aktuálních rychlostních
omezeních. Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA) zobrazuje aktuální omezení a
v případě překročení rychlosti aktivuje optické varování. K bezpečnému cestování s Nirem
slouží i další funkce systému ADAS, jako např. aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA),
systém následování v jízdním pruhu (LFA), asistent pro jízdu na dálnici (HDA), systém
sledování únavy řidiče (DAW), automatické přepínání dálkových světlometů (HBA), pokročilý
adaptivní tempomat propojený s navigací (NSCC-C), asistent pro odvrácení kolize s vozem
ve slepém úhlu (BCA), systém zobrazování situace za vozidlem (RVM) a aktivní upozornění
na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání (RCCA).
Systém ADAS též nabízí pomocnou ruku při parkování nebo vystupování z vozidla. Dálkově
ovládaný inteligentní parkovací asistent (RSPA) podporuje automatické zaparkování vozidla
popojížděním v přímém směru dopředu a dozadu na základě informací kamer pro
monitorování okolí a ultrazvukových senzorů. Když řidič parkuje sám, využije služby
asistenta pro zamezení kolizím při couvání (PCA-R) a přední/zadní parkovací senzory na
pomoc při manévrování na těch nejtěsnějších místech. Při vystupování přichází ke slovu
asistent pro bezpečné vystupování (SEA), jenž po zaparkování varuje před vozidlem
blížícím se zezadu po levé či pravé straně – v takovém případě aktivuje elektronickou
dětskou pojistku, zabraňující cestujícím na zadních sedadlech otevřít zadní dveře.

6. Technické specifikace (CZ)

Hnací ústrojí
Benzínový hybrid (HEV)
1,6 litru / 141 k GDI Hybrid
Typ
Řadový čtyřválec
Zdvihový objem
1580 cm3
Vrtání x zdvih
72 x 97
Kompresní poměr
14.0
Max. výkon
105 k při 5 700 ot/min
Max. točivý moment 147 Nm při 4 000 ot/min
Ventilový rozvod
16v (4 ventily na válec) systém CVVT pro sací i výfukové ventily
Rozvod paliva
Přímé vstřikování benzínu
Akumulátor a elektromotor
Typ akumulátoru
Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Nejvyšší výkon (elektromotor)
Nejvyšší točivý moment (elektromotor)

Lithium-iont polymerový
240 V
1,32 kWh
32 kW
170 Nm

Spotřeba paliva

4,4 (16“ kola) / 4,7 (18“ kola)
(kombinovaná, l/100 km)*

Emise CO2

104 (16“ kola) / 111 (18“ kola)
(kombinované, g/km)*

*Spotřeba paliva a emise: dojezd se vypočítává na základě metodiky měření WLTP (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Hodnoty odpovídají části cyklu „low“.
0–100 km/h
Nejvyšší rychlost (km/h)
Převodovka:

10,4 s (16“ kola) / 10,8 s (18“ kola)
165 (16“ kola) / 162 (18“ kola)

Šestistupňová dvouspojková automatická převodovka (6DCT)

Benzínový plug-in hybrid (PHEV)
1,6 litru / 183 k GDI Plug-in Hybrid
Typ
Řadový čtyřválec
Zdvihový objem
1580 cm3

Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Max. výkon
Max. točivý moment
Ventilový rozvod
Rozvod paliva

72 x 97
14,0
105 k při 5 700 ot/min
147 Nm při 4 000 ot/min
16v (4 ventily na válec) systém CVVT pro sací i výfukové ventily;
Přímé vstřikování benzínu

Akumulátor a elektromotor
Typ akumulátoru
Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Nejvyšší výkon (elektromotor)
Nejvyšší točivý moment (elektromotor)

Lithium-iont polymerový
360 V
11,1 kWh
62 kW
203 Nm

Spotřeba paliva

0,8 (16“ kola) / 1,0 (18“ kola)
(kombinovaná, l/100 km)

Emise CO2

19 (16” kola) / 23 (18” kola)
(vážené kombinované, g/km)*

Dojezd na elektřinu

65 km kombinovaně, 84 km ve městě (16” kola) / 59 km
kombinovaně, 76 km ve městě (18” kola)

*Spotřeba paliva a emise: dojezd se vypočítává na základě metodiky měření WLTP (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure).
0–100 km/h
Nejvyšší rychlost (km/h)

9,6 s
168 (16“ kola) / 161 (18“ kola)

Převodovka:

Šestistupňová dvouspojková automatická převodovka (6DCT)

Čistě bateriový elektromobil (EV)
150 kW elektromotor
Akumulátor a elektromotor
Typ akumulátoru
Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Nejvyšší výkon (elektromotor)
Nejvyšší točivý moment (elektromotor)
Spotřeba paliva

Lithium-iont polymerový
358 V
64,8 kWh
150 kW při 6 000 – 9 000 ot/min
255 Nm při 6 000 – 9 000 ot/min

15,7
(kombinovaná, kWh/100 km)

Emise CO2

0
(vážené kombinované, g/km)*

Dojezd na elektřinu

463 km kombinovaně, 604 km ve městě

*Spotřeba paliva a emise: dojezd se vypočítává na základě metodiky měření WLTP (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure).
0–100 km/h
Nejvyšší rychlost (km/h)

7,8 s
167

Převodovka:

Bezstupňová redukční

Hnací ústrojí
Pohon předních kol (FWD)
Podvozek a odpružení

Řízení
Typ

Víceprvkové zavěšení (Multi-link) a vzpěry McPherson,
plynové tlumiče

Servořízení s elektromotorem na sloupku volantu
(C-MDPS)
13,7 (HEV) 13,3 (PHEV, EV)
2,57 (HEV) 2,66 (PHEV, EV)
5,3

Převod řízení (mm)
Otáčky volantu
Poloměr otáčení (m)

Kola a pneumatiky
Standard

16” kola z lehké slitiny, 205/60R16 (standard pro HEV/PHEV)
17” kola z lehké slitiny, 215/55R17 (standard pro EV)
18” kola z lehké slitiny, 225/45R18 (volitelně pro HEV/PHEV)

Rezerva

Standardně sada pro opravu pneumatik

Brzdy
Vpředu
Vzadu

280 x 25 mm (HEV/PHEV), 305 x 25 mm (EV), kotouče s
odvětráváním
284 x 10 mm, (HEV/PHEV/EV), kotouče s odvětráváním

Rozměry (mm)
Exteriér
Celková délka
Celková výška
Rozvor

4 420
Celková šířka
1 545 (HEV/ PHEV), 1 570 (EV)
2 720
Převis vpředu

1 825
895

Převis vzadu

805

Světlá výška

160 (HEV/ PHEV) 150 (EV)

Interiér
Vertikální prostornost
Prostor pro nohy

Vpředu
1 028
1 053

Vzadu
1 005 (HEV/PHEV), 967 (EV)
1 011 (HEV/PHEV), 938 (EV)

Max. objem zavazadlového prostoru (l)
Nesklopená zadní sedadla
Hybrid (HEV)
451
Plug-in hybrid (PHEV)
348
Čistě bateriový elektromobil (BEV)
475 (+20 l frunk)
Palivová nádrž (litry)
Palivová nádrž

Sklopená zadní sedadla
1445
1342
1392

42 (HEV) 37 (PHEV)

Hmotnost (kg)
Pohotovostní hmotnost (max.)
Celková hmotnost (max.)
Max. hmotnost přívěsu, nebrzděného
Max. hmotnost přívěsu, brzděného

1 490 (HEV), 1 610 (PHEV), 1 739 (EV)
1 940 (HEV), 2 060 (PHEV), 2 200 (BEV)
600 (HEV & PHEV), 300 (EV)
1,300 (HEV & PHEV), 750 (EV)

Poznámky pro redaktory
* Vyhrazujeme si právo na změny všech technických údajů uvedených tomto press kitu.

