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THE NEW  HYBRID CROSSOVER

הטוב משני העולמות
קיה נירו החדש. שמירה על הסביבה מעולם לא נראתה טוב כל כך: רכב קרוסאובר 
הבחירה  בדלק.  וחסכון  היברידי  מנוע  של  יתרונות  עם  ונוח,  חדשני  מודרני, 

האולטימטיבית למי שמחפש רכב ידידותי לסביבה עם ביצועי כביש מרשימים. 
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נהיגה אקולוגית
בשני מנועים   

בעת נהיגה בקיה נירו החדש נכנסת לפעולה מערכת היברידית המחליפה בין מנוע בנזין 
למנוע חשמלי, או משלבת את שניהם, וטוענת את המצבר כל זמן שהיא יכולה. החיסכון 
בדלק בקיה נירו הוא המוביל בקבוצה. גם פליטות ה-CO2 נמוכות להפליא, *86 גרם/ק"מ, 

(NEDC לחוויית נהיגה מתחשבת וירוקה. )*במחזור משולב של

כ"ס

הספק
משולב מרבי

מנוע Kappa 1.6 GDi חדש
מרבי  הספק  מייצר   GDi ה-1.6 מנוע 
של 105 כ"ס ב-5,700 סל"ד, מומנט 
מרבי של 15.0 קג"מ ב-4,000 סל"ד, 
למערכת  מושלמת  בצורה  ומתאים 
ההספק  נירו.  קיה  של  ההיברידית 

הכולל של המנוע הוא 141 כ"ס.

מנוע חשמלי בעל מגנט קבוע
בעצמו  המפיק  החשמלי,  המנוע 
43.5 כ"ס, מסייע למנוע הבנזין במצב 
וטוען את המצבר בזמן האטה. היברידי 

אקטיבי הנמצא בקדמת הרכב ומגיע עד למנוע – מקרר אותו ביעילות. הפתח נסגר  פתח אוויר
במהירויות גבוהות כדי להפחית התנגדות, לשפר ביצועים ולחסוך בדלק.

אחורי בחלק האחורי-תחתון של הרכב מעוצב עם פסים אורכיים לשיפור היציבות  מפזר אוויר
והאווירודינמיות.

לייצב את הרכב  כדי  האוויר  זרימת  מנצל את  לחלון האחורי,  אחורי הממוקם מעל  ספויילר 
בעת נסיעה מהירה.

זינוק )חשמל בלבד)
זינוק ממצב עצירה, המערכת  בעת 
ההיברידית מסתמכת לחלוטין על 
כוח המנוע החשמלי. הדבר מסייע 
לחסוך בדלק בנסיעה מרובת עצירות 

והתנעות. 

גם  בלבד)  )חשמל  עדינה  האצה 
המערכת  מתונה,  האצה  במהלך 
משתמשת בכוח חשמלי בלבד. הוא 
חזק מספיק כדי לסייע לך להגביר 

את מהירותך.

האצה מלאה מנוע הבנזין פועל יחד 
עם המנוע החשמלי כדי להאיץ את 

הרכב למהירות הרצויה.

קבועות  במהירויות  שיוט  בעת  שיוט 
בו  למצב  עוברת  המערכת  יחסית, 
מנוע הבנזין הוא המקור העיקרי של 

כוח ההנעה.

הרגנרטיבית  הבלימה  מערכת  האטה 
הנסיעה,  במהירות  האטה  כל  מנצלת 
במצבר  אותה  ואוגרת  אנרגיה  לוכדת 

לשימוש עתידי.

מצב נהיגה חסכוני

יופי עם מטרה
יופיו האמיתי של העיצוב האווירודינמי של קיה נירו החדש נמצא באופן בו הוא מתגלגל ומפלח 

את האוויר, ודרך כך מקל על הנסיעה.

צמיגים בעלי התנגדות גלגול נמוכה
כדי לעבור מרחק גדול ככל האפשר 
הצמיגים  דלק,  של  ליטר  כל  על 
מתוכננים להיות בעלי התנגדות גלגול 
נמוכה. כך, הם חוסכים אנרגיה בכל 

סיבוב שלהם.

אווירודינמיות מתחת למרכב
החלקים הנסתרים מהעין - מערכת 
הפליטה  מערכת  השלדה,  ההינע, 
וחלקי המרכב החשופים - מעוצבים 
יפריעו לתנועת  או  יכבידו  כך שלא 

הרכב בזמן נסיעה.

מצבר פולימר ליתיום-יון
ן  ו ום-י ליתי הפולימר  מצבר 
240V, עמיד וקל משקל, מבקר 
ביעילות את האנרגיה החשמלית 
המצבר  במהירות.  ומתקרר 
מתחת  בטוח  במקום  נמצא 

למושב האחורי. 

מערכת בלימה רגנרטיבית
המיוצרת  הקינטית  האנרגיה 
בשעת האטה או עצירה נאגרת 
המשמש  לחשמל,  והופכת 

בתורו לטעינת המצבר.

Charge

Brake

6 עם  חדשה   DCT הילוכים  תיבת 
הילוכים

שני  )בעלת   DCT הילוכים  תיבת 
את  ביעילות  מעבירה  מצמדים( 
ההספק של מנוע הבנזין ושל המנוע 
החשמלי, ומעניקה נהיגה דינמית עם 

החלפת הילוכים מהירה.
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ל׳ )היברידי(401נפח מטען

לשאת  מסוגל  החדש  נירו  קיה  מאוכלסים,  המושבים  כשכל  גם 
טיולים  עם  להתמודד  יכול  אתה  מטען.  של  מרשימים  ליטר   401
לך  יישאר  ועדיין  ואירועי ספורט,  גדולות  קניות  של  ימים  ארוכים, 

שפע של מקום למשפחה וחברים. 

גישה גמישה יותר
לחיים היברידיים   

קיה נירו החדש שומר את כל האפשרויות פתוחות עבורך, עם שפע של מקום ודרכים חכמות לנצל אותו. המידות הפנימיות הנדיבות 
60:40 ביחס  מתפצל  הרב-תכליתי  האחורי  המושב  המטען.  בתא  לאכסון  מקום  ושפע  להנאה  מקום  של  שפע  ולנוסעיך  לך  מעניקות 

ומתקפל למצב שטוח כדי להגדיל את מרחב האחסון העומד לרשותך. עם קיה נירו לעולם לא תצטרך לדאוג למקום. 

נפח אזור מטען 401 ליטר
כאשר המושב האחורי במצב סטנדרטי.

וגמישות  נפח מטען  ומתקפל למצב שטוח לגמרי לקבלת  ביחס 60:40  גב המושב האחורי מפוצל  מושב אחורי מתקפל
מרביים. נצל את כל האפשרויות להכלת יותר נוסעים ומטען. כיוון שגב המושב מתקפל למצב שטוח, אזור המטען מסוגל 

להכיל ארגזים גדולים או ערימה של פריטים שטוחים.

גמישות פנימית החלל הפנימי של קיה נירו גמיש מספיק כדי לתמוך 
בסגנון חיים פעיל ודינאמי. גב המושב מתקפל למצב שטוח להובלת 

פריטים ארוכים יותר, ודברי ערך ניתנים לאחסון בצורה בטוחה. 

נפח אזור מטען 1,399 ליטר
כאשר המושב האחורי מקופל למצב שטוח.

כיסוי לאזור המטען

מושב אחורי מפוצל ומתקפל ביחס 60:40
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שומר על כדור הארץ -
             ועל תושביו

DRIVE WISE היא היוזמה הטכנולוגית החדשה של קיה בתחום ה-ADAS )מערכות סיוע מתקדמות לנהג(, ששמה 
לה למטרה להעניק רמה גבוהה ככל האפשר של בטיחות, לנוסעים ולהולכי הרגל. היא עושה זאת על-ידי השתלטות 

על תהליכים משעממים או מורכבים שהם, שבאופן מסורתי הם מנת חלקו של הנהג.

בטיחות
המערכת מאתרת סיכונים, 
ומתערבת  אותך  מזהירה 

אוטונומית במידת הצורך.

נוחות
המערכת מסייעת להפחית 
לך  ומאפשרת  המתח  את 

ליהנות מהנסיעה.
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מגן עליך,
עד לרמה המולקולרית  

מסייע לך להיות מודע למיקומך בכביש, לתנועת כלי הרכב מסביבך, ומאובזר בטכנולוגיה  קיה נירו החדש
המגנה עליך אקטיבית: כמו זוג עיניים נוסף, טכנולוגיית DRIVE WiSE מעניקה לך מידע חיוני, כולל סימנים 
לך  מסייעת  במהירות,  החלטות  מקבלת  היא  הנסיעה.  במהלך  בבטחה  לתמרן  לך  לסייע  כדי  ויזואליים, 

לשמור על מרחק, להימנע מבעיות והפתעות ולמצוא את יעדך תוך שקט נפשי.

(AEB( בלימת חירום אוטונומית
המגיע  מידע  מעבדת   )AEB( האוטונומית  החירום  בלימת  מערכת 
מהרדאר, מסוגלת לזהות אפשרות של התנגשות בכלי רכב, הולך רגל 
או מכשול, להזהיר אותך ואפילו להפעיל כוח בלימה מרבי כדי לעצור 

את הרכב ולמזער את הנזק.

ניטור רכב מלפנים
הנתונים  את  ומנתחת  מלפנים  רכב  כלי  מזהה   FCA מערכת 
שעומדת  מזהה  היא  אם  אפשריות.  התנגשויות  לצפות  כדי 
היא  תגיב  לא  ואם  אותך,  תזהיר  היא  התנגשות  להתרחש 
עם  התנגשות  למנוע  כדי  מרבי  בלימה  כוח  ותפעיל  תתערב 

הרכב שלפניך.

הגנה על הולכי רגל
מערכת FCA כוללת הגנה על הולכי רגל. אם חיישני הרדאר 
FCA הקדמיים מזהים הולך רגל עומד או נע לפניך, מערכת

למנוע  כדי  עבורך  תבלום  היא  תגיב,  לא  אם  אותך.  תזהיר 
פגיעה או לצמצם אותה.

SCC מערכת בקרת שיוט עד לעצירה מלאה

LFA מערכת סיוע לנסיעה בפקקי תנועה

מערכת שמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני LKA היגוי
מערכת בקרת שיוט חכמה מאפשרת שמירה על מהירות הרכב ומרחק בטוח מהרכב שלפנים. המערכת מבצעת 
שימוש ברדאר קדמי המודד לטווח של למעלה מ- 200 מטרים ומאפשר זיהוי כלי רכב בנתיב. באפשרות הנהג 

לקבוע את המרחק למכונית שלפנים באחת מתוך 4 אפשרויות.

LFA שולטת בתאוצה, בלימה והיגוי בהתאם לרכב שלפנים בכדי לאפשר  מערכת 
נסיעה נוחה ובטוחה יותר בעומסי תנועה. המערכת שומרת על מרחק קבוע מהמכונית 
שלפנים באמצעות שימוש במצלמה ורדאר כדי להבטיח שמירה על הנתיב ועקיבה 

אחרי המכונית שלפנים. המערכת פעילה ממצב עמידה ועד למהירות 150 קמ"ש 

המערכת מאפשרת שמירה של הרכב במרכז הנתיב כאשר שני סימוני הנתיב מזוהים. כאשר אחד מסימוני 
הנתיב אינו ברור, המערכת מזהה את תוואי הנסיעה בהתאם לקו הקיים ומוסיפה קו וירטואלי )ממשיכה בהיגוי 

אקטיבי גם אם קיים רק סימון כביש אחד בלבד).
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טכנולוגיה שמייצרת
שקט נפשי     

התכנון של קיה נירו החדש בנוי סביב מחויבות לבטיחות. מהחומרים המתקדמים של המרכב שלו ולמיקומם ועד 
יכולה לחולל פלאים,  לשילוב של מערכות הסיוע המתקדמות ביותר, הבטיחות מקבלת עדיפות עליונה. ההנדסה 
להיחלץ ממצבים קשים  לך  לסייע  יכולה  היא  בו  הוא האופן  של הטכנולוגיה העכשווית,  ביותר  ההיבט הטוב  אבל 

ולעשות את דרכך בבטחה.

(HAC( מערכת סיוע לזינוק בעליה
במדרון  לאחור  להתגלגל  ממך  מונעת   HAC מערכת 
בזמן שרגלך עוברת מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה. 
זאת, באמצעות הפעלה של הבלמים למשך שתי שניות 

בלבד, המסייעת לך בפעולת הזינוק.

(ESC( בקרת יציבות אלקטרונית
כיוונית  ויציבות  בלימה  ביצועי  מבטיחה   ESC מערכת 
המתאים  הבלימה  כוח  הפעלת  על-ידי  אופטימאליים 
בכל גלגל, על בסיס הערכה של מומנט המנוע ושל תנאי 

הנהיגה.

7 כריות אוויר
כדי לסייע בהגנה על יושבי המכונית ולסייע בהפחתת הפציעות במקרה של התנגשות, קיה נירו מציע כציוד סטנדרטי 
כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו, שתי כריות אוויר צדיות מלפנים, שתי כריות וילון וכרית אוויר נוספת לברכי הנהג.

53%24140

פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה )AHSS( ופלדה בכבישה חמה חלקי שלדה מאלומיניום
)מכסה תא מנוע, דלת עורפית(

קיה נירו החדש מורכב מ-53% פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה )AHSS( לקשיחות 
בלתי רגילה. כבישה חמה מיושמת ב-24 חלקים, באזורי לחץ ברכב. אמצעים אלה 
הנוסעים  תא  על  ההגנה  את  מגבירים  השלדה,  קשיחות  את  משמעותית  מגדילים 

ומשפרים את הביצועים הדינמיים.

בעוד שבנקודות הקריטיות נעשה שימוש רב בפלדה בעלת חוזק 
גבוה, מכסה תא המנוע והדלת העורפית מיוצרים מאלומיניום 
11 ק"ג במשקל, לשיוט כביש טוב יותר  כדי לסייע לחסוך עד 

וחיסכון גדול יותר בדלק.

פלדה מתקדמת 
בעלת חוזק גבוה

דבקים מתקדמיםבכבישה חמה

מ׳חלקים
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מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע צבעוני "8
 WAZE ניווט דרך  וכולל מאפיינים שימושיים כגון  "8 קל לתפעול מערכת השמע  צג המגע 

ותצוגה של המצלמה האחורית

 D-FATC מערכת (D-FATC( מערכת בקרת אקלים אוטומטית, מפוצלת לשני אזורים
מפעילה ומכבה את מיזוג האוויר כדי לשמור על טמפרטורות שונות עבור הנהג והנוסע 

הקדמי.

קירור  או  מחימום  ליהנות  יכולים  מאחור  היושבים  האחורית  בקונסולה  אוורור  פתחי 
.)EX באמצעות פתחי האוורור הממוקמים בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית )בדגם

כוחה של התאמה אישית
קיה נירו החדש מצויד במגוון מרשים של מאפיינים הכלולים במפרט הסטנדרטי, ושפע של מאפייני נוחות 

ונוחיות המתוכננים להפוך כל קיה נירו – לפרסונלי:

כבל  ניידים באמצעות  או התקנים  נגני שמע  חבר  למערכת מולטימדיה   USB שקע 
USB להשמעה נוחה של מוזיקה.

Auto Hold בלם יד חשמלי כולל פונקצית EPB
שליטה מרחוק מגלגל ההגה אתה יכול להניח למבטך להישאר על הכביש, מתגי שליטה 

מרחוק מאפשרים לאצבעותיך לכוון את מערכת השמע.

והזרם תוכן באופן אלחוטי, תוך הסחת דעת מינימלית, באמצעות  שדר   Bluetooth
.Bluetooth® צימוד של התקנים תואמי

מצלמה אחורית המותקנת על מגב השמשה האחורית המצלמה האחורית משולבת 
עם תושבת מגב השמשה האחורית למניעת התלכלכות העדשה במזג אוויר גרוע.

בחלק  אדים  של  הצטברות  כל  מזהים  חיישנים  אוטומטית  אדים  הפשרת  מערכת 
הפנימי של השמשה הקדמית. המערכת מפעילה באופן אוטומטי את מפשיר האדים 

לשמירה על ראות ובטיחות מרביות.

AUTO והפנסים הראשיים והאחוריים  בקרת תאורה אוטומטית כוון את הידית למצב 
יאירו באופן אוטומטי בשעות בין הערביים או במקומות חשוכים.

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים )TPMS) מערכת TPMS עוקבת אחרי לחץ האוויר 
בתוך כל אחד מהצמיגים ומיידעת אותך במצבם באמצעות הצגת ערך לחץ האוויר בלוח 

המחוונים.

לוח שעונים SuperVision Cluster בגודל ״7 גגון קח אתך בבטחה ציוד ספורט ומטענים אחרים על גבי הגגון. 
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חישוק סגסוגת 16 אינץ' עם כיסוי מעוצב                         

1,059מרווח רגליים )מלפנים(4,355אורך כללי

950מרווח רגליים )מאחור(1,805רוחב כללי

1,018מרווח ראש )מלפנים(1,545גובה כללי 

993מרווח ראש )מאחור(2,700רוחק סרנים

1,423מרווח כתפיים )מלפנים(1,555מפשק גלגלים קדמי

1,402מרווח כתפיים )מאחור(1,569מפשק גלגלים אחורי

160מרווח גחון870שלוחה קדמית

45מיכל דלק )ליטר(785שלוחה אחורית

)גרם/ק"מ(** CO2*)צריכת דלק )ליטר/100 ק"מ

863.7חישוק 16 אינץ'

* נתון משולב, עירוני/בינעירוני 
NEDC במחזור משולב של **

ון(
גג

ם 
)ע

 1
,5

45

(EX בדגם( Saturn Black בד ארוג ועור

Silky Silver (4SS)

Platinum Graphite (ABT)Deep Cerulean Blue (C3U)

Snow White Pearl (SWP) Iron Grey (KLG) Aurora Black Pearl (ABP)

Mistic Blue (BBL)Gravity Blue (B4U)

Runway Red (CR5)

רכבים הנמצאים בהרמוניה עם הטבע
בין אם אתה טיפוס של מרחבים פתוחים או שפשוט 
המערכת  עם  בהרמוניה  להתקיים  לך  חשוב 
מוטורס.  בקיה  תאומה  נפש  מצאת  האקולוגית, 

חברתית  ואחריות  הסביבה  איכות  על  שמירה 
ואנו מגבים  נמצאות בראש סדר העדיפות של קיה, 
את המחויבות שלנו בפעילות מוחשית. תת המותג 
EcoDynamics, שהושק ב-2009, מכיל תחתיו  שלנו, 
את המכוניות הידידותיות ביותר לסביבה בכל אחת 
מסדרות הדגמים של קיה, הכי טכנולוגיות, חסכוניות 
ובעלות מערכות הנעה  ובפליטות מזהמים,  בדלק 
מימניים.  דלק  תאי  ומונעות  חשמליות  היברידיות, 

נקי,  לייצור  גלובאלית  מערכת  גם  מקימים  אנחנו 

מגבירים את שיעור שימור המשאבים, ומתכננים כלי 
אנו  רכב תוך התחשבות בשלב הגריטה. במקביל, 
ידידותיים לסביבה  ויותר בחומרים  יותר  משתמשים 
במכוניות שלנו, חומרים שנבחרו הודות להרכב שלהם, 
ולטכנולוגיה  שלהם,  הביולוגית  ליכולת ההתכלות 
בהשראה ביולוגית. לדוגמה, כדי להקטין את טביעת 
הרגל הפחמנית שלנו, אנו מחליפים חומרים על בסיס 
נפט בחומרים על בסיס צמחי בכל מקום אפשרי.

כפי שניתן לראות, אנו בקיה מוטורס מחויבים למציאת 
פתרונות בסיסיים לצמצום צריכת האנרגיה ולמאבק 
בשינוי האקלים. אם אתה מרגיש כמונו לגבי שמירה 
יותר  טוב  עתיד  של  והבטחה  הסביבה  איכות  על 
לנו מכונית שמתאימה לך בדיוק. יש  לדור הצעיר, 

מידות )מ"מ(

מפרטים וצבעים

חלל פנימי

צבעי מרכב

חישוקים
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