Новият Niro

Отворете път
към ново начало.

Само една стъпка е достатъчна, за да промени мястото ни в този свят. Една различна гледна
точка може да ни осигури свободата да открием нови хоризонти. А правилният избор може
да се превърне в основа за по-светло бъдеще за вас и вашите близки. Посрещнете новата
електрифицираната гама Kia Niro – кросоувър модел, който носи иновациите в сърцето си.
Със смел и категоричен външен дизайн и просторен интериор, обзаведен с екологични
материали. Креативен със своите модерни технологии, свързаност и безопасност. И разбира
се - с най-новите постижения в областта на електрифицираните системи за задвижване, които
осигуряват значителна промяна в технологиите за устойчива мобилност.
Гамата включва изцяло електрически Niro (BEV), рlug-in хибридна версия (PHEV) и Niro хибрид
(HEV). Отворете път към ново начало.

Електрифицирайте
бъдещето.
Насладете се на външност със свежи, изразително изваяни
форми и изключително излъчване. Неповторимият облик на
EV версията се откроява с двуцветното изпълнение в матово
и гланцово лаково покритие на шестоъгълната предна решетка,
както и с широкото оформление на бронята с вградено гнездо
за зареждане. Впечатляват и гланцовото изпълнение на
външните панели на каросерията, и характерните, издържани
в Steel Grey аеродинамични задни колони на покрива.
Последното поколение електрически двигател на новия Kia Niro
гарантира изключително динамично поведение на пътя, докато
литиево-йонната акумулаторна батерия с капацитет 64,8 кВтч
дава възможност за изминаване до 460 км с едно зареждане.
С този кросоувър можете да се насладите на всичко, с което ще
ви срещне бъдещето.

Нови възможности.
Нови перспективи.

И един отличен шанс да започнете с новия Kia Niro Plug-In Hybrid (PHEV). На ваше
разположение са всички предимства на електрическото шофиране в комбинация с
най-новия високоефективен бензинов двигател 1.6 GDI. Имате възможност за плавно
преминаване от хибриден режим към електрическо движение с нулеви емисии и
автономен пробег на електричество до 65 км. Изисканата и изчистена външна линия
на каросерията с дискретно интегриран отстрани капак на куплунга за зареждане
на батерията се допълва от характерните дневни светлини Heartbeat. Семплата и
елегантна стилистична концепция на задната част включва задни светлини в стил
бумеранг, Heartbeat рефлектори, защитен панел на дъното и долна част на бронята
със стабилно и изчистено излъчване.

Хибриден замисъл.
Интелигентно изпълнение.
Устойчивата мобилност трябва да бъде възможно най-лесна и удобна. Именно в това
можете да се уверите при новата система на задвижване Kia Hybrid. Хибрид, който
преминава автоматично от високоефективния бензинов двигател към екологично чистата
електрическа енергия или към комбинация от двете. През цялото време рекуперативната
функция на спирачната система се използва за презареждане на акумулаторната батерия.
Към това се прибавя елегантният екстериорен дизайн с атрактивен „двукорпусен” преден
капак, който подчертава тигровото изражение в предната част на хибридния модел.
И не на последно място – двуцветното лаково покритие на каросерията и възможността
за индивидуално оформление на задните аеро колони на покрива. Имате пред себе си
типичен кросоувър за градско шофиране. Открояващ се, впечатляващ и изразителен.

Интериор изцяло по ваш вкус.
Ако връзката с пространството ви зарежда. Ако черпите енергия от свободата да
правите това, което искате, когато и където пожелаете. Тогава интериорът на новия
Kia Niro е вашето място. Просторни размери, минималистичен стил в детайлите
и приветлива атмосфера във всяко отношение - нашите дизайнери са съчетали
последните достижения на авангардния дизайн и технологиите с вдъхновени от
природата екологични/рециклирани материали. Интуитивните и лесни за употреба
функции и удобства също дават своя принос в тази насока със своята ергономичност,
превръщайки новия Kia Niro в нещо много по-голямо и значимо от автомобил с
футуристично вътрешно пространство. Отпуснете се и се потопете в този завладяващ
извор на вдъхновение.

Просторен
във всяко отношение.
Когато заемете своето място зад волана на новия Kia Niro, ще откриете
какво всъщност означава ориентиран към водача дизайн. Усещането
за пространство и свобода буквално изпълва новия модел, представящ
последните постижения в областта на технологиите и устойчивите
материали. Изваяните форми на високотехнологичния двоен панорамен
цифров дисплей с диагонал 10,25’’ и висока разделителна способност
поставят цялата необходима информация в непосредственото ви
полезрение. Разположеният под него многофункционален контролен
дисплей дава възможност за лесно управление на мултимедийните
приложения и климатичните настройки, а навсякъде около вас виждате найдоброто в областта на естетичния дизайн - от изящните форми на стилните
седалки, които допринасят за простора в купето до релефните материи от
рециклирани суровини. Мекото индиректно вътрешно осветление се допълва
от отчетливи щрихи като динамичното оформление на облицовките на
вратите и просторните отделения за съхранение на вещи.

Електронно управление на трансмисията SBW (Shift-By-Wire). Централно разположеният
въртящ се прибор за управление на трансмисията по електронен път чрез технологията
shift-by-wire дава възможност за бърза и прецизна смяна на предавките, а бутонът за избор
на режим на шофиране Drive Mode Select допълва удобството с логична и бърза промяна в
управлението на задвижването. Също толкова важна от гледна точка на безопасността е
автоматичната функция за преминаване в позиция P, ако водачът неволно пропусне да го
направи.

10.25’’ екран за показанията на контролните прибори и мултимедийни функции. Арматурното табло се
отличава със своя двоен вграден екран, предоставящ цялата необходима информация за шофирането,
свързаността и мултимедийните приложения за забавление на борда. Упътванията за маршрута от страна
на навигацията достигат следващо, по-високо ниво на удобство, а безжичната ОТА (over-the-air) актуализаця
ви осигурява достъп до най-новите версии на картите и софтуера. Взаимодействието с вашия Niro става
просто и лесно с инсталиране на приложението Kia Connect на вашия смартфон, чрез което ползвате услугите
с богата гама от функции на Kia Connect по време на път – диагностична информация за експлоатационните
характеристики на автомобила, включително състоянието на акумулаторната батерия при версиите EV/
PHEV, нивото на гориво при вариантите с ДВГ, информация за пътуването, онлайн функция за гласово
разпознаване и интеграция на календара от вашия смартфон.

Mногофункционален дисплей. Превключвайте лесно между мултимедийните функции и
управлението на климатичната инсталация само с едно докосване.

Останете свързани.
Бъдете вдъхновени.
Ние в Kia вярваме, че връзките вдъхновяват безкрайни възможности. Възможности, които
ви вдъхновяват да претворявате идеите в реалност. В автомобила, в телефона, където и да
сте, каквото и да търсите. Именно това многообразие ще откриете в смартфон приложението
Kia Connect и гамата от услуги Kia Connect в автомобила, които предлагат актуална и пълна
информация за вашето пътуване. Бъдете винаги информирани с помощта на бордовата
онлайн навигация с данни за пътнотранспортната обстановка в реално време и сведения за
бензиностанции, паркинги, прогноза за времето, забележителни места по избрания маршрут,
включително и гласово разпознаване. Чрез Kia Connect можете да прехвърлите потребителския
си профил, да получите напътствия в ‘последната миля’ от вашето пътуване, да проследите
паркирането на автомобила ви и да използвате функции като Find My Car, дистанционно
отключване и заключване. При толкова много възможности на една ръка разстояние никога не
е било по-лесно да превърнете всяко пътуване в наистина вдъхновяващо пътешествие.

Винаги в движение. Пълен и безпрепятствен достъп до
подробна информация за вашето пътуване. Насладете
се на навигацията по най-бързия маршрут до желаната
цел с данни за трафика в реално време, постоянна
актуализация, корекции на маршрута и прогнозно време на
пристигане. Използвайте гамата от услуги Kia Connect Live
за метеорологична информация, проверка на свободните
места за паркиране, подробности за интересни обекти (POI)
и местоположението на зарядните станции. Максимално
удобство осигурява и функцията за гласови команди чрез
Android Auto™ и Apple CarPlay™.

Интерактивно приложение Kia Connect. Смартфон
приложението Kia Connect е лесен и удобен начин да
спестите време и да поддържате връзка дори когато сте
далеч от своя автомобил. Само с едно докосване функцията
Find My Car ще ви отведе до мястото, където сте паркирали,
а Last-Mile Navigation ще ви даде точния маршрут от
паркирания автомобил до желаната крайна цел.
Ако възложите паркирането на друг водач, функцията
Valet Parking ще проследи всичко това вместо вас.
И не на последно място - можете да планирате и зададете
предварително желания маршрут с функцията Send To
Car и да проверите състоянието на автомобила преди да
потеглите на път. Можете дори да заключвате и отключвате
вратите на автомобила дистанционно с функцията Door
Control, както и да разгледате предишните си пътувания,
обобщени в My Trips.

Eлектрически до последния детайл. По време на път
смартфон приложението Kia Connect и гамата от услуги
Kia Connect предоставят най-актуалната информация и
осигуряват пълен контрол над ситуацията. С приложението
Kia Connect можете да получите дистанционен достъп до
информация за заряда на акумулаторната батерия, както
и да стартирате, да прекратите и да планирате процеса
на зареждането. С гамата услуги Kia Connect на борда
на автомобила можете да откриете местоположението
на зарядните станции с информация в реално време - с
използване на актуални данни от мрежата, можете с лекота
да следите най-близките възможности за зареждане, както
и други подробности като наличност на свободни места, вид
и съвместимост на конекторите за зареждане.

Безопасност и сервизна поддръжка. С Kia Connect можете
да разчитате на сигурност и безопасност за вас и вашия
автомобил чрез революционната гама от дистанционни
информационни съобщения и сигнали. Информацията
за актуалното състояние на автомобила предлага
изчерпателни данни, включително дали прозорците са
отворени или затворени, какво е нивото на заряд на
акумулаторната батерия и друга важна диагностична
информация. В същото време Kia Connect изпраща важни
предупреждения при нужда, а алармената инсталация
против кражба подава незабавен сигнал при установяване
на потенциален взлом. Предупредителен сигнал ще получите
и в случаите, когато алармената функция за празен ход
установи, че сте забравили двигателя да работи в режим
паркиране (позиция P на трансмисията) и отворени врати.

Винаги заредени.
Където и да сте.
Заповядайте в напълно електрическия Kia Niro и се насладете
на редица иновации, направени така че да осигурят вашия
максимален комфорт. От гамата ни усъвършенствани
електрически задвижвания с удължен пробег до лесен
достъп за зареждане и мрежа от електростанции.

Kia Hypercharge. Включете се в нашата мрежа Kia Hypercharge и започнете своето пътуване. Зареждането е лесно и бързо:
просто се идентифицирайте на избраната от вас ел. станция, включете кабела и започнете зареждането. Нашето мобилно
приложение ви гарантира достъп до 400 000 зарядни станции в Европа.
Можете да изтеглите мобилното приложение Kia Hypercharge от GooglePlay или AppStore.

Заредете вашите устройства в или извън автомобила. За разлика от другите автомобили, които могат само да бъдат
зареждани, Niro EV се превръща в своеобразен мобилен енергоизточник, независимо къде се намирате благодарение на
функцията за зареждане на устройства от автомобила V2D (Vehicle-to-Device). При напълно заредена акумулаторна батерия
можете да черпите електроенергия с мощност до 3 кВт и да зареждате други устройства в или извън автомобила – различни
консуматори, когато сте на къмпинг, прахосмукачка при почистване на купето, електрически велосипеди или лаптопи.

Последно поколение мощни електродвигатели. Niro EV е задвижван от съвременен 150 kW електродвигател и 64.8 kWh
литиево-йонна батерия с пробег до 460 км с едно зареждане. С подходящо DC бързозарядно устройство Niro EV зарежда от
10 до 80% от капацитета на батерията за 43 мин. С 80% заряд автомобилът изминава до 368 км.

По-малко грижи.
Повече приятни моменти.
Осигуряването на вашата защита, грижата за сигурността
и здравето на вашите пътници и близки беше основен
приоритет в процеса на разработка на последното
поколение Kia Niro. Ето защо новият модел предлага богата
гама авангардни функции за намаляване на опасността
от възникване на злополуки и осигуряване на максимална
цялостна защита.

Niro EV Highway Driving Assist 2 (HDA). Създадена да осигури безпроблемно шофиране по магистрални отсечки, системата
HDA поддържа автоматично както дистанцията между Niro и движещите се отпред превозни средства, така и позицията на
автомобила в лентата за движение. HDA контролира управлението, ускорението и забавянето за поддържане на идеалната
траектория.

Niro EV Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA).
Системата анализира данните от фронталната видеокамера
и радарния сензор, установява наличието на пресичащи пътя
автомобили, пешеходци или велосипедисти, и предприема
необходимите действия за избягване на потенциалния
сблъсък с тях.

Head-Up Display. Цялата необходима информация е в
полезрението ви - Head-Up дисплеят прожектира най-важната
за водача информация на челното стъкло, така че да я следите,
запазвайки концентрацията си върху пътя. Системата наслагва
изображенията с насоките на навигационната система върху
реалната пътна обстановка пред вас, подава сигнал при неволно
напускане на лентата и показва близките превозни средства на
платното отпред за по-скокойно и безопасно пътуване.

Highway Driving Assist (HDA). HDA контролира
управлението, ускорението и забавянето за поддържане на
идеалната траектория. При определени услови и в съчетание
с интелигентния круз контрол NSCC, системата автоматично
регулира скоростта на движение до ограничението,
отбелязано в информацията от навигационната система.

Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA). Системата
анализира данните от фронталната видеокамера и радарния
сензор на Niro, установява наличието на пресичащи пътя
автомобили, пешеходци или велосипедисти и предприема
необходимите действия за избягване на потенциалния
сблъсък с тях. FCA 1.5 служи и за предотвратяване на
инциденти с други превозни средства при пресичане или
извършване на ляв завой на кръстовища. Ако системата
установи опасност от сблъсък, тя подава предупредителен
сигнал и прилага максимална спирачна сила.

Navigation Based Smart Cruise Control (NSCC). NSCC поддържа автоматично зададената от водача скорост на движение
и осигурява безопасна дистанция до движещото се отпред превозно средство чрез активен контрол на ускорението и
спирачките. Системата автоматично намалява скоростта преди остри завои, базирайки се на информацията за маршрута,
предоставена от навигационната система.

Remote Smart Parking Assist (RSPA). С тази система можете да паркирате или да придвижите дистанционно своя Kia Niro.
Това е идеално решение за паркиране в тесни пространства, където с помощта само на ключа може безопасно да управлявате
автомобила по права линия до влизане или напускане на паркомястото. Ако сензорите установят наличие на препятствие,
спирането е автоматично.

Safe Exit Assist (SEA). Системата за асистенция е създадена,
за да предотврати излизането от автомобила на пътниците
от задните места при наличие на опасност от приближаващи
се превозни средства. В случай, че бъде установен такъв
потенциален риск, системата ще активира автоматично
заключването на вратите и ще подаде звуков и визуален
предупредителен сигнал.

Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA). BCA подава
звуково и визуално предупреждение при наличие на други
превозни средства в слепите зони зад автомобила и поема
активен контрол над управлението с цел избягване на
потенциалния сблъсък.

Comfort -

charcoal cloth.

Екологично
устойчиви тапицерии.
Първокласен комфорт.
При изработката на интериора, дизайнерският екип на Kia си
постави изключително предизвикателна цел – създаване на
вътрешно пространство, което съчетава първокласния комфорт
и използването на най-новите екологично устойчиви материи.
Седалките на Niro се предлагат в няколко стилни разновидности
по отношение на тапицериите и цветовете. В зависимост от
избраното от вас ниво на оборудване, материята на тапицерията
на седалката може да бъде текстилна, в комбинация от текстил
и изкуствена кожа, както и изцяло от PVC или PU изкуствена
кожа без никакво съдържание на материали от животински
произход. Наред с това, в тъканта на седалките с тапицерии от
PU изкуствена кожа се използват изработените от евкалиптова
дървесина влакна Tencel™, придаващи по-естествено усещане за
материята.

Executive –
charcoal semi leather.

Executive –
medium gray eco leather.

Executive –
medium gray semi leather.

Limited -

Executive –
charcoal eco leather.

Limited -

charcoal eco leather.

two-tone eco leather.

Екстериорни цветове.

ДВИГАТЕЛ

Тип на двигателя

Clear Snow-White Pearl

Aurora Black Pear

Mineral Blue

1580

….

(ps / rpm)

105 / 5 700 + 43.5 ps

105 / 5 700 + 84.3 ps

204 / 6000 - 9000

(kw / rpm)

77.2 / 5 700 + 32 KW

77.2 / 5 700 + 62 KW

150 / 6000 - 9000

(Nm / rpm)

144 / 4000 + 170

144 / 4000 + 203

255 / 0~6000 (TBC)

Orange Delight

Runway Red

Steel Gray

Hybrid

Plug-In Hybrid

Electric

141

183

204

(kw )

103,7

134,5

150

265

265

255

6AT

6AT

AT

(Nm / rpm)

Електродвигател

Тип

Силова батерия

Тип

Високо-волтов пакет

Мощност / Капацитет /
Напрежение

Зареждане

Тип

PMSM (Permanent Magnet
Synchronous Motor)
Lithum-Ion Polymer Battery

Lithum-Ion Polymer Battery

Lithum-Ion Battery

1.32 kWh / 5.5 Ah / 240 V

11.1 kWh / 30.8 Ah / 360 V

64.8 kWh / 180.9 Ah / 358 V

Self-charging

Self-charging + AC cable

Self-charging + Charging station +
AC cable

On - board charger
(трансформатор)
Hybrid Starter Generator

6AT

6AT

AT

2WD

2WD
Предно задвижване

Предно задвижване

Предно задвижване

Скоростна кутия

Тип

6-степенна автоматична

6-степенна автоматична

Автоматична

Съединител

Тип

Dry type - Dual-clutch

Dry type - Dual-clutch

Single-speed reduction gear

Минимум (kg)

Aurora Black Pearl

Tangerine

Максимум (kg)

1 940

2 060

2 415

1 300

1 300

750

За теглене (kg)

Без спирачки (kg)

600

600

300

6AT

6AT

AT

(mm)

4 420 / 1 825 / 1 545

4 420 / 1 825 / 1 545

4 420 / 1 825 / 1 570

Междуосие

(mm)

2 720

2 720

2 720

Минимален клиренс

(mm)

160

160

150

Обем на багажника

Багажно пространство /
свалени облегалки (L)

475 / 1 392

Дължина / Ширина / Височина

425 / 1 419

348 / 1 342

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

6AT

6AT

AT

Максимална скорост (km/h)

162

161

167

Макс. 120 km/h

Макс. 134 km/h

Макс. 167 km/h
TBC

Макс. пробег в ел. режим

Макс. пробег при заредена
батерия (km)

до 1,5 км

до 58 км

Ускорение

0 → 100 km/h (sec)

10,8

9,8

7,8

80 → 120 km/h (sec)

8,4

7,0

5,0

Спирачен път

Orange Delight

AT
1 739

Със спирачки (kg)

100 → 0 km/h (m)

РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ

Steel Gray

6AT
1 610

Допустимо тегло

РАЗМЕРИ

Cityscape Green

6AT
1 490

Тегло - пълен

Макс. скорост на електродвигателя (km/h)

Interstellar Gray

11 kW
13 kW / 43.2 Nm

2WD

Собствено тегло

Моделът има възможност за избор на С-колона в различен цвят. Цветовите комбинации са лимитирани.

3.3 kW
8 kW / 35.3 Nm

Предаване

ТЕГЛО

Двуцветни екстериорни комбинации.

.....
8 kW / 35.3 Nm

ЗАДВИЖВАНЕ

Тип на задвижването

Cityscape Green

Electric

(ps )

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

Interstellar Gray

EV
Електродвигател

GDI (Gasoline Direct Injection) + AC

Макс. мощност

Макс. въртящ момент

150KW EV

1580

(cm3)

Макс. мощност

1,6i PHEV

GDI (Gasoline Direct Injection)

Работен обем

Хибридна система / Комбинирано

Clear White

PLUG-IN HYBRID

Бензинов, 4-цилиндров, редови + електродвигател

Горивна система

Макс. въртящ момент

HYBRID
1,6i HEV

36,5

36,5

35,6

2WD

2WD

2WD

Резервоар / Батерия

Вместимост (L) / kWh

42 L

37 L

64.8 kWh

Консумация на гориво

Нисък цикъл (L/100km)

TBC

TBC

TBC

по WLTP стандарт

Среден цикъл (L/100km)

TBC

TBC

TBC

Висок цикъл (L/100km)

TBC

TBC

TBC

Свръхвисок цикъл (L/100km)

TBC

TBC

TBC

Комбиниран цикъл (L/100km)

TBC

TBC

TBC

Комбиниран (g/km)

TBC

TBC

TBC

CO2

Размери Niro EV (mm)

1 560

8 5
1 825

2 720

805

20

Размери Niro HEV/PHEV (mm)
16” алуминиеви
само за Niro HEV & PHEV

17” алуминиеви
само за Niro EV

18” алуминиеви
само за Niro HEV & PHEV

895
1,825

2,720
4,420

805

*Без рейки за багаж на покрива.

Киа България
София 1138,
бул. “Цариградско шосе” 144,
Т 0700 14 777
www.kia.bg

