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Å regenerere mest mulig av energien 
i bilen for å utnytte den til frem-
drift høres genialt ut og er for så 

vidt det. Formel 1-biler og LMP1-bilene 
på Le Mans gjør det med hell, slik spesielt 
Toyota og Lexus har gjort med sine kun-
debiler i en årrekke.

Ford, Audi, BMW, Peugeot og Honda 
er blant dem som har eller har hatt slike 

drivlinjer i litt forskjellige varianter, mens 
Kia nå er på banen med sin Niro Hybrid, 
som vi satt opp mot Toyotas nyeste C-HR-
Hybrid.

Begge bilene benytter prinsippet om en 
relativt liten bensinmotor, som får hjelp av 
en elektromotor når kraftbehovet er som 
størst. 

Akselerasjonen er til nød akseptabel, 
om enn ikke på Formel 1-nivå. Mestepar-
ten av tiden bruker man tross alt bare en 

brøkdel av potensialet, så til vanlig holder 
det å nå motorveihastighet på 11 sekunder.

Ekstra krefter
Ved trilling, bremsing og eventuelt ben-
sindrift når batteriet trenger det, lades det 
og gir mulighet for litt ren elektrisk drift, 
i tillegg til ekstra krefter ved akselerasjon 
og opp bratte bakker.

Den største forskjellen på testbilene er 
at Toyota sverger til sitt planetgir hvor de 

to motorene kobles sammen før kreftene 
ledes gjennom en trinnløs CVT-kasse ut 
til forhjulene. Det gir en ulogisk, monoton 
og støyende lydopplevelse ved full akselera-
sjon, men ellers fungerer den komfortabelt 
og effektiv.

Kia har koblet begge motorene til sin 
sekstrinns DCT dobbeltcluch-kasse, hvor 
de jobber sammen eller hver for seg. Uan-
sett fremstår følelsen og lydbildet mer nor-
malt, hvor turtallet stiger og faller i takt 

i jungelen av drivlinjer får hybridbiler uten ledning 
liten oppmerksomhet. det er forståelig.

Batteriet gir ekstra krefter ved akselerasjon 
og opp bratte bakker

TesT
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med gasspådraget og girsjaltingen.
Dette skjer i utgangspunktet auto-

matisk, men giret kan velges i Sport for 
mer aggressiv motorstyring og konstant 
bensindrift. Manuell kan også velges via 
girspaken, men kjøper du en slik hybridbil 
er det ikke primært for aktiv kjøring, men 
av hensyn til høy komfort og lavt forbruk.

Mer kjøreglede
Niro fremstår uansett litt fastere og stivere 

i kjøreopplevelsen enn C-HR, både når det 
gjelder drivlinje, styring, sittestilling og 
fjæring. I tillegg har bilen et tre trinns ESP-
system som gjør det mulig å holde bremser 
og redusert motoreffekt på avstand eller 
helt borte. Igjen er ikke dette bilen du vil 
spinne og skrense med, men du kan hvis 
du vil og kanskje når du må på vinterføre.

C-HR kan også skru av ESP helt eller 
delvis hvis du ønsker å gynge deg gjen-
nom en snøfonn eller bevare momentet i 

en krapp sving, men øker hastigheten til 
over 40 kilometer i timen kobles ESP inn 
igjen. Sittestillingen er også litt høyere i 
C-HR, som defineres som en SUV, mens 
Niro er en Crossover. Det betyr også litt 
høyere bakkeklaring i japaneren og lavere 
tyngdepunkt i koreaneren.

Kia har gjort mye riktig de siste årene, 
som å ansette den tidligere Audi-designe-
ren Peter Schreyer. De har utvilsomt fått 
skikk på designet, både inn- og utvendig, 

men Niro må ha blitt designet mens han 
var på feire. Utvendig er både fasongen, 
utformingen og detaljene er et langt gjesp. 
Innvendig er det mye bedre, selv om in-
strumenklokkene er kjedelige. Material-
kvaliteten er god, brukervennligheten høy 
og multifunksjonsrattet har mange prak-
tiske funksjoner.

Til tross for teleskoprattet er 
sittestillingen i C-HR litt trang 
med kort sittepute. Både plassen 

FORSKJELLER: Kia Niro Hybrid og 
Toyota C-HR Hybrid ser forskjellige ut 
og er forskjellige, men noe er likt.

CVT-kassen gir en ulogisk, monoton og 
støyende lydopplevelse
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Motor 1,8 liter R4  1,6 liter R4 + elmotor

HK/kW/Nm 122/90/300 141/104/265

0-100 km/t 11,0 sek. 11,5 sek.

Toppfart 170 km/t 162 km/t

Vekt 1.420 kg 1.446 kg

L/B/H 436/179/155 cm 435/180/154 cm

Forbruk 0,39 l/mil 0,38 l/mil

CO2-utslipp 87 g/km 88 g/km

Bagasjerom 377 liter 427/1.425 liter

Rimeligste 315.900 kr 269.900 kr

Denne modellen 339.200 kr 329.900 kr

Denne med utstyr 360.300 kr 371.400 kr

Utvendig design

Komfort

Forbruk

Førermiljø

Kjøreegenskaper

Plass

Trinnløs girkasse

Grafikk

Sittestilling

Utvendig design

Fotbrekk

Utvendig design

Dristige kombinasjoner som skil-
ler seg ut

Et stort gjesp

Dristig, men sært med forhisto-
riske grafikk

Flott multifuksjonsratt og ele-
gante løsninger

Komfortabel, men du får ikke 
bruk for g-kraftmåleren

Tåler å presse, men er laget for 
økonomisk kjøring

Klarer seg til hverdags, men sliter 
ved full akselerasjon

Fremstår mer dynamisk, men er 
litt tregere

Lider litt under designet, men 
fungerer for småfamilier

Samme utvendige mål, men er 
større innvendig

Uten ledning får du avgifter, men 
lav bensinkostnad

Uten ledning får du avgifter, men 
lav bensinkostnad

Tøff SUV Light som kler de beda-
gelige best

Vanlig bil som har en del å by på

Design

Toyota C-HR Hybrid Kia niro Hybrid

FøReRmiljø

KjøReegensKapeR

YTelseR

plass

mYe FoR pengene

KonKlUsjon

priser:

og den høye skulderlinjen 
gjør det litt trangt i bakse-
tet, mens bagasjerommet 

også lider litt under designet. Niro 
har identiske utvendige mål, men 
både virker og er større innvendig. 
Mangel på automatiske vindusheiser 
bak og fotbrekk er imidlertid litt vel 
old school.

Dristig og deilig
Toyota forbindes ofte med traust 
design, men inspirert av sine kol-
legaer hos Lexus, er C-HR nesten i 
overkant dristig. Konkave og kon-
vekse flater, linjer i flere størrelser og 
retninger, samt spenstige elementer 
og detaljer gjør at du må snu deg når 
du ser bilen. 

Dristig beskriver innvendig de-
sign også, med fargerike designlin-
jer, skarpe kanter og noen frekke 
elementer, men funksjonaliteten og 

utformingen av komfort- og kjøre-
funksjonene er igjen traust. Spesi-
elt grafikken i skjermen vi kjenner 
igjen fra Prius i forrige årtusen.

Komfortnivået i bilen gjenspei-
les også i utstyrsnivået, hvor Kia 
kan skilte med elektrisk justerbare 
skinnseter med både varme og kjø-
ling, JBL stereoanlegg og soltak, 
samt varme i både ratt og bakseter. 
Toyota byr på også på varme i ratt 
og JBL stereo, men har også rygge-
kamera og G-kraftmåler (sic.). Av-
standsbasert farsholder og det meste 
av moderne komfort- og sikkerhets-
utstyr har de begge, så de fleste bør 
vli fornøyd.

Mest fornøyd blir imidlertid de 
som er opptatt av lavt forbruk og 
utslipp. 

Med under 0,4 liter pr. mil ifølge 
den offisielle og strenge NEDC-
målingen er CO2-utslippet på un-

der 90 gram pr. kilometer, og kjører 
du økonomisk er det faktisk mulig 
å oppnå dette. 

Det betyr sjeldnere besøk ved 
bensinpumpene og en litt renere 
samvittighet.

stryker på design
Er du opptatt av utvendig design 
står Kia Niro til stryk, mens Toyota 
C-HR får dristighetsprisen. Det får 
den også innvendig, men der er Niro 
bedre på brukervennlighet. For de 
avslappede og komfortsøkende er 
C-HR er godt valg, mens Niro byr 
på litt mer kjøreglede.

Det er ikke entusiastene som 
velger disse bilene. Av de 93.722 
personbilene som ifølge OFV er 
registrert pr. 13. august har likevel 
Toyota solgt 10.257 og Kia 1.043 hy-
bridbiler. Det er ikke langt bak det 
totale elbilsalget.

DRISTIG 1: Toyota har strukket designstrikken langt på C-HR, 
men innvendig er det ikke like vellykket.

KJEDELIG 1: Kia Niro er nesten like kjedelig innvnedig som 
utvendig, men det fungerer utmerket.

KJEDELIG 2: Selv med mørke vinduer, 
aluminiumslister, plastdekor og spoiler 
ser Kia Niro relativt intetsigende ut.

DRISTIG 2: Når Toyota først tar den helt 
ut, har de gjort det på en heldig måte med 
felgene også.

DRISTIG 3: Når designerne hos Toyota 
får frie tøyler benytter de seg tydeligvis 
av dem.

Ikke primært for aktiv kjøring, 
men av hensyn til høy komfort 

og lavt forbruk


