
PIERWSZA JAZDA 

Tygrys atakuje 
Nowa Kia Sportage czerpie z najlepszych wzorców, a przy tym zachowuje własny charakter, smi mmi 

iedy 10 lat temu słysze
liśmy od inżynierów Kii, 
że niedługo ich samocho
dy osiągną poziom eu

ropejski, kwitowaliśmy takie deklara
cje pobłażliwym uśmieszkiem. Reakcja 
nie była bezpodstawna, ponieważ de
kadę temu kontakt z samochodami Kii 
nie należał do wyszukanych przyjem
ności. Dziś uśmiech ma zdecydowanie 
inny podtekst. Siedzę za kierownicą no
wej, czwartej już generacji Kii Sportage 
i czuję się w niej wyjątkowo dobrze. To 
wersja GT Line, napakowana dodatka
mi o sportowym charakterze, z najmoc
niejszym silnikiem w ofercie i napędem 
na cztery koła. Za to auto trzeba zapła
cić, bagatela, 135 490 zł. W Polsce naj
większą popularnością cieszą się rozsąd
niej sze cenowo odmiany z napędem na 
przednie koła i silnikiem benzynowym 
o pojemności 1,61 (132 KM) i za takie 
auto z podstawowym wyposażeniem Kia 
żąda 74 990 zł. 

W moim czerwonym egzemplarzu 
GT Line mamy spłaszczoną u dołu kie
rownicę o grubym wieńcu, skórzaną 
tapicerkę foteli, czarną podsufitkę, ledo-
we światła przeciwmgielne, dwie chro

mowane końcówki wydechu i 19-calowe 
felgi. Wnętrze jest logicznie rozplano
wane, a pozycja za kierownicą bardzo 
wygodna. Mimo dynamicznej linii 
zewnętrznej w nowej odsłonie 
Sportage'a poprawiono widoczność. 
Dzięki zastosowaniu na szerszą skalę 
stali o wysokiej wytrzymałości przednie 
słupki stały się smuklejsze. Generalnie 
poprawiła się sztywność karoserii, 
co zmniejszyło drgania, a tym samym 
poprawiło wrażenie jakości, prowadzenie 
i komfort. Grubsze maty tłumiące i folio
wana przednia szyba przyczyniły się do 
zmniejszenia poziomu hałasu w obszer
niejszym wnętrzu. 

Dzięki zwiększeniu rozstawu osi 
o 3 cm (do 267 cm) i długości o 4 cm 
(do 448 cm) oraz obniżeniu podło
gi z tyłu o 4 cm wygospodarowano wię
cej miejsca dla siedzących na kanapie. 
W redakcji mamy również Hyundaia Tu-
csona, auto o bliźniaczej konstrukcji do 
Sportage'a, więc błyskawicznie wychwy
ciłem różnice. Dynamiczna linia karose
rii Kii nieco ogranicza ilość miejsca wo
kół głów. Poza tym w Kii wystrój wnętrza 
wydaje się nieco bardziej ekskluzywny 
niż w Hyundaiu. Ale to wrażenie może 
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DETALE 

Po raz pierwszy 
Sportage występuje 

w wersji GT Line. 

Oparcie kanapy ma 
regulację kąta 
pochylenia. 

Bagażnik został 
powiększony z465 

do 5031. 

wynikać z faktu, że jeździłem bogatą 
wersją GT Line. 

Kia tocząca się na 19-calowych ko
łach większość nierówności pochłania 
bezboleśnie dla pasażerów, ale nie prze
pada za krótkimi poprzecznymi nierów
nościami, takimi jak torowiska. 

Ucieszyła mnie informacja, że popra
wiono układ kierowniczy, który w po
przedniej generacji, szczególnie podczas 
jazdy autostradą, zdradzał brak precy
zji w położeniu centralnym. Teraz elek
tryczny silnik wspomagania przenie
siono z kolumny kierowniczej na listwę 
zębatą oraz przesunięto punkty moco-
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Środkowa konsola, tu 
z opcjonalnym 8-ca-
lowym ekranem,jest 

nachylona w stronę kiero 
wcy pod kątem 7,2 st. 

Dwusprzęgłowy auto 
mat DCT łączony 
tylkozsilnikieml.6 

T-GDI (177 KM) ma 7 bie 
gów, ręczna skrzynia - 6. 

Można zamówić opcję 
JBLSound, czyli osiem 
głośników o łącznej 

320 W oraz zewnętrzny 

Tylko w wersji GT 
Line kierownica 
z grubym wieńcem 

podobnie jak w Audi jest 
spłaszczona u dołu. 

2 Pionowy zamocowa
ny w podłodze pedał 
gazu to bardzo wy 

godne rozwiązanie spotyka 
ne w autach klasy premium. 

3 4 5 
wzmacniacz 

Korea, jeden 
z azjatyckich ty
grysów, czuje się 

dziś pewnie na 
rynku europejskim. 

3737JLB 
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wania przedniego zawieszenia. Dzię
ki temu auto zyskało na stabilności pro
wadzenia, a na kierownicę nie przenoszą 
się drgania. Szkoda tylko, że w najtańszej 
wersji silnikowej nowy układ kierowni
czy wymaga dopłaty. Usztywniono rów
nież ramy pomocnicze zawieszenia 
i wahacze. Wszystkie te zabiegi spowo
dowały, że samochód szybko reaguje na 
polecenia kierowcy. 

Najmocniejszy diesel świetnie spraw
dza się w wersji 4x4. Do setki Sportage 

2.0 CRDi rozpędza się w 9,5 s i maksy
malnie może popędzić 201 km/h. Pracu
je cicho i bez wibracji. Sprawdziłem rów
nież nowy silnik benzynowy 1,61 o mocy 
177 KM, który mimo mniejszego mo
mentu obrotowego (265 Nm) wydaje 
się jeszcze żwawszy od diesla. Na wraże
nia z jazdy słabszymi wersjami z napę
dem na przednie koła trzeba jeszcze po
czekać, ale wiem, jak działa napęd 4x4 
austriackiej firmy Magna. Generalnie ko
rzysta z przednich kół, ale jeśli dostrzeże 

WERDYKT 

Należy do mod
nego segmentu, 

przyjemnie jeździ 
i ma korzystną 

gwarancję. 

8/10 
RYWAL 

HYUNDAI 
TUCSON 
Bliźniacza 

konstrukcja, bardziej 
miękkie zawieszenie 
i spokojniejsza bryła, 

która udostępnia 
bardziej przestronne 

wnętrze. 

brak przyczepności, błyskawicznie blo
kuje sprzęgło wielopłytkowe, by zaanga
żować tylne koła do pracy. 

Kia dzięki nowej Sportage, która po
zostawia bardzo przyjemne wrażenia 
z jazdy, już nie musi zdobywać klientów 
wyłącznie połączeniem atrakcyjnej ceny 
i 7-letniej gwarancji. Tygrysi nos, któ
ry ozdabia przód Kii, stał się jeszcze bar
dziej rozpoznawalny, a jeden z najchęt
niej kupowanych SUV-ów w Polsce ma 
duże szanse na kontynuację sukcesu. 

Tym bardziej że przyszłość marki ry
suje się ambitnie. Kia ostatnio podkupiła 
wieloletniego guru BMW M, 57-letniego 
Alberta Biermanna. Będzie on odpowie
dzialny za konstrukcję nowych mode
li Kii oraz wprowadzanie do gamy spor
towych wersji. Biermann z 30-letnim 
doświadczeniem w dziale M bawarskiej 
marki jest jednym z najcenniejszych lu
dzi na rynku branży motoryzacyjnej. Kia 
zatrudniając wiele lat temu słynnego 
projektanta, Petera Schreyera, już miała 
okazję przekonać się, że warto inwesto
wać w ludzi. 

DANE * 1995 cm3, R4 turbodiesel, napęd 4x4,185 KM, 400 Nm »5,31/100 km D-10D km/h - 9,5 s, 201 km/h A 1615 kg ^ cena 135 490 zł 
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