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KIA MOTORS MA PLAN, JAK PODBIĆ RYNEK HYBRYD

Kreowanie trendów

C

oraz rzadziej zastanawiamy się nad tym, czy Ziemi grozi
efekt cieplarniany. Coraz częściej zaś - nad sposobami

zaradzenia skutkom wieloletnich zaniedbań wobec śro
dowiska naturalnego. Jedną z metod jest obniżenie emisji

zanieczyszczeń emitowanych przez samochody poprzez wprowa
dzenie na rynek aut hybrydowych. To jednak dla producentów aut
duże wyzwanie: aby przekonać użytkowników do wyboru takich
pojazdów, muszą zaoferować im modele lepsze od tych już dostęp
nych na rynku z tradycyjnymi, sprawdzonymi rozwiązaniami.

Zacząć od początku
Czy cele, które stawia sobie południowokoreański potentat, są real
ne? Z pewnością firma bardzo poważnie wzięła się za realizację przy
jętej strategii, czego dowodem jest Kia Niro - nowy, niskoemisyjny,
hybrydowy crossover. Auto zostało zaprezentowane po raz pierwszy
podczas 86. Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie
w marcu br. i stało się jedną z jego najważniejszych premier. W maju
ruszyła produkcja nowego modelu, auto będzie można kupić w euro
pejskich salonach marki od września.
Ci, którzy mieli możliwość zobaczyć najnowsze dzieło projektantów

Znacząca redukcja

i konstruktorów Kia, twierdzą, że to auto dla tych, którzy nie lubią

Kia Motors, choć jest najstarszym południowokoreańskim
koncernem motoryzacyjnym, najwyraźniej chce znaleźć się

nikogo naśladować, wolą sami kreować nowe trendy, odpowiadać na
wyzwania, które stawia przed nami wszystkimi dynamicznie zmie

w forpoczcie nowatorskich producentów samochodów i kreować

niająca się rzeczywistość. Przemawiać ma za tym kilka cech nowego

rynkowe trendy. Na najbliższe cztery lata firma planuje wpro

samochodu, dzięki którym jest to model trudny do porównania

wadzenie do oferty aż siedmiu modeli o niskim zużyciu paliwa
i o niskiej emisji szkodliwych substancji. Modeli hybrydowych,
hybrydowych typu plug-in (z napędem spalinowo-elektrycznym

z jakimkolwiek innym, oferowanym przez konkurencję.

i możliwością doładowywania buforowego pakietu akumulatorów
z zewnątrz), elektrycznych i z ogniwami paliwowymi zasilany
mi wodorem. Kia zapowiada, że gdy wszystkie one pojawią się
w sprzedaży, będzie mogła pochwalić się 25-procentowym ogól
nym zmniejszeniem zużycia paliwa przez jej auta w porównaniu
z poziomem z 2014 roku.
A wszystko to z założeniem rynkowego sukcesu.

Przede wszystkim jest to pierwszy pojazd marki Kia skonstruowany
na płycie podłogowej zaprojektowanej z myślą o samochodach eko
logicznych. Niro od początku był stylizowany na auto hybrydowe i Kia
nie zamierza pod tą marką wdrażać jakichkolwiek innych rozwiązań,
jeśli chodzi o napęd.
Bez kompromisów
Auto udanie łączy funkcjonalność przestronnego crossovera z niskim
zapotrzebowaniem na paliwo oraz niską emisją spalin dzięki zaawan-
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KIA
ELEGANCKI CROSSOYER
Długość całkowita

4355 mm

Szerokość całkowita

1800 mm

Wysokość całkowita

1535 mm

Zbiornik paliwa
Bagażnik (VDA)

SYSTEMY
ASYSTUJĄCE

n

451
4211

Automatyczny
system hamowania
awaryjnego (AEB)

Smart Cruise
Control (SCC),

Asystent pasa
ruchu (LDWS),

Lane Keeping Assist
System (LKAS), rów

Blind Spot
Detection (BSO)

KiaRearCrossTrafficAlert

który automatycz

należący do wypo

nież montowany seryjnie,

- monitoruje martwe po

- system moni

z funkcją rozpoznawania

nie dostosowuje

sażenia seryjnego

ostrzega o niezamierzonej

le widzenia w lusterkach

torowania ruchu

pieszych. System korzysta

prędkość i odległość

Niro w Europie, który

zmianie pasa ruchu, śledząc

i ostrzega kierowcę

pojazdów podczas

z kamery i z radaru

Niro do pojazdu

emituje alarm dźwię

położenie samochodu

odpowiednią kontrolką

cofania

dalekiego zasięgu do wy

znajdującego się

kowy w przypadku

względem linii na jezdni;

w lusterkach zewnętrz

krywania zagrożenia

przed nim

nych o pojazdach

opuszczenia pasa

system dokonuje samo

i pozwala uniknąć kolizji lub

ruchu bez sygnali

czynnej korekty toru jazdy,

znajdujących się na

zminimalizować jej skutki.

zacji tego manewru

jeżeli zjazd z pasa ruchu

sąsiednim pasie ruchu

Jego działanie prowadzi do

kierunkowskazem

odbywa się bez włączenia

zatrzymania samochodu

sowanemu napędowi hybrydowemu. O tym, jak nikły ślad zostawia

kierunkowskazu

ten pojazd w atmosferze, najlepiej świadczy wynik uzyskany podczas
wewnętrznych prób przed testami homologacyjnymi: emisja C02 na
poziomie niższym niż 89 g/km.

Te same czynniki sprawiają, że model jest wewnątrz bardziej
przestronny, niż można sądzić, patrząc nań z zewnątrz. Wraże
nie przestrzeni w kabinie potęguje deska rozdzielcza o pio
nowych liniach z wyraźnie zaznaczonymi strefami, zestawem

Taki wynik zapewniają Niro zastosowane w nim rozwiązania, m.in.
układ napędowy: 1,6-litrowa jednostka benzynowa osiągająca moc
105 KM i generująca moment obrotowy o wartości 147 Nm, współpra

wskaźników i dotykowym ekranem. Ergonomiczna konsola
środkowa jest delikatnie zwrócona w stronę kierowcy, aby ob
sługa pokładowych systemów była jak najbardziej funkcjonalna

cująca z silnikiem elektrycznym o mocy 32 kW i akumulatorem litowo-

i intuicyjna. Zaś pasażerom Niro zapewnia dużo miejsca na

jonowym o pojemności 1,56 kWh. Łączna moc hybrydowego zespołu
napędowego wynosi 141 KM. Moment obrotowy jest przenoszony na
koła za pośrednictwem sześciobiegowej przekładni z dwoma sprzęgła
mi (6DCT).

nogi, na wysokości ramion i nad głową, podwyższone nadwo
zie, które ułatwia wsiadanie i wysiadanie, oraz fotele o nowej
konstrukcji zapewniające dobre podparcie dla pleców i ud.

Zastosowany w modelu litowo-jonowy akumulator waży zaledwie 33
kg przy pojemności 1,56 kWh i jest jak dotąd najlżejszym i najbardziej
wydajnym kiedykolwiek wykorzystywanym w samochodach Kia.
Odznacza się nawet o połowę wyższą gęstością energii i o 13 proc.
większą wydajnością energetyczną niż akumulatory stosowane u kon
kurentów.

Rękawica rzucona
To wszystko, uzupełnione bagażnikiem o pojemności aż 4211
i zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych,
map, nawigacji, sterowania głosem itp., sprawia, że nowa Kia
wydaje się autem, które sprawdzi się zarówno w codziennych
dojazdach do pracy - czy to przez wielkomiejskie korki, czy

Od pierwszego wejrzenia
Ale cytowani już eksperci, którzy mieli okazję przyjrzeć się i przetesto
wać nowy model Kii, nie bez powodu nazwali go autem dla trend-

podmiejskie trakty - jak i na wakacyjnych wyprawach, czy to
z przyjaciółmi i deską surfingową, czy to z rodziną i wózkiem.
Również dlatego, że nadwozie auta wykonane jest z lekkiej stali
o wysokiej wytrzymałości i aluminium, co zapewnia wysoki

setterów. Chodzi nie tylko o to, jak Niro odpowiada na ekologiczne
wyzwania, ale też o to, jak sprawdza się na co dzień i czy robi dobre

poziom bezpieczeństwa wspierany siedmioma poduszkami po

wrażenie.
Design Niro powstał w ośrodkach projektowych Kia w Kalifornii i w Ko

Management (VSM).

rei. Samochód ma proporcje typowe dla crossovera - i jego funkcjonal
ność - ale sylwetkę elegancką, z lekko rzeźbionymi powierzchniami.
Projektanci zastosowali w nim nową linię elementów stylistycznych

wietrznymi i system stabilizacji toru jazdy Kia Vehicle Stability
Najwyraźniej południowokoreański koncern przygotował swój
najnowszy model bardzo starannie i pod kątem rzeczywistych
potrzeb przyszłych użytkowników. Kia Niro ma im służyć na co
dzień, w każdej chwili, a nie być jedynie odjazdowym gadżetem.

typowych dla modeli Kia (m.in. osłona chłodnicy w kształcie tygrysiego

Jak przypomina Michael Cole, dyrektor zarządzający Kia Mo

nosa, szeroki słupek C). Jest to sylwetka aerodynamiczna, nawet pod
czas postoju auta, co uzyskano poprzez zastosowanie dużego rozstawu
kół, stosunkowo długiej pokrywy silnika, krótkich zwisów i wyraźnie

tors Europe, w ciągu ostatnich pięciu lat sprzedaż aut hybrydo
wych w Europie podwoiła się, a prognozy zakładają, że popyt
na samochody tego typu zwiększy się na Starym Kontynencie

wznoszącej się bocznej linii nadwozia. Współczynnik oporu powietrza
tego nadwozia wynosi jedynie 0,29.

do około 700 tys. egz. do 2020 roku. Niro to pierwszy krok Kii
do wykrojenia dla siebie smacznego kawałka z tego tortu.

