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Sorento po raz pierw
szy pojawił się na rynku 
w 2002 roku. Druga ge

neracja zadebiutowała w 2009 
roku. Do tej pory na całym świe
cie sprzedano ponad 2 miliony 
tego modelu. Nowa, trzecia ge
neracja Sorento bazuje na pły
cie podłogowej poprzedniego 
modelu, którą poddano lekkiej 
modyfikacji. W efekcie o 80 
mm zwiększył się rozstaw osi, 
do 2780 mm. Ponadto długość 
nadwozia uległa wydłużeniu 
o 95 mm (do 4780 mm), a sze
rokość o 5 mm (do 1890 mm), 
natomiast wysokość obniżono 
o 15 mm (do 1685 mm). Kon
struktorzy dużo uwagi poświę
cili również wnętrzu. 

Zwiększenie rozstawu osi 
oraz wydłużenie nadwozia 
przełożyło się na większą ilość 
miejsca w kabinie. Podobnie jak 
poprzednik, nowy model jest 
autem siedmioosobowym - sie
dzenia ustawiono w trzech rzę
dach, w konfiguracji 2+3+2, 
z czego ostatni rząd jest skła
dany w podłodze.Pomimo ob
niżenia linii dachu, dzięki od
powiedniej konfiguracji siedzeń 
i foteli, uzyskano wzrost prze
strzeni nad głową oraz na nogi 
pasażerów wszystkich trzech 
rzędów siedzeń. Powiększył 
się również bagażnik. Kiedy 
trzeci rząd siedzeń jest złożo
ny, przestrzeń ładunkowa ma 
605 litrów (+90 1). Niestety, 
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kiedy autem jedzie siedmiu 
pasażerów, bagażnik ma tylko 
pojemność 142 1. Podstawową 
jednostką napędową jest 2-li-
trowy silnik o mocy 185 KM 
(poprzednio 150 KM). W tej 
wersji silnik będzie konfiguro
wany tylko z sześciostopniową 
automatyczną skrzynią biegów. 
Co ciekawe, ta jednostka bę
dzie oferowana tylko w Polsce. 
W mocniejszej wersji Kia Soren
to będzie wyposażona w tur-
bodiesla o pojemności 2,2 litra 
i mocy 200 KM (+3 KM). W tym 
przypadku będzie można wy
brać sześciostopniową skrzy
nię automatyczną lub sze
ściobiegową przekładnię 
manualną. 
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r.TTirn bazuje na zmodernizowanej płycie podłogowej poprzedniego modelu, ale ma 
całkowicie nowe nadwozie, kabinę oraz wyposażenie 
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£ Marka/model 

I Cena (zł) 

i Typ nadwozia/liczba drzwi 

| Liczba miejsc 

> Wymiary i masy 

i Dł./szer./wy. (mm) 

| Rozstaw kół: przód/tył (mm) 

6 Rozstaw osi (mm) 

| Masa własna (kg) 

j Pojemność bagażnika (I) 

i Roj. zbiornika paliwa (I) 

I Rodzaj paliwa 

Kia Sorento 
M4WD 

(Pojemność silnika (cm3) 

! Liczba cylindrów 

I Napędzana oś 

I Skrzynia biegów: 
(typ/liczba przełożeń 

\ Moc (KM) przy obr./min 

j Moment obrotowy 
£ (Nm) przy obr./min 

S Przyspieszenie 
0-100 km/h (s) 

Prędkość maksymalna 
(km/h) 

9 Średnie spalanie (l/100km) 

Emisja C02 (g/km) 

144900 

SUV/5 

4780/1890/1685 

1633/1644 

2780 

1874 

605 

71 

olej napędowy 

1995 

4 

4x4 

automatyczna/6 

185/4000 

402/1750 

10,4 

200 

6,7 

177 

Fiat Freemont 
Black Code AWD 

148000 

SUV/5 

4888/1878/1745 

1571/1582 

2890 

2004 

540 

77 

olej napędowy 

1956 

4 

4x4 

automatyczna/6 

170/4000 

350/1750 

11,1 

184 

7,3 

194 

Hyundai Santa Fe | 
Style 4WD 

148600 

SUV/5 

4690/1880/1680 ! 

1633/1644 

2700 

1802 

516 

64 

olej napędowy 

1995 

4 

4x4 

manualna/6 

150/4000 

383/1800 

11,3 

187 

6,1 

160 
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