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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832 AP *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

*ללקוח פרטי בלבד. מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים 
המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, 
יבואנית קיה לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או 
את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.



גדולה יותר, נועזת יותר וחווייתית הרבה יותר!
תתכונן להתרגש. עם מראה חדש, מרחב פנימי גדול יותר וביצועים מרשימים,

קיה ריו החדשה מפגינה קסם שמתעצם כשאתה מתיישב מאחורי ההגה. 
נסיעה. לכל  שלך  הצמודה  השותפה  היא  עירונית.  מכונית  רק  לא  היא 
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להתחיל את היום עם המון ביטחון
ויפה  עוד מכונית חדשה  יותר מאשר סתם  היא הרבה  ריו החדשה  קיה 

יכולות  של  מפתיע  מגוון  נוחים,  מושבים  עם  הכביש.  על  פוגש  שאתה 
ואמינות גבוהה המגובה ע"י 7 שנות אחריות, קיה ריו החדשה מבטיחה לך 

מערכת יחסים יציבה וארוכת טווח.
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Bluetooth טכנולוגיית ה-Bluetooth בריו החדשה מעניקה לך גישה 
ללא מגע יד לכל הפונקציות בטלפון שלך.

מערכת מולטימדיה עם מסך מגע "8 מסך ה-TFT-LCD הצבעוני של מערכת 
השמע מציג את שמות האמנים והשירים. ניתן לשלוט במערכת בנגיעת אצבע, 

.MP3-והיא תומכת גם ב

לוח מחוונים עם צג LCD "4.2 לוח המחוונים המעוצב, שמתוכנן בחוכמה וניתן להתאמה אישית, 
מציג את הטמפרטורה החיצונית ונתונים חשובים נוספים לגבי הרכב והדרך.

שליטה מרחוק במערכת השמע מגלגל ההגה כדי לאפשר נהיגה בטוחה יותר, המערכת מאפשרת לך 
לקבוע את כל הגדרות מערכת השמע שלך, מבלי להוריד את ידיך מההגה. 

בקרת שיוט אוטומטית ניתן להפעיל ולשלוט בבקרת השיוט האוטומטית באמצעות מתגים על גלגל ההגה, 
ובכך לקבוע בקלות את המהירות הרצויה בצורה בטוחה.

הנדסת אנוש חכמה, לנהיגה בטוחה.
כדי למקסם את בטיחות הנהיגה, סביבת הנהג מתעדפת את המידע אליו 

אתה חשוף, ומגבילה את הסטת המבט ואת השימוש בידיים. לוח המחוונים 
מציג את נתוני הנהיגה החיוניים, בעוד צג מרכזי מאפשר לך גישה קלה 

למגוון מערכות בידור ונוחות.
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להיות רגועים כל הדרך לשם....ובחזרה
קיה ריו החדשה מסוגלת להסיע בנוחיות עד חמישה אנשים, עם שפע של 

מקום להתרווח הודות למרווח סרנים גדול יותר. מערכת בקרת האקלים 
האוטומטית, מעצימה את החוויה.
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מדף כיסוי מדף אחורי מסתיר את המטען מהעין. 
הוא מחובר לדלת האחורית באמצעות מיתרים ומתרומם 

אוטומטית בעת פתיחת הדלת כדי להקל על הפריקה ועל ההעמסה.
כל המרחב שאתה צריך כדי לחיות את החלום שלך

בין אם מדובר ביום רגיל או בנסיעה של פעם בחיים, עם ריו החדשה החיים הטובים
נמצאים ממש בהישג ידך. הכר את השיטות החכמות שלה לאחסון מטען 

ולשמירה על רווחת הנוסעים.

קיפול מלא של שורת המושבים השנייה המושבים האחוריים מתקפלים למצב שטוח לגמרי, 
כך שבמידת הצורך ניתן להעמיס פריטים ארוכים או גדולים באזור המטען המורחב.

המושבים  של  המודולרי  המבנה   60:40 של  ביחס  ומתקפלים  מפוצלים  אחוריים  מושבים 
האחוריים מאפשר גמישות מרבית בארגון המרחב האחורי, הן לנוסעים והן למטען.
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הכוח להקדים את כולם
קיה ריו החדשה משלבת חיסכון בדלק, עם עתודות כוח תמידיות. התנהגות הכביש שלה בעיר 

היא חלקה וקלילה, אבל כשתצטרך להאיץ אותה, תאהב את הביצועים העוצמתיים שהיא מציעה.

 MPI  'ל T1.0 מנוע
998 נפח מנוע )סמ"ק(

הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(  100/4,500-6,000 
17.5/1,500-4,000 מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד( 

תיבת הילוכים כפולת מצמד 
DCT7 מבוקרת מחשב תיבת הילוכים

 7DCT תיבת הילוכים כפולת מצמד
התיבה בעלת 7 ההילוכים מחליפה ביניהם

 בצורה חלקה, ומעבירה את מומנט המנוע 
לגלגלים ללא כל מאמץ.

13 12



לוקחת בחשבון כל דבר שעלול להשתבש
אנו מאמינים שמעל לכל, למכונית יש תפקיד אחד: להגן על האנשים היושבים בה ועל אלה 

הנמצאים בסביבתה. ריו החדשה כוללת טכנולוגיות בטיחות אקטיבית חכמות ושיפורים 
משמעותיים בבטיחות הפסיבית, בשביל השקט הנפשי שלך.

50.5% שימוש בפלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה 

8 אזורים של רכיבים המיוצרים בכבישה חמה

קיה ריו החדשה משתמשת בלמעלה מ-50% פלדה מתקדמת בעלת חוזק 
גבוה )AHSS(, גידול של יותר מ-54% לעומת הדגם הקודם. שיפור זה מעניק 
לה קשיחות מרכב בלתי רגילה, שמשפרת את ההגנה על תא הנוסעים ואת 

הביצועים הדינמיים.

ריו החדשה כוללת רכיבים המיוצרים בכבישה חמה בשמונה אזורי עומס 
עיקריים. מבנה המרכב המחוזק מסייע להעניק הגנה משופרת בעת 

התנגשות. 

102 מטר של דבקים מבניים
הודות ליישום של דבקים מבניים בכמות גדולה בכמעט 
פי שלושה לעומת הדור הקודם, קיה ריו החדשה קשיחה 
יותר ובו-זמנית קלה יותר, ומתאפיינת בניהול טוב יותר של 

הרעשים, הרעידות והקשיחות.

)PDW-R( התראת מרחק חניה בנסיעה לאחור
 כשאתה נכנס למקום חניה בנסיעה לאחור, כמה מקום עומד לרשותך? 

בנסיעה לאחור, תקבל התראה קולית לגבי המרחק מהמכשולים שמאחוריך.

6 כריות אוויר ההגנה כוללת כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי, 
שתי כריות אוויר צדיות ושתי כריות וילון הנפרשות לכל אורך תא הנוסעים.

LKAS - מערכת אקטיבית לסיוע על שמירת נתיב הנסיעהFCW - מערכת התראה למניעת התנגשות קדמיתAEB - מערכת בלימה אוטונומית
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להבי מגבים אווירודינמיים
להבי מגבים אווירודינמיים שומרים על מגע עם 

השמשה הקדמית גם במהירויות גבוהות.

מראות חשמליות מתקפלות
ניתן לקפל ולפתוח את מראות הצד בקלות, 

בלחיצת כפתור.

ספויילר אחורי
ספויילר אחורי משפר את זרימת האוויר באזור 
הקורה האחורית, לשיפור האווירודינמיות וכוח 

ההצמדה המופעל על הצמיגים האחוריים.

שבכת הרדיאטור
עיצובה המיוחד של שבכת הרדיאטור, שהפך לסימן היכר של קיה, זכה לעיצוב חדש לגמרי. כעת, 

מרבית זרימת האוויר הדרושה לקירור נכנסת מבעד לכניסת האוויר התחתונה.

תאורה בסך השמש
נורה מעל למראת האיפור בסך השמש בצד הנהג מאפשרת 

לך לראות את עצמך טוב יותר במראה. 

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק
כוונן את גלגל ההגה למעלה, למטה, קדימה ואחורה, כדי 

להתאים את מיקומו המדויק לתנוחה המתאימה לך.

מערכת הפשרת אדים אוטומטית
מערכת הפשרת האדים האוטומטית מזהה אדים על השמשה 
הקדמית ומפעילה באופן אוטומטי את האוורור כדי לנקות 

את השמשה במהירות.

Bi-projection פנסים ראשיים מסוג
פנסים ראשיים מסוג Bi-projection מציעים תאורה מוגברת, 
מאפשרים לך לזהות מכשולים בצורה טובה יותר ומסייעים 

לך לנווט טוב יותר בכביש.

USB-ו AUX חיבורי
ניתן לחבר כונני פלאש והתקני שמע תואמים אחרים 

.USB-באמצעות שקעי 3.5 מ"מ )אנלוגי( ו

)FATC( בקרת טמפרטורה אוטומטית מלאה
מערכת FATC מאפשרת לך לקבוע את הטמפרטורה הרצויה 

לך, לנסיעה נוחה בכל תנאי מזג האוויר.

כוונון גובה לחגורת הבטיחות
גובה נקודות העיגון של חגורת הבטיחות ניתנות לכוונון, 

בהתאמה מושלמת לגובה הנהג והנוסעים. 

משענת יד בקונסולה המרכזית
משענת היד המעניקה תמיכה נוחה בשעת הנהיגה, מצופה 

בחומר רך בצבע התואם את הגימור הפנימי.

שקע טעינה USB מאחור
הנוסעים היושבים מאחור יכולים להטעין את ההתקנים 
האלקטרוניים שלהם באמצעות שקע USB הממוקם בחלק 

האחורי של הקונסולה המרכזית.

מחזיקי בקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות
בקבוקי שתייה נמצאים בהישג יד נוח הודות למחזיקי 

בקבוקים הממוקמים בדלתות הקדמיות והאחוריות.

הפרטים שעושים את ההבדל
המכונית שלך חייבת לענות על כל הציפיות שלך, ואף יותר. 

בחר באופציות ובאביזרים שיהפכו אותה למכונית המיוחדת שלך, ורק שלך.
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מגוון צבעים לבחירה
מבחר של 8 צבעי מרכב מפתים, משלימים את העיצוב החיצוני הנועז והאווירודינמי של הריו החדשה.

צבעים

1,070 מרווח רגליים מלפנים אורך כללי 4,065
850 מרווח רגליים מאחור 1,725 רוחב כללי
987 מרווח ראש מלפנים גובה כללי 1,450
964 מרווח ראש מאחור רוחק סרנים 2,580
1,375 מרווח כתפיים מלפנים 1,518 מפשק גלגלים קדמי
1,355 מרווח כתפיים מאחור 1,524 מפשק גלגלים אחורי
150 מרווח גחון מינימלי  830 שלוחה קדמית

655 שלוחה אחורית

חישוקים

15-inch Alloy Wheel
830 6552,580

4,065
*1,517

1,
46
0

*1,512
1,725

830 6552,580
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*1,517

1,
46
0

*1,512
1,725

830 6552,580
4,065

*1,517

1,
46
0

*1,512
1,725

מידות )מ"מ(

EX בד שחור )סטנדרט(

ריפודים

Urban Green [URG] Clear White [UD] Perennial Grey [PRG] Aurora Black Pearl [ABP]

Silky Silver [4SS]Signal Red [BEG]Most Yellow [MYW] Sporty Blue [SPB]
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