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Práce, zábava, nebo rodinný výlet? Ať plánujete cokoli, nová Kia Carens je dokonalým 

společníkem pro Vaše cesty. Tento vůz kombinuje prostor a univerzálnost s nádherným 

evropským designem. Nejmodernější technika, komplexní bezpečnostní řešení a komfortní 

výbava s Hi-tech prvky přispívají k tomu, že nový Carens má vše potřebné k tomu, aby patřil 

mezi špičku vozidel v segmentu kompaktních MPV.

Nová Kia

Pro život plný nejrůznějších destinací
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Spojení účelnosti  
s půvabem
Kdo by si pomyslel, že vůz kategorie MPV by mohl nabídnout takový 

styl? Nová Kia Carens poskytuje nejen skvělý prostor a praktičnost, 

ale i nádherně navržené designérské prvky, kamkoli pohlédnete 

– od elegantních xenonových světlometů až po odvážné horizontální 

zadní svítilny s nejnovější technikou LED.

Lepší viditelnost a atraktivní 
vzhled: xenonové světlomety 

s LED diodami

Výrazným 
stylistickým 
prvkem je 
pečlivě 
tvarované zadní 
LED osvětlení 
zasahující 
do víka 
zavazadlového 
prostoru 
a bočních panelů

Design



6



7

Seznamte se s nejnovějším přírůstkem do Vaší rodiny: nová Kia 

Carens Vám poskytne více svobody, abyste si mohli užívat volného 

času s těmi, které milujete.

RODINA
Praktičnost a zábava
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Všestranné nadání
Charakteristickým rysem MPV je všestrannost. Nový Carens proto nabízí spoustu prostoru, 

flexibilní konfigurace sedadel a chytré odkládací schránky. Ale Carens k tomu přidává ještě 

něco navíc: překvapivou úroveň okouzlujícího vzhledu.
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Tento kompaktní vůz kategorie – MPV splní v souladu se svým 

označením mnoho potřeb. Carens je prostorný a zároveň 

všestranný díky důmyslnému využití každého milimetru 

v interiéru. A pak je tu ještě jedna dimenze, kterou nemůžete 

spatřit, ale ihned ji pocítíte. Je to jedinečná, vlídná atmosféra, 

která tento vůz povyšuje na mnohem víc než běžné MPV.

PROSTOR
Flexibilita a

Interiér nového modelu Kia Carens může být ještě přitažlivější díky na přání 
dodávanému elektricky ovládanému panoramatickému střešnímu oknu, 
které zakrývá celou střechu. Nádherný interiér může být díky němu zaplaven 
přirozeným světlem a čerstvým vzduchem.

Panoramatické střešní okno



12

”
Řízení“ se silným důrazem na 

”
potěšení“

Řízení, na které se budete těšit. Tak znělo zadání, jež vedlo k ergonomicky navržené přístrojové desce, upřednostňující 

komfort řidiče a intuitivní ovládání četných systémů ze světa high-tech pouhým dotykem prstu. A navíc nízká poloha 

spodní hrany čelního okna a široká, elegantně tvarovaná přístrojová deska zajišťuje excelentní výhled.
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(7místná verze)
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Výsledkem je cestování, které přináší radost
Ať se rozhodnete pro 5místnou, nebo 7místnou verzi modelu Carens, toto nové MPV se může pochlubit spoustou 

možností uspořádání interiéru s maximální flexibilitou sedadel a obrovským prostorem pro zavazadla. Vnější sedadla 

ve 2. řadě jsou vybavena sklopným mechanismem, který umožňuje pohodlné a praktické nastupování a vystupování. 

Snadný přístup k sedadlům ve 3. řadě vytvoříte posunutím sedadla ve druhé řadě a sklopením opěráku.



Černá tkanina (výbavy Active, Comfort)

Černá tkanina (výbavy Comfort Plus, Exclusive)

Černá kůže (výbava na přání pro specifikace 
Comfort Plus a Exclusive)

Barevné kombinace v interiéru 
Kompletně černý interiér vytváří moderní vzhled se standardním čalouněním z tkaniny 

nebo na přání dodávaným koženým čalouněním a barevně sladěným obložením interiéru 

z příjemně měkkých materiálů.
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Béžová tkanina (výbava Comfort)

Béžová tkanina (výbava Comfort Plus, Exclusive)

Béžová kůže (výbava na přání pro specifikace 
Comfort Plus a Exclusive)

Barevné kombinace v interiéru
Praktičnost ve spojení s krásou. Hojné využití měkčených materiálů a chromovaných 

ozdobných prvků v celém interiéru vytváří společně s velmi kvalitním čalouněním elegantní 

vnitřní prostor, který se dodává v řadě harmonických barevných kombinací. Tato elegantní 

a zároveň zdrženlivá kombinace černé a béžové barvy vyzařuje rafinovanou eleganci.
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(5místná verze)
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Vše pro 5hvězdičkové cestování
Ať se rozhodnete pro 5místnou nebo 7místnou verzi modelu Carens, toto nové MPV se může 

pochlubit spoustou možností uspořádání interiéru s maximální flexibilitou sedadel a obrovským 

prostorem pro zavazadla včetně tří individuálních sklopných a posuvných sedadel ve 2. řadě.
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Chytrý prostor 
pro MĚSTO

Nová Kia Carens se okamžitě 

přizpůsobí Vašim potřebám, 

ať potřebujete přepravit neskladný 

materiál, nebo týdenní nákup.

1. řada částečně 
sklopená a 2. 
i 3. řada plně 
sklopené

Pro mě

2. a 3. řada plně sklopené

Pro nás
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Místo  
pro 7 osob

Pro děti

Chytrý prostor  
do PŘÍRODY 

Díky objemnému zavazadlovému prostoru modelu Carens 

a všestrannému uspořádání sedadel pro spolucestující, 

se nabízejí nejrůznější přepravní možnosti.

2. řada částečně sklopená  
a 3. řada plně sklopená

Pro maximální využití vozidla
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Posaďte se, uvolněte se a užívejte si jízdu

Objemný zavazadlový prostor  Vnější sedadla ve 2. řadě jsou vybavena funkcí 
pro snadný přístup ke 3. řadě sedadel. Se sklopenými sedadly ve 2. a 3. řadě 
poskytuje Kia Carens obrovský zavazadlový prostor o objemu až 1 650 litrů.

Bezpečnostní kryt zavazadlového prostoru  Kryt ochrání Vaše věci 
před zvědavými pohledy.

Sklopné stolky  Cestující ve 2. řadě mají k dispozici 
praktické sklopné stolky s držáky pro nápoje. 
Stolky jsou připevněny k opěradlům sedadel řidiče 
a spolujezdce vpředu.

Odkládací přihrádky pod podlahou zavazadlového 
prostoru  Prostorné přihrádky pod podlahou 
v zadní části MPV jsou skvělým místem 
pro přehledné a bezpečné uložení menších věcí 
(k dispozici pouze pro 5místnou verzi).

Přihrádka pro kryt zavazadlového prostoru  Není-li 
využívána jinak, umožňuje tato přihrádka praktické 
uložení krytu zavazadlového prostoru.

Chlazená schránka před sedadlem spolujezdce  
Osmilitrová schránka před sedadlem spolujezdce 
je vybavena praktickou funkcí chlazení, kterou 
na delších cestách využijete k chlazení nápojů 
nebo potravin podléhajících rychlé zkáze.

Schránka pod podlahou  Více úložného prostoru 
pro menší předměty pod Vašima nohama: schránka 
pod podlahou pro druhou řadu.

Středová konzola  Umožňuje bezpečné uložení 
dvou plechovek s nápoji ve snadném dosahu. 
Přihrádky na středové konzole a velká odkládací 
schránka pod středovou loketní opěrkou poskytují 
spoustu prostoru pro osobní věci.



21

Elektricky ovládané prodloužení sedáku  Sedák sedadla lze prodloužit, 
aby měli řidiči s dlouhýma nohama více komfortu.

Sedadlo řidiče
Opěradlo sedadla řidiče může být 
vybaveno elektricky ovládanou bederní 
opěrkou, která zajišťuje maximální 
komfort a minimální únavu na delších 
cestách. Sedadlo řidiče, nastavitelné 
elektricky v 10 směrech, je možné 
pohodlně uvést do ideální polohy.

Možná, že vždycky nebudete potřebovat všechna sedadla, ale pokud ano, pak si jich 

můžete užívat na maximum. To proto, že byla navržena s ohledem na maximální pohodlí.

Sklopné opěradlo  Opěradlo spolujezdce vpředu může být prakticky 
sklopeno dopředu, čímž vznikne v interiéru prostor pro přepravu velmi 
dlouhých předmětů s délkou až 2,15 metru.

Posuvná 2. řada  Každé ze tří samostatných sedadel ve 2. řadě lze posouvat 
dopředu a dozadu, aby se zvětšil komfort pro cestující nebo zavazadlový 
prostor. Vnější sedadla mohou být na přání také vyhřívaná.

Odvětrávaná a vyhřívaná sedadla  Vzduchové kanálky v sedadlech řidiče 
a spolujezdce vpředu rozvádějí chladný vzduch, a zvyšují tak úroveň 
komfortu za horkého počasí.

V chladném počasí si řidič a spolujezdec mohou užívat komfortu 
vyhřívaných sedaček s třemi stupni intenzity.
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Parkovací senzory vpředu a vzadu
Vozidlo může obsahovat přední a zadní 
parkovací senzory, které detekují 
překážky při parkování. Parkování 
usnadní zvukový signál, jehož intenzita 
se zvyšuje se zkracující se vzdáleností 
od překážky.

Inteligentní parkovací asistent (SPAS)

S inteligentním parkovacím asistentem SPAS 
(Smart Parking Assist System) bude parkování 
na podélně orientovaná místa hračkou. 
Systém sám vyhledá vhodné parkovací místo, 
a pak automaticky převezme řízení, zatímco 
Vy prostě jen reagujete na instrukce na displeji 
v panelu přístrojů Supervision.
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Chytrá technika 
pro uvolněnou jízdu
Neuvěřitelná řada inteligentních řešení a intuitivně uspořádaných 

ovládacích prvků pomáhá při parkování, poskytování nejaktuálnějších 

provozních informací a zábavy.

Přístrojový panel Supervision s displejem 
LCD TFT
Snadno čitelný displej, umístěný uprostřed panelu přístrojů, 
zobrazuje důležité provozní informace, včetně upozornění 
na otevřené dveře nebo připomenutí servisní prohlídky.

Navigační systém a prémiový audiosystém
Systém s velkým 7“ dotykovým displejem LCD, na němž je 
zobrazován mimo jiné obraz ze zadní kamery, nabízí také hlasové 
ovládání a funkci handsfree Bluetooth. Skuteční milovníci hudby 
ocení audiosystém v kvalitě Hi-Fi, s 6 reproduktory, 
samostatným subwooferem, vnějším osmikanálovým 
zesilovačem a funkcí ”My Music“, která uloží Vaše oblíbené 
hudební soubory.

Zadní kamera  Obraz z kamery zobrazený na displeji 
s úhlopříčkou 4,3“ nebo 7“ (v závislosti na výbavě) zajišťuje 
bezpečné a pohodlné couvání.

Rádio + přehrávač CD / MP3 + RDS  Vyspělý audiosystém 
Vám umožní poslouchat hudbu z CD, iPodu nebo přehrávače 
MP3 prostřednictvím vstupů AUX / USB. K dispozici je také 
audiosystém s dotykovým displejem LCD TFT s úhlopříčkou 4,3“.
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Pro nás je prioritou číslo jedna, abychom pro Vás a Vaši rodinu zajistili bezpečí. Proto jsme zavedli do praxe zcela novou řadu 

inovativních technologií, jejichž hlavním účelem je zabránit nehodám. Naši inženýři uskutečnili množství rozsáhlých počítačových 

simulací a nárazových testů, aby byla za všech okolností zajištěna maximální ochrana cestujících.

Pečující Carens

Asistent pro jízdu v jízdním 
pruhu LDWS (Lane 
Departure Warning System)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LDWS 
Vás upozorní hlasitým signálem, 
pokud nechtěně začnete vyjíždět 
z jízdního pruhu. Součástí systému 
je kamera na čelním okně, která 
sleduje polohu vozidla v rámci 
jízdního pruhu.

Řízení stability vozidla VSM (Vehicle Stability Management)
Řízení stability vozidla VSM spolupracuje s elektrickým posilovačem 
řízení, aby byla zajištěna stabilita vozidla při současném brzdění 
a zatáčení, zejména na mokré, kluzké nebo nerovné vozovce.

Brzdový asistent BAS (Brake Assist System)
Brzdový asistent BAS detekuje brzdění v nouzové situaci 
v závislosti na rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu. 
Okamžitě aktivuje maximální brzdnou sílu, čímž pomůže zkrátit 
celkovou brzdnou dráhu.
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Asistent rozjezdu do kopce HAC 
(Hill Start Assist Control)  HAC zabraňuje 

zpětnému pohybu vozidla při rozjezdu 
do kopce udržením brzdného tlaku 

v systému.

Světlomety pro pro přisvěcování do zatáček  
Při natočení volantu se zapnou přídavné 
světlomety, které za tmy lépe osvětlí 
prostor v zatáčce.

8 airbagů
Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu, 
boční airbagy vpředu a okenní airbagy 
pro přední a zadní řadu sedadel pomáhají 
minimalizovat riziko vážného poranění 
v případě kolize.

Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS 
(Tire Pressure Monitoring System)  Systém sledování 
tlaku vzduchu v pneumatikách upozorňuje řidiče 
prostřednictvím výstražné kontrolky na přístrojové 
desce, že tlak vzduchu v pneumatice poklesl 
pod doporučenou úroveň.

Elektronicky řízený stabilizační systém ESC 
(Electronic Stability Control)  Stabilizační systém ESC 
pomáhá předcházet smyku vozidla výpočtem správného 
brzdového tlaku pro každé kolo. Také snižuje výkon 
motoru, abyste si zachovali kontrolu nad vozem a mohli 
pokračovat ve zvoleném směru jízdy.
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Zastavíte-li na semaforu a uvolníte pedál spojky, motor vozidla se automaticky 
vypne. Jakmile chcete pokračovat v jízdě, motor opět naskočí. je to skvělý způsob, 
jak ušetřit palivo. Systém zároveň zvyšuje úroveň komfortu při jízdě ve městě.

Systém Start / Stop (ISG)
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Vyberte si mezi dvěma dieselovými a dvěma benzinovými 

motory, které byly zkonstruovány podle nejvyšších 

standardů s využitím inovativní techniky, která nedělá 

kompromisy v oblasti výkonu nebo provozních vlastností.

Startovací tlačítko
Praktické řešení, díky  
němuž se stane hledání  
klíčků v kabelce nebo  
po kapsách minulostí.  
Spusťte nebo vypněte  
motor pohodlně prostým 
stisknutím tlačítka.

Velkoryse hospodárné

Pedál plynu uchycený u podlahy
Pedál plynu uchycený u podlahy 
se pohybuje po stejné přirozené 
dráze jako Vaše noha. 
Výsledkem je pohodlnější ovládání, 
zejména na delších cestách.

Lehký hliníkový blok a proměnné 
časování sacích a výfukových ventilů 
Dual CVVT (Continuously Variable 
Valve Timing) umožňují tomuto 
motoru s přímým vstřikováním 
nabízet ideální kombinaci výkonu 
a hospodárnosti.

Tyto technicky vyspělé motory, 
dodávané ve dvou výkonových variantách, 
disponují přeplňováním výfukovým 
turbodmychadlem s variabilní geometrií 
rozváděcích lopatek, aby byla zajištěna 
čistá, tichá a velmi hospodárná jízda, 
při maximálních hodnotách točivého 
momentu a výkonu.

Benzínový motor 2.0 GDI
122 kW / 6 500 ot. za min., 213 Nm / 4 700 ot. za min.

Nejvýkonnější volbou je lehký 
benzinový motor, vybavený přímým 
vstřikováním, proměnným časováním 
ventilů a klikovým hřídelem 
s přesazením, které snižuje tření, 
aby poskytoval optimální výkonové 
parametry.

Benzínový motor 1.6 GDI
99 kW / 6 300 ot. za min., 165 Nm / 4 850 ot. za min.

Naftový motor 1.7 CRDi
85 kW / 4 000 ot. za min., 260 Nm / 1 250 - 2 750 ot. za min.
100 kW / 4 000 ot. za min., 330 Nm / 1 750 - 2 500 ot. za min.

6stupňová mechanická převodovka
Tato převodovka je vybavena 
pojistkou proti nechtěnému zařazení 
zpětného chodu a vyznačuje se 
snadným ovládáním s krátkými 
dráhami pohybu řadicí páky, které 
umožňují rychlejší a přesnější řazení.

6stupňová automatická převodovka
Tato převodovka z vlastního 
nezávislého vývoje má lehkou 
a kompaktní konstrukci, která nabízí 
mimořádný komfort s lepší kvalitou 
řazení a vyšší odolností.
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Rolety ve 2. řadě  Manuálně výsuvné 
rolety pro okna ve 2. řadě poskytují 
ochranu proti slunečnímu žáru 
a pomáhají udržovat tepelný 
komfort v interiéru.

Mlhové světlomety  Mlhové 
světlomety, integrované do předního 
nárazníku, kombinují bezpečnost 
s estetickou přitažlivostí.

Elektronická parkovací brzda  
Místo používání ruční páky aktivujete 
parkovací brzdu jednoduchým 
stisknutím tlačítka.

Výdechy ventilační soustavy vzadu  
Cestující na zadních sedadlech si 
mohou užívat přímého přívodu 
teplého nebo chladného vzduchu 
díky výdechům ventilační soustavy 
umístěným v zadní stěně 
středové konzoly.

Posilovač řízení s funkcí FLEX  
Přizpůsobte si charakteristiku řízení 
svému jízdnímu stylu: vyberte si mezi 
režimem Comfort do města, režimem 
Normal a režimem Sport pro jízdu 
sportovním stylem nebo po dálnici.

Vnější zpětná zrcátka  Elektricky 
sklopná dvoubarevná vnější zpětná 
zrcátka jsou vybavena ukazateli 
směru LED a osvětlením chodníku 
pro vyšší úroveň bezpečnosti 
a praktičnosti.

Bezklíčový vstup 
Inteligentní klíček odemkne dveře, 
jakmile se dotknete kliky dveří, 
takže ho nemusíte hledat ve své 
kabelce nebo po kapsách.

Více prostoru  
pro chytřejší nápady

Nový Carens nešetří prostorem, ani chytrými detaily. 

Ať se podíváte kamkoli, objevíte v tomto elegantním MPV 

nádherná překvapení, která přispívají k tomu, aby byla každá 

jízda maximálně příjemná.

Dvouzónová klimatizace  Řidič 
a spolujezdec vpředu si mohou 
nastavit teplotu podle svých 
individuálních potřeb.

Vyhřívaný volant s multifunkčním ovládáním  Vaše ruce v chladném ránu rychle zahřeje vyhřívaný volant. 
Tlačítka a spínače na volantu Vám umožní měnit hlasitost rádia, telefonovat prostřednictvím sady handsfree 
Bluetooth nebo nastavit tempomat.
Pádla pod volantem  U automatické převodovky můžete řadit také manuálně, aniž byste pouštěli volant z rukou: 
při sportovní a podmanivé jízdě stačí pro sekvenční volbu převodových stupňů jednoduché pohyby prstů.

Funkce automatického odmlžování  
Senzor automaticky spustí proces 
odmlžování, jakmile detekuje 
kondenzovanou vlhkost na oknech, 
aby byl zajištěn optimální výhled 
při vysoké vlhkosti vzduchu.



  

BARVY kAROSeRIe

Stříbrná Titanium (IM) Černá Cherry (9H)

k dispozici od 3Q / 2013

Modrá Newport (KU9)Červená Inferno (AJR)

Bílá Clear (1D)* Stříbrná Bright (3D)

Hnědá Galaxy (K7N)Stříbrná Celestial (K3Y)

225 / 45R  
17palcová kola 
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z lehkých slitin
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Vždy myslíme dopředu

7letá záruka Kia
Na důkaz našich vysokých standardů výroby a celkové kvality produktů hrdě nabízíme nový model Kia Carens 

s bezkonkurenční zárukou. Pro všechny vozy Kia platí 7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km (3 roky bez 
omezení; od 4. roku omezení na 150 000 km). Navíc poskytujeme zákazníkům 5letou záruku (omezenou 150 000 km) na lak 

a 12letou záruku proti prorezivění bez omezení kilometrů. Záruka na celý vůz je zdarma a je převoditelná na následující 
majitele za předpokladu pravidelné údržby vozidla v souladu s předepsaným servisním plánem.

Značka Kia hrdě usiluje o splnění požadavků a překonání není 
21. století. Používáme inovativní automobilovou techniku, 
abychom dramaticky zvýšili energetickou účinnost, a investujeme 
do vozidel s hybridním a elektrickým pohonem, včetně palivových 
článků. Rozvíjíme také systém čisté výroby, zvyšujeme míru 
recyklace materiálů, navrhujeme vozidla s ohledem na jejich 
pozdější likvidaci, zvyšujeme energetickou účinnost a používáme 
paliva s nízkým obsahem uhlíku.

Kdekoli je to možné, používáme recyklované a recyklovatelné 
materiály. Dokonce i na konci životnosti vozu Kia patří mezi 
naše ekologické cíle zajistit jeho převzetí a likvidaci ohleduplnou 
k životnímu prostředí. Zaručujeme také nejvyšší úroveň 
ochrany životního prostředí při likvidaci nebezpečného odpadu, 
který se recykluje nebo znovu zpracovává. Zkrátka usilujeme 
o nalezení zásadních řešení pro snížení spotřeby energie 
a úspěšný boj proti změně klimatu.



www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K13.01004

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit bez předchozího 
upozornění. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího prodejce Kia, který Vám 
ochotně poskytne aktuální informace. Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými 
informacemi a skutečností.

TECHNICKÉ ÚDAJE
PŘEVODOVKA 1.6 GDI 2.0 GDI 2.0 GDI A/T 1.7 CRDi 1.7 CRDi 1.7 CRDi A/T

Převodovka Manuální 6st. Manuální 6st. Automatická 6st. Manuální 6st. Manuální 6st. Automatická 6st.

MOTOR
Typ paliva Benzín Benzín Benzín Nafta Nafta Nafta
Typ motoru Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm) 1 591 1 999 1 999 1 685 1 685 1 685
Rozvod DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.) 99 / 6 300 122 / 6 500 122 / 6 500 85 / 4 000 100 / 4 000 100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.) 165 / 4 850 213 / 4 700 213 / 4 700 260 / 1 250 - 2 750 331 / 1 750 - 2 500 320 / 1750 - 2 500
Kompresní poměr 11,0 : 1 11,5 : 1 11,5 : 1 17,0 : 1 17,0 : 1 17,0 : 1
Vrtání × zdvih (mm) 77,0 × 85,44 81,0 × 97,0 81,0 × 97,0 77,2 × 90,0 77,2 × 90,0 77,2 × 90,0
Plnění emisních limitů EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V

MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA

Maximální rychlost (km / hod.) 185 203 200 181 191 191*
Zrychlení 0 - 100 km / h (s) 11,3 9,7 10,8 13,0 10,4 12,0*
Spotřeba paliva město (l / 100 km) 9,0 9,7 / 10,0 10,6 6,1 6,2 7,7*
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km) 5,6 5,8 / 6,0 6,3 4,3 4,4 5,1*
Komb. spotřeba (l / 100 km) 6,8 7,3 / 7,5 7,9 4,9 5,1 6,1*
Emise CO2 při kombinované spotřebě (g / km) 159 169 / 174 184 129 134 159*

HMOTNOST

Provozní hmotnost minimální / maximální (kg) 5M / 7M 1 458 - 1 580 
1 483 - 1 606

1 495 - 1 615 
1 519 - 1 640

1 520 - 1 639 
1 544 - 1 664

1 557 - 1 682 
1 581 - 1 706

1 567 - 1 692 
1 591 - 1 716

1 587 - 1 711 
1 600 - 1 724

Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) 5M / 7M 2 000 
2 140

2 040 
2 180

2 060 
2 200

2 110 
2 240

2 110 
2 250

2 130 
2 270

Užitečná hmotnost (kg) 5M / 7M 420 - 542 
534 - 657

425 - 545 
540 - 661

421 - 540 
536 - 656

428 - 553 
534 - 659

418 - 543 
534 - 659

419 - 543 
546 - 670

Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 5M / 7M 710 / 730 730 / 750 740 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Délka / Šířka / Výška (mm) 4 525 / 1 805 / 1 605
Rozvor náprav (mm) 2 750
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) 1 573 / 1 586 - 16“ kola, 1 569 / 1 582 - 17“ kola, 1 563 / 1 576 - 18“ kola
Přední / zadní převis (mm) 940 / 835
Minimální světlá výška (mm) 151
Poloměr otáčení (m) 5,5
Maximální zatížení střechy (kg) 100

Objem zav. prostoru min / max VDA 5M / 7M 536 - 1 694  
492 (103) - 1 650

Objem palivové nádrže (l) 58

PODVOZEK Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem 
Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem

ŘÍZENÍ Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 nebo 225 / 45 R18 v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, VSM - ovládání stability vozidla, BAS - brzdový asistent, TCS - kontrola trakce
- Spotřeba paliva dle normy EC 630 / 2012J
- Výše uvedené údaje o spotřebě platí pro vozidla s 16“ koly
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

* předběžné hodnoty




