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חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם - נוסדה בשנת 1944 והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה. כחלק מקבוצת יונדאי-קיה, קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם. למעלה מ-2 מיליון 
כלי רכב מיוצרים מדי שנה ב-13 מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם, נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה 172 מדינות. קיה מעסיקה היום למעלה מ-42,000 עובדים ברחבי העולם 
והכנסותיה השנתיות הן כמעט 15 מיליארד דולר. קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א - הגוף המנהל את תחרויות גביע העולם בכדורגל. סיסמת 

המותג של חברת קיה מוטורס - The Power to Surprise - מייצגת את המחויבות העולמית של החברה לעלות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.

קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב, ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה. זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור לקוחות בכל רחבי 
העולם. עם עיצוב צעיר ועם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע". קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים להפליא לנהיגה. שים עין על 

קיה, כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.

מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין 
התיאור או התמונה המובאים בקטלוג, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, 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 בקטלוג זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.
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דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם 

)EX/LX( 'דרגה 77משולב5.6בינעירוני9.5עירוניקיה פורטה 1.6 ל

לפרטים: 9920* מכל טלפון חפשו אותנו ב-נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010. 



 תוסיף משהו יוצא מן הכלל לחיים שלך
יתכן שאף פעם לא האמנת שחדשנות, מצוינות טכנולוגית ועיצוב יוצא מן הכלל יכולים להשתלב יחדיו במכונית 

נוסעים במחיר סביר. אבל סוף סוף זה קורה. תן לקיה פורטה החדשה לקחת אותך למקומות שרק דמיינת.

ALL-NEW
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משיכה שגורמת
 לזמן לעמוד מלכת

העיצוב הנועז של הקיה פורטה החדשה, עם הפרופורציות המזכירות 
 מכונית קופה והקווים והקימורים המושכים את העין, 

מקרינים תחושה של תאוצה מהירה ונסיעה זורמת וחלקה.    
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 זוהרת מכל כיוון
מערכות התאורה המתקדמות הן רק קצה הקרחון של חידושי ההיי-טק הרבים אותם 

ניתן למצוא בקיה פורטה החדשה, בפנים ובחוץ. תוכל ליהנות לא רק מעיצוב מתוחכם 
אלא גם משדה ראייה טוב יותר המשפר את הבטיחות והנוחות בשעות הלילה.

תאורת LED לנסיעה ביום*
תאורת LED משפרת את הבטיחות בכך שהיא מגדירה 
בבירור את מיקומך בכביש, ובמקביל מקרינה תחושה 

של סמכות וסגנון. 

*בדגם EX בלבד

פנסי ערפל

הודות למסגרת המפוצלת הייחודית, פנסי הערפל 
מייצרים מראה מרשים ובולט. מיקומם בחלק התחתון 
של הפגוש הקדמי עוזר לייצר כיסוי תאורה טוב יותר.
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פרופיל של פרופורציות מושלמות 
הצללית הדינמית של הקיה פורטה החדשה מודגשת על-ידי קו הגג הזורם, השלוחות הקצרות יותר מלפנים 

ומאחור וקו האופי המיוחד בצד. התוצאה היא מראה צדי חלק אך החלטי, יוצא דופן ובולט.  
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דוושת האצה אורגנית

דוושת ההאצה תוכננה כך שהיא נעה במקביל 
לתנועה הטבעית של כף רגלך, וכך מאפשרת פעולה 

טבעית ונוחה יותר, במיוחד בנסיעות ארוכות.

פתח אוורור אחורי

הנוסעים היושבים מאחור יכולים גם הם ליהנות מזרם 
של אוויר חם או קר, הודות לפתח האוורור הממוקם 

בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית.

מערכת בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים*

ניתן לכוון טמפרטורה אחת עבור הנהג וטמפרטורה 
אחרת עבור הנוסע הקדמי. המערכת שומרת באופן 

אוטומטי על הטמפרטורות שנקבעו.

*בדגם EX בלבד
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 סביבה נוחה - 365 ימים בשנה
מערכת בקרת אוויר מתקדמת מאפשרת לך ולנוסעיך לחוש נינוחים בכל נסיעה, בכל ימות השנה. 

מערכת הפשרת אדים אוטומטית מפעילה את עצמה כשהיא מזהה הצטברות של אדים על 
השמשה הקדמית, ומיינן חלקיקים מוודא שהאוויר שנכנס למכונית הוא נקי ונטול ריחות*.    

6 כריות אוויר
מערכת כריות האוויר של הקיה פורטה החדשה כוללת כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי, 

כריות צד וכריות וילון הנמשכות לכל אורך תא הנוסעים משני צידיו.

בטיחות בלתי מתפשרת
בשביל השקט הנפשי שלך

*בדגם EX בלבד
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מבנה המרכב

המרכב של הקיה פורטה החדשה, המבוסס על מבנה 
המפזר את אנרגיית הפגיעה, הוא מוצק וחכם בו-זמנית.

 נסיעה חלקה ויציבה
בבסיס מאפייני הנהיגה הזריזים והמגיבים של הקיה פורטה החדשה נמצא 
מבנה יציב וחזק. שלדה עשויה מפלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה, בשילוב 
עם כבישה חמה בתהליך חדש בחלקים נבחרים של המסגרת התחתונה, 

מרכיבים מבנה בעל קשיחות פיתול גבוהה המעניק הגנה מוגברת הן 
בפגיעות חזיתיות והן בפגיעות צדיות. במקביל, שימוש במגוון טכנולוגיות 

מתלים מתקדמות מבטיח את התנהגות הכביש והשליטה ברכב.  

סיוע להיגוי
)לכיוון המשטח בעל החיכוך הנמוך(

)VSM( מערכת ניהול יציבות הרכב
מערכת VSM מבקרת את כוח 

הבלימה, מומנט המנוע ופעולת 
ההיגוי כדי לשפר את יציבות הרכב 
בפניות או על משטחים חלקים או 

בלתי סלולים.

סיוע 
לבלימה

)HAC( מערכת סיוע לזינוק בעליה
באמצעות שמירה על לחץ הבלימה עד הלחיצה 

על דוושת ההאצה, מונעת מערכת זו את הדרדור 
המסוכן לאחור בעת התחלת נסיעה בעליה.

 )ESP( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
מערכת בקרת היציבות האלקטרונית מצמצמת את 
החלקת הרכב כדי לסייע לך במקרה של בלימה או 

סטייה פתאומית מהמסלול.

ESP עם מערכת

ESP בלי מערכת

1. מערכת המתלים
מתלה קדמי מסוג תמוכות מקפרסון כולל מבודד תמוכה בעל 
נתיב כפול המפזר את הזעזועים והרעידות ומשפר את יציבות 
ההיגוי. הסרן האחורי מסוג קורת פיתול מספק איכות נסיעה 

יציבה וחלקה.

2. תגובת הבלמים
הן תגובת הבלמים והן התחושה שלהם שופרו הודות להגדלת 
המשאבה המרכזית והוספה של מוט קישור למגבר הבלמים.  
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2 1

MPI 1.6 Gamma מנוע

הספק מרבי 130 כ"ס @ 6,300 סל"ד
מומנט מרבי 16.0 קג"מ @ 4,850 סל"ד

 מהונדס עבורך ועבור הסביבה
מנוע Gamma 1.6 MPI חזק ושקט כולל תזמון שסתומים משתנה כפול )D-CVVT( והזרקת דלק 

רב-נקודתית אלקטרונית. המבנה עשוי כולו מאלומיניום קל משקל המבטיח צריכת דלק 
מעולה ורמת פליטת מזהמים נמוכה. החלפת ההילוכים היא חלקה ומדויקת הודות לתיבת 

הילוכים אוטומטית שתוכננה בקפידה.

1. מערכת בקרת שיוט אוטומטית 
באמצעות לחיצה על כפתור הממוקם לנוחיותך על גלגל 

ההגה, מאפשרת לך מערכת בקרת השיוט האוטומטית 
לשמור על מהירות נסיעה קבועה כדי לשפר את 

החיסכון בדלק.

2. תיבת הילוכים אוטומטית בעלת שישה הילוכים
תיבת ההילוכים האוטומטית בעלת 6 הילוכים, המצויידת 
בידית הילוכים מסוג TGS בעלת מראה מעודן וספורטיבי 

המבטיחה החלפות הילוכים חלקות ומדויקות.
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60:40

 מערכת הבידור האולטימטיבית
הקיה פורטה החדשה מצוידת בטכנולוגיות בידור הרכב המתקדמות ביותר, המאפשרות לך ליהנות 

מהמוזיקה האהובה עליך ומהגאדג'טים האלקטרוניים האהובים עליך. מערכת השמע, הכוללת מתגי 
שליטה ארגונומיים וצליל איכותי במיוחד, מסיחה את דעתך מהשעמום של הנהיגה בפקקי תנועה 

והופכת את הנסיעות הארוכות למהנות הרבה יותר. 

מערכת שמע
6 הרמקולים של מערכת השמע, 
כולל טוויטרים נפרדים, מספקים 

צליל צלול להפליא.

MP3 + 1. רדיו + נגן תקליטורים
 MP3 לקבלת נראות מצוינת. מערכת השמע האיכותית כוללת רדיו, נגן תקליטורים וקבצי LCD mono-TFT עם צג

ואת המאפיין החדש, My Music - זיכרון פנימי במערכת השמע לאחסון קבצי מוזיקה.
AUX + USB .2

שקע USB מאפשר לך לחבר iPod או התקן אחסון נייד אחר ולהשמיע את המוזיקה שלך באמצעות הרמקולים 
של המכונית.

3. מתגי שליטה מרחוק במערכת השמע על גלגל ההגה
באפשרותך לשלוט שליטה מלאה במערכת השמע מבלי להסיר את ידיך מגלגל ההגה.

4. שליטה בדיבורית מגלגל ההגה
מתגי השליטה במערכת הדיבורית בחיבור Bluetooth ממוקמים בצורה נוחה ומאפשרים לך לבצע ולקבל שיחות 

טלפון מבלי להסיר את עיניך מהכביש.

 תא נוסעים גדוש במאפיינים מ-א' ועד ת'
טכנולוגיה, תפקוד וגימור יוקרתי משתלבים כולם יחד בקיה פורטה החדשה כדי להעניק לך הנאת נהיגה ללא 

מתחרים. כל המאפיינים הפנימיים ניתנים להפעלה בצורה אינטואיטיבית באמצעות קצות האצבעות ומקומות 
האחסון תוכננו מתוך מחשבה על נוחות מרבית. 

5. גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
כוון את גלגל ההגה למעלה ולמטה וכן פנימה והחוצה כך שיתאים להעדפה 

האישית שלך. 
6. לוח מתגי הפעלת החלונות החשמליים

מתגי השליטה בחלונות החשמליים ממוקמים על-גבי לוח רך למגע הנמצא 
במיקום נוח ומאפשר שליטה חלקה באמצעות קצות האצבעות.

7. סוככי שמש ומראות איפור עם כיסוי מחליק
מוסיפים מגע של איכות, וסוכך השמש של הנהג כולל בנוסף גם מחזיק 

לכרטיסים.
8. תא כפפות עם תאורה פנימית

מקלה על איתור החפצים המאוחסנים בתא הכפפות, ומשכך זעזועים מבטיח 
פתיחה וסגירה בצורה חלקה.

9. מחזיקי ספלים בקונסולת הרצפה
הן הנהג והן הנוסע הקדמי יכולים לאחסן את המשקאות הפתוחים שלהם 

בבטחה במחזיקי ספלים, הממוקמים בצורה נוחה בקונסולה שבין המושבים 
הקדמיים.

10. תא עילי לאחסון משקפי שמש
אחסן את משקפי השמש שלך בנוחיות בתא הממוקם מעל לראשך ומאפשר 

גישה נוחה בעת הנהיגה.
11. משענת יד מרכזית מאחור עם מחזיקי ספלים

היושבים מאחור יכולים ליהנות גם הם מאחסון למשקאות הפתוחים מבלי חשש 
שיישפכו.    

12. מושבים מתקפלים ומפוצלים ביחס 60:40
המושבים האחוריים מתקפלים בקלות כדי להעניק לך גמישות רבה יותר 

בנשיאת מטען, שקיות קניות או ציוד ספורט.
13. חיפוי פנימי למכסה תא המטען עם ידית פנימית

הדופן הפנימית של מכסה תא המטען מרופדת בחומר רך לשיפור המראה, 
וידית נוחה הממוקמת בצד הפנימי של דלת תא המטען מאפשרת לך לסגור את 

תא המטען מבלי ללכלך את ידיך.
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Black interior

Cloth (EX)

 אף פרט לא נשכח
הרושם הראשוני נשאר לזמן רב. החל מהשבכה הקדמית 

הבולטת ועד לחישוקים הספורטיביים, כל פרט בקיה פורטה 
החדשה משלב תפקוד ברמה הגבוהה ביותר עם סגנון איכותי 

להפליא.

1. קווי אופי
הקווים הסוחפים והזורמים מייצרים מראה דינמי ומדגישים את הצורה האתלטית של המכונית.

2. ידיות חיצוניות ספורטיביות
הידיות חיצוניות לא רק מעניקות מראה ספורטיבי אמיתי, אלא גם נעימות מאוד למגע.

3. ספויילר אחורי
ספוילר אווירודינמי על מכסה תא המטען מדגיש את העיצוב החיצוני הספורטיבי של הפורטה 

החדשה. )אופציה בתוספת תשלום בלבד(
LED 4. מראות חיצוניות עם מהבהבי פנייה

המראות החיצוניות בעלות הצורה האווירודינמית כוללות מהבהבי פנייה מסוג LED כך 
שהנהגים האחרים יראו אותך טוב יותר כשאתה פונה. 

5. להבי מגבים אווירודינמיים
להבי המגבים הם בעלי תכנון אווירודינמי כדי למנוע מהם להתרומם מהשמשה במהירויות 

גבוהות.
6. חיווי ביטחון

חיווי ביטחון באמצעות נורית LED מהבהבת מהווה אינדיקציה שמערכת האזעקה פועלת וכך 
מרתיע גנבים.

7. חלונות חשמליים בטיחותיים
מנגנון בטיחות בחלונות החשמליים מונע את סגירתם אם נלכד בהם חפץ כלשהו. 3 2 1

567 4

2021



Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP) Bright Silver (3D) Metal Stream (MST) Milky Beige (M9Y) 

Golden Beat (K3N) Temptation Red  (K3R) Planet Blue (D7U) Abyss Blue (K3U) Aurora Black (ABP) 

1,5701,557

1,780

1,
4
45

2,700880 980

4,560

1,5701,557

1,780

1,
44
5

2,700880 980

4,560

 הפורטה שלך, בדרך שלך
עם אפשרות בחירה בין שני סוגי חישוקים ועשרה צבעי מרכב 

יפהפיים, מציאת הקיה פורטה המתאימה במדויק לך מעולם לא 
הייתה מהנה כל כך.

הפורטה מוצעת עם שני סוגי חישוקים: חישוקי פלדה 
15 אינץ' או חישוקי סגסוגת 16 אינץ'

חישוקים

חישוק פלדה 15 אינץ' 
195/65R עם צמיג

חישוק סגסוגת 16 אינץ' 
205/55R עם צמיג

צבעי מרכב

מידות )מ"מ(
מידות )מ"מ(

4,560אורך כללי

1,780 רוחב כללי

1,445גובה כללי

2,700רוחק סרנים

1,557/1,570מפתח גלגלים )קדמי/אחורי(

880/980שלוחה )קדמית/אחורית(

992/948מרווח ראש )מלפנים/מאחור(

1,073/913מרווח רגליים )מלפנים/מאחור(

50מיכל דלק )ליטר(

* כל המידע והאיורים מבוססים על נתונים שהיו זמינים בעת ההורדה לדפוס, וכפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. חלק מהמאפיינים של המוצר הם פריטים אופציונאליים שייתכן שאינם זמינים בדגם 
הבסיסי. אנא פנה לסוכן קיה המקומי שלך לקבלת מידע עדכני

 מודעת לסביבה בדיוק כמוך
אתה מייחס חשיבות לחיים ברי-קיימא? גם אנחנו. זו הסיבה שאנו גאים בכך שאנו עומדים בציפיות ובאתגרים 

 של המאה ה-21 תוך הענקת תרומה מוחשית לשימור הסביבה ולפיתוח בר-קיימא של החברה באופן כללי. 

קיה מוטורס סימנה את ניהול איכות הסביבה כאחד מיעדי הליבה של יוזמת הניהול תוך אחריות סביבתית 
שהשקנו בשנת 2008, והצבנו את איכות הסביבה בחזית של כל הפעילויות העסקיות שלנו. אנו שואפים 

 להוביל את המאמצים להלחם באתגרים הגלובאליים של דלדול במשאבים טבעיים ושינוי האקלים.

בשנת 2009 השיקה קיה את תת המותג EcoDynamics, שמיושם במכוניות הידידותיות ביותר לסביבה בכל 
אחת מסדרות הדגמים של קיה על-ידי החדרה הדרגתית של טכנולוגיות חדשניות לחיסכון בדלק ולהפחתת 

 פליטות המזהמים, כגון הנעה היברידית, הנעה חשמלית או הנעה באמצעות מימן ותאי דלק.

אנחנו מקימים גם מערכות ייצור נקיות, מגדילים את שיעור שימור המשאבים, מתכננים כלי רכב תוך 
התחשבות בשלב הגריטה, מגבירים את ניצולת האנרגיה ומשתמשים בדלקים בעלי תכולת פחמן נמוכה. 

אנו משתמשים ככל האפשר בחומרים ממוחזרים וניתנים למחזור בייצור של כל דגם של קיה. גם בתום חיי 
הרכב שלך, אחד מיעדי איכות הסביבה שלנו הוא החזרה וטיפול בצורה ידידותית לסביבה של רכב בסוף 

חיי השירות שלו. תוך שימוש בתהליך מאוד מוקפד אנו מבטיחים הגנה על הסביבה בטיפול בפסולת מזיקה. 
 חומרים אלה עוברים מחזור או השבה כדי להבטיח את הרמה הגבוהה ביותר של הגנה על הסביבה.

בקצרה, אנו מחויבים למצוא פתרונות בסיסיים לצמצום צריכת האנרגיה ולמאבק בשינוי האקלים. כפי שניתן 
לראות, את הדברים שאתה עושה בקנה מידה קטן עם הפסולת הביתית שלך, אנו בקיה מוטורס עושים בקנה 

מידה גדול בכל רחבי העולם.
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