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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת 

בטיחות 
נמוכה

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, הרכבים 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.

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג.  
*ללקוח פרטי בלבד. קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב, ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על נהיגה. זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור 
לקוחות בכל רחבי העולם. עם עיצוב צעיר והטכנולוגיות 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.

ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים בקטלוג לבין הדגמים  מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. 
ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על  ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  המשווקים על 
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.

חפשו אותנו ב-

7 כריות אוויר
 מערכת בקרת סטייה מנתיב
 מערכת אקטיבית למניעת 

סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי רכב דו גלגלי

זיהוי כלי רכב בשטח מת

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות

זיהוי תמרורי תנועה
 שליטה אוטומטית 

באורות גבוהים
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זיהוי כלי רכב בשטח מת
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מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 :(1.0 + 1.25) LX (1.25): פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי פיקנטו 5 דלתות ידני / אוטומטי LX PIO + EX + GT-LINE + X-LINE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם פיקנטו 5 דלתות אוטומטי

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

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
(1.0 ל׳) LX דרגה 4.44בינעירוני5.8עירוני5 דלתות ידני

(1.0 ל׳) LX דרגה 5.24בינעירוני6.8עירוני5 דלתות אוטומטי
(1.25 ל׳ ) LX/LX PIO/EX דרגה 5.58בינעירוני6.5עירוני5 דלתות אוטומטי

(1.25 ל׳) X-LINE דרגה 5.58בינעירוני6.9עירוני5 דלתות אוטומטי 
(1.25 ל׳) GT-LINE דרגה 5.59בינעירוני6.9עירוני5 דלתות אוטומטי

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם 

( 1.25 ל׳)479/470/462 LX (1.0 ל׳) / פיקנטו 5 דלתות אוטומטי LX דרגה 3פיקנטו 5 דלתות ידני / אוטומטי

(1.25 ל׳)  443/466/463/493 X-LINE/GT-LINE/EX/LX PIO דרגה 4פיקנטו 5 דלתות אוטומטי

최소 공간 규정

0.23K

0.24K

K

0.33K

0.33K

0.33K 0.33K

그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm



 העיר שייכת
לצעירים

וסקרן  חיוני  צעיר,  להרגיש  לך  גורמת  העיר  אם 
לגילויים חדשים – קיה פיקנטו החדשה היא הפרטנרית 
המושלמת. קטנה אך מרווחת ומלאה ברעיונות גדולים. 

אנרגיית נעורים מתפרצת
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במרכז העניינים
כשהיא נוסעת ברחובות האורבניים, קיה פיקנטו הופכת 
קימורים  עם  להיות חלק מהסצנה התוססת.  מיד 
וצבעוניות מרשימים, היא שובה את העין וכובשת את 

הלב.
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סטייל אמיתי -
מתחיל בפנים

לוח המכשירים האלגנטי של קיה פיקנטו מקבץ 
ובקרת  את תפקודי הנהיגה, מערכת הבידור 
וחכמה. הוא מעניק  הגיונית  האקלים בצורה 

תחושה מרווחת ומרשימה במודרניות שלה.
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מוכנה
לחיים המודרניים

המשימות היומיומיות שלך - התמצאות בדרכים, קבלת 
 – קישוריות  על  ושמירה  אנשים  עם  פגישות  מידע, 
מחייבות רמה מסוימת של מיומנות ותחכום. קיה פיקנטו 
בעיר  החיים  בכול הדרישות של  לך לטפל  מסייעת 

Apple בלבד).  Carplay-תמיכה ב)

מערכת מולטימדיה מקורית עם צג "7*
צג LCD ״7, צבעוני וחד, משותף למערכת השמע 

ולמצלמת הנסיעה לאחור. הצג הגדול מקל על בחירת 
תחנות רדיו והפעלת בקרות נוספות של מערכת השמע 

במגע אצבע.

Bluetooth דיבורית
דיבורית ®Bluetooth מובנית מחברת התקנים מקושרים ותואמים בצורה חלקה 

המעניקה לך גישה קלה להזרמת מוזיקה ולביצוע שיחות ללא מגע יד.

צג TFT-LCD צבעוני "2.6
קבל התראות לגבי לחץ האוויר בצמיגים ומידע חיוני נוסף לגבי המכונית והנסיעה במבט 

חטוף, על גבי צג LCD הממוקם בין חוגות המחוונים.

*בדגמים עם מנוע 1.2 ל' בלבד.
.(1.2 LX פרט לדגם)
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החיים בעיר מחייבים 
גמישות אמיתית

לבחור  לך את האפשרות  מעניקה  פיקנטו  קיה 
אם להסיע נוסעים, להוביל מטענים או לשלב בין 
השניים. תיהנה מיום של קניות, מטיול בדרכים או 

תנצל את המרחב כולו לעצמך. 

ביצועים 
אמינים

אמינים, חסכוניים ומהנים כשצריך – המנועים 
ותיבות ההילוכים של קיה פיקנטו מעניקים לך 

זריקת ביטחון כשאתה נוהג במסלול החיים 
שלך.  

MPI 1.2 ליטר Kappa מנוע
מנוע זה, עם תזמון שסתומים רציף 
כפול (dual CVVT), סילונים לקירור 

הבוכנה וטבעות בוכנה מצופות, הוא 
מנוע נמרץ ובעל יכולות, אך גם שקט 

וחסכוני.

המגש הכפול הממוקם תחת  מגש כפול 
מתגי בקרת האקלים, מספק מיקום נוח 
למשקפי שמש, סמארטפונים או התקני 

שמע.

צמד  קדמי  ספלים  מחזיק 
מחזיקי הספלים הממוקמים 
המרכזית  הקונסולה  לצד 
שומרים על המשקאות בבטחה 

ובהישג יד.

משענת יד מרכזית הקונסולה המרכזית המותקנת על הרצפה 
LX) ומקום להשעין  PIO -ו LX מציעה אחסון נוח (פרט לדגמי

עליו את זרועך.

לשמירה על כל הפריטים שלך  תא כפפות 
בצורה מסודרת. תא הכפפות מאחסן פריטים 

בצורה מוסתרת ועדיין נוחה להישג יד.

MPI 1.0 ליטר Kappa מנוע
מנוע זה, עם פעולה חלקה ו-67 כ"ס, 

משלב חיסכון, כוח וביצועים מהנים.

תיבת הילוכים ידנית
תיבת ההילוכים הידנית עם 5 הילוכים 
חיכוך  נגד  באמצעים  מתאפיינת 
לביצועים ארוכי טווח, ומאפשרת לך 

לשלב הילוכים במהירות ובביטחון.

תיבת הילוכים אוטומטית
תיבת ההילוכים האוטומטית עם 4 הילוכים 
מציעה פעולה שקטה ונקודות החלפת 
הילוכים חלקות ביותר, גם בתנועה עירונית 

עם עצירות והתחלות נסיעה מרובות.

84 כ"ס, 12.4 קג"מ67 כ"ס, 9.8 קג"מ
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מומחיות 
זיהוי סכנות

באמצעות טכנולוגיות חישה מתקדמות, קיה 
פיקנטו מזהה סכנות לפניך ומאחוריך, מזהירה 
אותך, ואפילו מסוגלת להתערב כדי לשמור על 

הבטיחות שלך.

(התראת מרחק חניה – מאחור)* אם אתה מוצא מקום חניה  PDW-R
יכולה לסייע לך לחנות בביטחון  PDW-R בעיר, אתה בר מזל – ומערכת 
בהילוך אחורי. באמצעות החיישנים שלה, היא משמיעה צפצופים 
רציפים שמזהירים אותך כשאתה מתקרב למכונית או לעצם כלשהו.

(AEB) בלימת חירום אוטונומית
(AEB) משתמשת מערכת בלימת החירום האוטונומית 
מלפנים, התנגשות  של  אפשרות  לזהות  כדי  ברדאר 
מזהירה את הנהג ומפעילה את הבלמים כדי לסייע במניעת 

התנגשות.

ADAS-היא היוזמה הטכנולוגית החדשה של קיה בתחום ה DRIVE WiSE
(מערכות סיוע מתקדמות לנהג), המוקדשת להענקת הנאת נהיגה ורמה גבוהה ככל 
האפשר של בטיחות לנוסעים ולהולכי הרגל. היא עושה זאת על-ידי השתלטות על 

התהליכים המשעממים והמורכבים שהם באופן מסורתי מנת חלקו של הנהג.

.LX PIO -ו LX פרט לדגמי*

13 12



 אובססיבית
לשקט נפשי

לטכנולוגיות המתקדמות  ועד  מהמסגרת המוצקה 
ביותר – קיה פיקנטו מוקדשת לבטיחות, לצפיית מצבים 

מסוכנים מראש ולסיוע במניעתם.

פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה (AHSS) ופלדה 
בכבישה חמה

מיושמת  רכיבים  כבישה חמה של  רגילה.  בלתי  קשיחות 
באזורי עומס מרכזיים. אמצעים אלה משפרים משמעותית 
את קשיחות הפיתול של המרכב, מגבירים את ההגנה על תא 

הנוסעים ומשפרים את הביצועים הדינמיים. 

44 מ׳44%
פלדה מתקדמת בעלת 

חוזק גבוה
דבקים מתקדמים

כריות אוויר קדמיות / צדיות / וילון / ברכיים
כדי לסייע בהגנה על יושבי המכונית ובהפחתת הפציעות במקרה 
של התנגשות, קיה פיקנטו מציעה כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 
הקדמי, שתי כריות אוויר צדיות מלפנים, שתי כריות וילון וכרית 

אוויר לברכי הנהג.

מונעת ממך   HAC (HAC) בעמידה במדרון, מערכת  לזינוק בעלייה  מערכת סיוע 
להידרדר לאחור, באמצעות הפעלה עדינה של הבלמים למשך של עד שתי שניות 
מהרגע שאתה מרים את רגלך מדוושת הבלמים, כדי להעניק לך זמן להעביר את 

רגלך לדוושת ההאצה.

בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) מערכת ESC מבטיחה ביצועי בלימה ושליטה כיוונית 
אופטימאליים על-ידי הפעלה אוטומטית של כוח הבלימה המתאים על כל גלגל,

בהתאם למומנט המנוע ולתנאי הנהיגה.

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) כשהיא מזהה שינויים ברעידות ובקוטר הצמיג, 
המציינים שלחץ האוויר נמצא מתחת לרמה המומלצת, מערכת TPMS מזהירה את הנהג.

מערכת בלימה הבלמים מכוונים לפעול יחד עם מערכת ה-ABS והצמיגים, כדי להקטין 
את מרחקי העצירה תוך שמירה על כוח עצירה מרבי ובקרה כיוונית במהלך הבלימה.
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חישוק סגסוגת 15 אינץ' 
EX לדגם

Clear White

(UD) 
Sparkling Silver 

(KCS) 
Titanium Silver  

(IM) 
Shiny Red   

(A2R) 
Milky Beige    

(M9Y) 

Aurora Black Pearl     

(ABP) 
Alice Blue

(ABB) 
Honey Bee      

(B2Y) 
Lime Light       

(L2E) 
Pop Orange        

(G7A) 
Celestial Blue         

(CU3) 

יחידות: מ"מ

מידותחישוקים

החוכמה
בהתאמה אישית

האבזור המרשים בקיה פיקנטו הוא סטנדרט. ע"י שימוש 
יכול להפוך את  ונוחיות רבים, אתה  נוחות  במאפייני 

הרכב שלך – ליותר "שלך". 

הגה כוח חשמלי (MDPS) עם גלגל הגה מתכוונן הגה כוח עם מנוע חשמלי מקל על הפנייה, 
וגלגל הגה עם כוונון גובה מאפשר לך למצוא את תנוחת הנהיגה הטובה ביותר.

צג LCD ״2.6 הממוקם במרכז לוח השעונים ומציע מידע חיוני ממש מול עיניך.

שקעי AUX ו-USB חבר נגני שמע והתקנים ניידים באמצעות כבל USB או mini-RCA להשמעה 
מיידית של מוזיקה.

פנס בלימה עילי הפנס ממוקם בספויילר המעודן שמעל השמשה האחורית, ומזהיר נהגים 
מאחוריך כשאתה בולם.

שליטה מרחוק במערכת השמע מתגים על גלגל ההגה מאפשרים לך לכוון את תפקודי מערכת 
השמע מבלי להסיר את עיניך מהכביש.

בקרת טמפרטורה אוטומטית תיהנה מנוחות של לחיצה אחת להגדרת הטמפרטורה הרצויה 
לך - המערכת האוטומטית תנטר אותה ותשמור עליה עד שתשנה או תבטל אותה.

(LX PIO -ו LX פרט לדגמי)

בקרת טמפרטורה ידנית גרפיקה פשוטה מאפשרת לך לבחור בטמפרטורה ובזרימת האוויר 
ולכוונן אותן בקלות בכל רגע. אייקונים מוארים מציינים בבירור את  המועדפות עליך, 

(LX PIO -ו LX ההגדרות הנוכחיות בשעות החשיכה. (קיים בדגמי

מצלמת נסיעה לאחור עם קווים מנחים דינמיים*תוך שימוש במצלמה חסינת מים וצג 7״ 
בלוח המכשירים, מצלמת הנסיעה לאחור משתמשת בקווים מנחים דינמיים המוקרנים על 

גבי התמונה כדי להמליץ על כיוון ההתקדמות בנסיעה לאחור.

1,300מרווח כתפיים (מלפנים)1,085מרווח רגליים (מלפנים)

1,280מרווח כתפיים (מאחור)820מרווח רגליים (מאחור)

141מרווח גחון מינימלי1,005מרווח ראש (מלפנים)

255נפח מטען (VDA) (ליטר)960מרווח ראש (מאחור)

1,394 (16”Tire)

1,
48

5

1,403 (16”Tire) 675 5202,400
3,5951,595

1,406 1,415 675 2,400
3,5951,595

1,
48

5

EX

GT LINE

Lorem ipsum

520

1,394 (16”Tire)

1,
48

5

1,403 (16”Tire) 675 5202,400
3,5951,595

1,406 1,415 675 2,400
3,5951,595

1,
48

5

EX

GT LINE

Lorem ipsum

520

1,394 (16”Tire)

1,
48

5

1,403 (16”Tire) 675 5202,400
3,5951,595

1,406 1,415 675 2,400
3,5951,595

1,
48

5

EX

GT LINE

Lorem ipsum

520

175/65/R14 *על פי מידות חישוק

.(1.2 LX בדגמים עם מנוע 1.2 ל' בלבד        (פרט לדגם*

17 16



חישוק סגסוגת 16 אינץ' 

יחידות: מ"מ

מידותחישוקים

1,300מרווח כתפיים (מלפנים)1,085מרווח רגליים (מלפנים)

1,280מרווח כתפיים (מאחור)820מרווח רגליים (מאחור)

141מרווח גחון מינימלי1,005מרווח ראש (מלפנים)

255נפח מטען (VDA) (ליטר)960מרווח ראש (מאחור)

1,393 (15”Tire) 1,403 (15”Tire) 675 5202,400
3,5951,595

1
,4

9
5

EX

GT LINE

1,394 

1
,4

8
5

1,403 675 5202,400
3,5951,595

1,393 (15”Tire) 1,403 (15”Tire) 675 5202,400
3,5951,595

1
,4

9
5

EX

GT LINE

1,394 

1
,4

8
5

1,403 675 5202,400
3,5951,595

1,393 (15”Tire) 1,403 (15”Tire) 675 5202,400
3,5951,595

1
,4

9
5

EX

GT LINE

1,394 

1
,4

8
5

1,403 675 5202,400
3,5951,595

Shiny Red + Silver accent

(H2R)

Sparkling Silver + Red accent
(KCS) 

Clear White + Red accent
(UD)

Titanium Silver + Red accent
(IM)

Aurora Black Pearl + Red accent
(ABP)

Aurora Black Pearl + lime accent
(ABP)

Milky Beige + metal accent
(M9Y)

Clear White + lime accent
(UD)

Shiny Red + Silver accent
(A2R)

Sparkling Silver + lime accent
(KCS)

חישוק סגסוגת 16 אינץ' 

יחידות: מ"מ

מידותחישוקים

1,300מרווח כתפיים (מלפנים)1,085מרווח רגליים (מלפנים)

1,280מרווח כתפיים (מאחור)820מרווח רגליים (מאחור)

141מרווח גחון מינימלי1,005מרווח ראש (מלפנים)

255נפח מטען (VDA) (ליטר)960מרווח ראש (מאחור)

16 אינץ' 

חישוקים

EX

GT LINE

X-LINE

1,403 (15”)

1,403 (16”)

1,403 (16”)

1,
50
0

1,394 (16”)
1,625

710 5602,400
3,670

675 5202,400
3,595

675 5202,400
3,595

1,
48
5

1,394 (15”)
1,595

1,
48
5

1,394 (16”)
1,595
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