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לפרטים*9920 :
חפשו אותנו ב-
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
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 במפרט זה .היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ללא הודעה
מוקדמת .ט.ל.ח.

קוד דגם

תיאור דגם

רמת האבזור
הבטיחותי

רמת האבזור הבטיחותי8 :

קרניבל  3.5ל' בנזין  EXאוט'  /קרניבל  2.2ל' טורבו
/
אוט'
 535 / 539 / 534 / 538דיזל  EXאוט'  /קרניבל  3.5ל' בנזין PREMIUM
רמת
בטיחות
אוט'
קרניבל  2.2ל' טורבו דיזל PREMIUM
גבוהה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי קרניבל:
מקרא:
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום  מערכת להתרעה על
 7 כריות אוויר
 מערכת מותקנת בדגם הרכב
השארת ילדים ברכב
 מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 מערכת התרעה במצב של עייפות נהג  בקרת שיוט אדפטיבית מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 חיישני חגירת חגורות בטיחות
בקרת מהירות חכמה )(ISA
)קדמיים ואחוריים(
 מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל
ורוכבי אופניים
נתוני צריכת דלק דרגת זיהום
דגם
אוויר
בליטרים ל 100-ק¢מ
דרגה 15
משולב
10.6
קרניבל  3.5ל' בנזין  EX / PREMIUMאוטß
)המדד מחושב עפ¢י תקנות ¢אוויר נקי(¢
דרגה 15
משולב
קרניבל  2.2ל' טורבו דיזל  EX / PREMIUMאוט7.5 ß
נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה .תקן * EC 715/2007*2018/1832AP -המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(,
התשס"ט .2009נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
דרגה 8

גם המשפחה
תאהב אותו

2

האם הוא מושא תשוקה מפוסל ויוקרתי ,או רכב משפחתי סולידי ושימושי?
האם הוא חלון ראווה לטכנולוגיה העדכנית ביותר ,שמעניקה לנהג את כל
הסיוע שהוא צריך ,או שהוא מרחב מרווח ומרגיע להפליא עבור שבעה נוסעים?
הקיה קרניבל החדש הוא כל הדברים האלה ,ואפילו יותר.

3

עם חלל פנימי הניתן להתאמה באינסוף אפשרויות וגישה נוחה מכל זווית ,הקרניבל
מעניק לך שליטה מושלמת .הוא מסוגל להסיע מספר רב של בני משפחה או חברים
לכל מקום שהדרך מגיעה אליו ,עם שפע של מקום לציוד לחובבי ההרפתקאות ,לכלים
של בעלי המלאכה או לרהיטים שתביאו הביתה מהחנות.

4

5

מהפנסים הקדמיים העתידניים המשולבים בשבכה הקדמית בסגנון "אף הנמר" ,ועד
לפס הרחב והדרמטי של הפנסים האחוריים ,פרטים חדשים יוצרים שפת עיצוב
מפוארת חדשה לרכבי המשפחה הגדולים .קווי גוף מלוטשים ממלאים תפקיד
אווירודינמי ,והחלונות הנרחבים וחלון השמש הכפול בגג משלימים את התחושה
האוורירית של תא הנוסעים.

6

7

קווים אלגנטיים ומלאי חן מביאים מגע של קסם לחניה הביתית שלך .עם זאת,
הקרניבל תוכנן כולו מתוך מחשבה על גמישות .ניתן להפעיל את דלתות ההזזה
האחוריות החשמליות בלחיצת כפתור ,ואם זרועותיך מלאות ,הדלת העורפית נסגרת
וננעלת באופן אוטומטי כאשר אתה מתרחק מהרכב כשהשלט-רחוק נמצא עליך.

8

9

נקודת אור
בלב העיר

10

היכנס לעיר וצא ממנה בתוך בועה מרווחת ורגועה .דלתות ההזזה מאפשרות כניסה
ויציאה מהירה ,ותאורת שלולית מראה לך היכן אתה דורך לאחר רדת החשיכה .החידושים
הטכנולוגיים ששומרים על חלל פנימי חרישי כל כך בכביש המהיר ,מסייעים לבודד אותך
גם מרעשי העיר כדי ליצור עבורך אווירה רגועה ונוחה בכל מצב.

11

בן לוויה לרגעים
ציוריים

12

נסיעה עם כל המשפחה ,או עם כמה חברים טובים ,היא אחד מאותם אירועים בחיים
שמייצרים זיכרונות מתמשכים .כשמדובר בהרפתקאות אינטימיות ,קשה למצוא רכב
שיעשה את זה טוב יותר מהקרניבל ,המציע מקומות ישיבה נוחים ,שפע של מרחב,
הרבה אור וקישוריות שמאפשרת לך להיות מחובר בכל עת לשאר העולם.

13

נוחות אישית בכל מושב
עם מושבים מפוארים ומקבלי פנים ,מרווח ראש נדיב
וחומרים איכותיים ,הקרניבל מפנק כל אחד מיושביו .החל
מהאופן בו הדלתות מחליקות ועד לאופן שבו ניתן לכוונן
ולהזיז את המושבים ,תא הנוסעים תוכנן כדי להפוך את
הנסיעה למהנה עבור כל הנוסעים ברכב.
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7

מושבים
15

להיות מוקף במסכים שמספקים
לך את כל המידע הנחוץ
טכנולוגיית המידע שינתה את הנהיגה לנצח .אך
במקום להיות מופגז על ידי כמות אינסופית של נתונים,
הקרניבל מציג הכול על בסיס הצורך לדעת ,ומסנן כל
מה שאינו הכרחי לחלוטין .סביבת הנהג תוכננה כדי
לעזור לך להתמקד במידע העיקרי ,ולאפשר למוח שלך
להתרכז בכביש ובסביבה.

 .Aלוח מחוונים דיגיטלי  12.3אינץ'
לוח המחוונים  Supervisionמציג את המהירות,
לצד אזהרות והנחיות ניווט בצורה חכמה
ופשוטה .הדרך מוצגת בזמן אמיתי ,כולל
השטחים המתים בנתיב שאליו ברצונך לעבור.

 .Dחיבור  Bluetoothכפול
הישארו מחוברים להתקנים שלכם.
ניתן לחבר בו-זמנית שני טלפונים באמצעות
® Bluetoothלהזרמת מוסיקה .ניתן להשתמש
בטלפון אחד בלבד לשיחות באמצעות הדיבורית,
וקיימת אפשרות של שליטה קולית באמצעות
מכשירים תואמים.
באמצעות ( Phone Projectionשיקוף מסך
הטלפון) ניתן להציג את התצוגה של טלפון
תואם על גבי מסך המגע המרכזי.

 .Cמערכת מידע ,בידור וניווט  12.3אינץ'
התצוגה בעלת הרזולוציה הגבוהה ,מציגה מידע
לגבי מערכות הניווט והשמע ,וכן את צג המבט
לאחור ומערכת הנחיית החניה .היא כוללת בקרה
קולית ,והמסך הניתן להתאמה אישית ,מסוגל
להתפצל לשתי תצוגות בו זמנית.

 .Eמטען אלחוטי לסמארטפון
משטח הטעינה שממוקם בתא הטעינה מציע
כעת הספק חשמלי של עד  ,15Wומאפשר לך
לטעון טלפונים ניידים תואמים באופן אלחוטי.
המחוון מאיר בצבע כתום בזמן הטעינה והופך
לירוק כשהטעינה הושלמה.

 .Bגרפיקה של מצבי הנהיגה
לוח המחוונים בגודל  12.3אינץ' מעניק תצוגה
בעיצוב מרהיב עבור כל אחד ממצבי הנהיגה
( Eco, Smart, Sportאו  ,)Normalכשעבור כל מצב
מוצג המידע הרלוונטי בצורה ייחודית עבורו.
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הגמישות לטפל בכל מה שהעתיד יביא
טכנולוגיית המידע שינתה את הנהיגה לנצח .אך במקום להיות מופגז על ידי כמות אינסופית
של נתונים ,הקרניבל מציג הכול על בסיס הצורך לדעת ,ומסנן כל מה שאינו הכרחי לחלוטין.
סביבת הנהג תוכננה כדי לעזור לך להתמקד במידע העיקרי ,ולאפשר למוח שלך להתרכז
בכביש ובסביבה.

דלתות הזזה חשמליות חכמות
סגירה אוטומטית של הדלת
העורפית החשמלית

מגש מטען נשלף

 .Aדלתות הזזה ודלת עורפית עם הפעלה מרחוק בלחיצה אחת
דלתות הזזה אחוריות חשמליות מאפשרות כניסה ויציאה נוחה ליושבים מאחור .ניתן
לסגור ולנעול את כל הדלתות ,כולל הדלת העורפית החשמלית ,באמצעות לחיצה אחת
על הלחצן במפתח החכם כשאתם מתרחקים מהרכב.

A

18

19

פחות רעידות ,פחות דלק וכל
העצמה שאתם זקוקים לה

מנועי הבנזין והדיזל השקטים של הקרניבל החדש מציעים חיסכון
משמעותי בדלק באמצעות קירור משופר והפחתת החיכוך .תיבת
ההילוכים האוטומטית בעלת  8הילוכים מציעה החלפות הילוכים חלקות,
עם מספר הילוכים גדול יותר להשגת איזון מושלם בין חסכון לבין כוח.

Smartstream G3.5

הספק מרבי
ב 6,400-סל"ד

272
202

כ"ס

מומנט מרבי
ב 5,000-סל"ד

Smartstream D2.2

הספק מרבי
ב 3,800-סל"ד

20

כ"ס

מומנט מרבי
ב 1,750-סל"ד

33.8
45.0

קג"מ

קג"מ
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סיוע בשבריר שנייה
בטיחות | יעילות | נוחות
DRIVE WiSE

באמצעות טכנולוגיית החישה והעיבוד העדכנית ביותר ,מערכת
מסייעת לכם להישאר מודעים למיקומכם על הכביש ולתנועת כלי הרכב ,הולכי
הרגל ורוכבי האופניים .היא מסוגלת אפילו להתערב ולמנוע התנגשויות .כשהיא
פועלת מאחורי הקלעים ,היא מסייעת לכם להגיע ליעד ובחזרה בשקט נפשי אמיתי.

22

 .Bמערכת אקטיבית לניטור רכבים ב"שטח מת" ומניעת התנגשות
במעבר נתיב ()BCA
אם תתחילו לעבור נתיב ומערכת  BCAתזהה רכב בשטח המת שלכם ,היא
תזהיר אתכם ,ובמקרה הצורך אף תפעיל בלימה דיפרנציאלית בכדי למנוע
התנגשות .בנוסף ,המערכת תזהיר אתכם גם מפני כלי רכב המתקרבים
אליכם בזמן שתצאו מחניה במקביל למדרכה.
 .Cמערכת סיוע ליציאה בטוחה מדלת הזזה אחורית ()SEA
אם תנסו לפתוח את דלת ההזזה החשמלית כאשר רכב מתקרב מאחור,
מערכת  SEAתחזיק את הדלת במצב נעול ותשמיע זמזם למשך שנייה
אחת ,כדי שתוכלו לבדוק את התנועה ולנסות שוב לפתוח את הדלת ברגע
שתרגישו כי בטוח לעשות זאת.

D

E

 .Dצג לצפייה בשטחים מתים ()BVM
כשתפעילו את איתות הפנייה ,מערכת  BVMתציג צילומי וידיאו
חיים בלוח המחוונים המראים כלי רכב אחרים שנמצאים בשטח
המת שלכם בנתיב שאליו אתם מתכוונים לעבור.
.Eבקרת שיוט אדפטיבית עד לעצירה מלאה ()SCC

בלחיצת כפתור פשוטה ,בקרת השיוט החכמה תשמור על
המהירות שנבחרה על ידי הנהג .באמצעות המצלמה הקדמית
והרדאר הקדמי ,המערכת מאפשרת לרכב לשמור באופן אוטומטי
על מרחק בטוח מהרכב שמלפניו ,להפחית את המהירות ואפילו
להגיע למצב של עצירה מלאה ולחדש את הנסיעה ,במידת הצורך.

F

 .Fמערכת לשמירת מרכז נתיב ()LFA
כדי לעזור לכם להישאר במרכז הנתיב שלכם,
מערכת  LFAמזהה את גבולות הנתיב באמצעות
המצלמה הקדמית .כשהיא מזהה סטייה אל מחוץ
לנתיב ,הוא מנווטת את הרכב באופן אוטומטי כדי
לשמור אותו במרכז הנתיב.
.Gצג מבט היקפי ()SVM

בעת תמרון במקומות צפופים ,מערך של מצלמות
מעניק לכם מבט  3600ממעוף הציפור ,שיסייע לכם
לנווט ולחנות בביטחון.

G

H

I

 .Hמערכת אקטיבית לניטור תנועה חוצה מאחור כולל
בלימה ()LFA
רדארים בפינות האחוריות מזהים נוכחות של תנועה
חוצה ,מימין או משמאל ,בנתיב אליו אתם נוסעים לאחור.
אם מזוהה רכב ,והנהג אינו מגיב לאזהרות הקוליות
והוויזואליות ,מופעלת באופן אוטומטי בלימת חירום.
.Gהתראת מרחק חניה ()PDW
לביטחון ושקט נפשי מרביים בעת כניסה למקומות
צפופים וביציאה מהם ,מערכת  PDWמשתמשת בחיישנים
על-קוליים המותקנים בפגושים הקדמיים והאחוריים כדי
להזהיר אתכם מפני מכשולים קרובים.
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חשבנו על הכול ,כדי שתהיו מוכנים לכל מצב
הקרניבל החדש ,שמבוסס על פלטפורמה חדשה המשולבת בצורה חכמה ,משתמש בחידושים
טכנולוגיים רבים שיגנו עליכם טוב יותר במקרה של התנגשות ,וחלקם אף יעזרו לכם להימנע מלכתחילה
ממצבים שעלולים להוביל להתנגשויות .בכך ,הקרניבל דואג לבטיחות שלכם ושל הנוסעים איתכם בכל
עת ובכל מצב.

 .Aפלטפורמה מהדור השלישי
בפלטפורמה מהדור השלישי נעשה ארגון מחדש של מערכת
ההיגוי ,השלדה ,חטיבת ההינע ורצפת תא הנוסעים ,לקבלת
תא נוסעים מרווח יותר וביצועי אווירודינמיות ,התנהגות
כביש ,יציבות ובטיחות בהתנגשות טובים יותר .הקרניבל
נהנה מההתקדמות שנעשתה בכל מערך הדגמים של קיה.

 .Bחומרים חכמים יותר במרכב והשלדה
יישומים חדשים של פלדה חזקה יותר ונוחה יותר לעיבוד באזורים
קריטיים ,מסייעים למרכב ולשלדה לפזר טוב יותר את כוחות
ההתנגשות כדי לשפר את ההגנה על הנוסעים .קשיחות פיתול
גבוהה יותר מספקת התנהגות כביש בעלת רמת היענות מרשימה
ונסיעה חלקה להפליא.

 .Cמערכת לשמירת מרכז נתיב )(LFA
כדי לסייע בהגנה על הנוסעים ובהפחתה אפשרית
של פציעות במקרה של התנגשות ,מוצעות
בקרניבל שבע כריות אוויר )לנהג ,לברכי הנהג,
לנוסע קדמי ,שתי כריות אוויר צדיות מלפנים ושתי
כריות וילון צדיות(.

D

 .Eמערכת סיוע לזינוק בעליה )(HAC
כשהרכב נמצא במצב עצירה בעליה ,מערכת  HACמונעת
מהרכב להתגלגל לאחור על ידי הפעלת הבלמים בעדינות
למשך עד שתי שניות כדי לאפשר לכם להעביר את כף
רגלכם מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה.

.Dמערכת לניהול יציבות הרכב )(VSM
לשיפור הבטיחות ,מערכת  VSMמנטרת באופן
רציף את תנאי הכביש ושולטת באופן אוטומטי
בהיגוי והבלימה כשהכביש הופך להיות משובש.
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25

לפעמים היעד הטוב
ביותר הוא הנסיעה עצמה

26

נסיעה קבוצתית יכולה להיות הרפתקה בפני עצמה .הקרניבל החדש מיישם עשרות שנים
של ידע טכנולוגי והתקדמות כדי לשפר את הנסיעה עבור כולם ,כולל אלה הזקוקים לעזרה
בכניסה וביציאה ,ילדים שהם בעלי טווח קשב קצר ואנשים שרק רוצים הזדמנות להירגע
ולהטעין את עצמם מחדש .בעולם של כולם בשביל אחד ,הקרניבל הוא אחד בשביל כולם.
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התאמה אישית

28

הרכב שלך הוא הבית של המשפחה שלכם ,מחוץ לבית ,והוא מהווה עבורכם
מקור לגאווה ולהנאה .זו הסיבה זאתם הם אלה שמחליטים מה הוא צריך
לכלול .הקרניבל מציע מגוון רחב של מאפיינים ,החל מאבזור פשוט וכלה
בטכנולוגיה מתקדמת ,צבעים וגימורים שמאפשרים לכם נסיעה נוחה בסטייל,
כדי שתרגישו בבית תוך כדי שאתם מסייר בעולם שמחכה לכם בחוץ.

שבכה קדמית רגילה

פנסים ראשיים  DELמטיפוס RFM

מתגי לשליטה מרחוק על גלגל ההגה

קונסולה מרכזית גדולה

מגש בקונסולה המרכזית

חלון שמש כפול בגג

מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל 3-אזורים

פנסי נורות אחוריים משולבים

מגב אחורי מוסתר

התקן לכניסה נוחה

מטען  USBושני כיסים בגב המושב הקדמי

מטען  USBבקונסולה המרכזית

בקרה נפרדת למיזוג האוויר מאחור

מתגי הפעלת
דלתות ההזזה

תאורת שלוליות לכניסה/יציאה

דלת עורפית חשמלית חכמה

דלת עורפית חשמלית חכמה

שקע אספקת מתח בקונסולה המרכזית

מערכת למניעת שכחת ילדים במושב
האחורי הכוללת חיישן תנועה

וילונות ידניים לחלונות הדלתות
בשורת המושבים השנייה והשלישית
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צבעים פנימיים

צבעי מרכב
Aurora Black Pearl
)(ABP

Ceramic Silver
)(C4S

Panthera Metal
)(P2M

Silky Silver
)(4SS

שחור  +חום

Snow White Pearl
)(SWP

עיצוב לוח המכוונים
מידות )מ"מ(

עור

עור

עור מלאכותי

עור מלאכותי

כרום משיי  +הטבעה תלת-ממדית
מרווח רגליים
)שורה שלישי(
מרווח ראש )שורה ראשונה(
)ללא חלון שמש בגג(
)מרווח ראש )שורה שנייה
)ללא חלון שמש בגג(
מרווח ראש )שורה שלישית(
)ללא חלון שמש בגג(
מרווח כתפיים
)שורה ראשונה(
מרווח כתפיים
)שורה שנייה(
מרווח כתפיים
)שורה שלישית(
מרווח מותניים
)שורה ראשונה(
מרווח מותניים
)שורה שנייה(
מרווח מותניים
)שורה שלישית(
* עם חישוקי  18אינץ'
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שחור  +אפור

903

אורך כללי

5,155

1,039

רוחב כללי )ללא מראות צד(

1,995

1,003

גובה כללי )עם קורות גג(

1,775

981

רוחק סרנים

3,090

1,630

מפשק גלגלים )קדמי(

1,746

1,606

מפשק גלגלים )אחורי(

1,746

1,511

שלוחה )קדמית(

935

1,520

שלוחה )אחורית(

1,130

1,686

מרווח רגליים )שורה ראשונה( 1,044

1,280

1,029

מרווח רגליים )שורה שנייה(

טקסטורת עץ
בד

צבע מטאלי  +דוגמה תלת-ממדית

בד

חישוקים

חישוקי סגסוגת  18אינץ' 60R18/235

)(A-Type

חישוקי סגסוגת  19אינץ' 55R19/235

)(A-Type

כל המידע הכלול בחוברת זו מבוסס על המידע העדכני ביותר שהיה זמין בעת הירידה לדפוס .אנו מאמינים שהתיאורים הם מדויקים ,וחברת קיה מוטורס עושה כל מאמץ כדי להבטיח את דיוקם,
אך אינה יכולה להתחייב לכך .מעת לעת ,ייתכן שחברת קיה מוטורס תצטרך לעדכן או לשנות את מאפייני הרכב ונתונים אחרים של הרכב המופיעים בחוברת זו .חלק מכלי הרכב המוצגים כוללים
אבזור אופציונאלי שייתכן שאינו זמין באזורים מסוימים .כל תמונות המסך של צילומי וידיאו ומצלמה הן לצורך המחשה בלבד .בכך שהיא מפרסמת ומפיצה חומר זה ,חברת קיה מוטורס אינה
ערבה ,במפורש או במרומז ,למוצרים כלשהם של קיה .אנא התקשר לסוכן קיה המקומי לקבלת המידע העדכני ביותר.
) 2020 (cכל הזכויות שמורות לחברת קיה מוטורס .אין לשכפל את תוכן חוברת זו ללא אישור מחברת קיה מוטורס.
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