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Kia EV6 bekroond met vijf sterren
in de Euro NCAP-veiligheidsscore
-

-

-

Elektrische cross-over Kia EV6 bekroond met hoogste
veiligheidsscore in laatste Euro NCAP-crashtests
De resultaten omvatten een score van 90 procent voor de
bescherming van volwassen inzittenden en 86 procent voor de
bescherming van kinderen.
Het uiterst sterke Electric-Global Modular Platform en de
uitzonderlijke torsiestijfheid komen de veiligheidsprestaties van de
EV6 ten goede.
Electronic Stability Control, Vehicle Stability Management en
zeven geavanceerde airbags standaard

25 mei 2022 – De zuiver elektrische cross-over Kia EV6 kreeg de hoogste veiligheidsscore
na uitgebreide tests door Euro NCAP, de toonaangevende onafhankelijke testorganisatie in
Europa. De EV6 behaalde de maximumscore van vijf sterren en liet geen twijfel bestaan
over de indrukwekkende veiligheidscapaciteiten van de wagen.
Zo kreeg de EV6 een score van 90 procent voor de bescherming van volwassen inzittenden,
86 procent voor de bescherming van kinderen, 64 procent voor kwetsbare weggebruikers,
waaronder voetgangers, en 87 procent in de categorie ‘safety assist’, die een voertuig
beoordeelt op basis van de beschikbaarheid van een uitgebreid gamma technologieën om
ongevallen te vermijden.
Euro NCAP prees het vermogen van het passagierscompartiment om stabiel te blijven in de
frontale impacttest en om de knieën en dijbenen van alle inzittenden goed te beschermen.
Tests op de voorzetels en hoofdsteunen vertoonden een goede bescherming tegen
whiplash-letsels bij een kop-staartbotsing. Bij de zijdelingse aanrijding tegen een barrière en
de strengere paaltest scoorde de EV6 het maximum van de punten, met een uitstekende
bescherming voor alle kritieke lichaamsdelen van bestuurder en passagiers. De EV6
scoorde ook goed in de tests met kinderen, waarbij de wagen de nodige bescherming bood
voor alle kritieke lichaamsdelen van de dummy’s die zes- en tienjarige passagiers
voorstellen. Bij tests van de veiligheidstechnologieën in de EV6 benadrukte Euro NCAP de
prestaties van het Automatic Emergency Braking-systeem (AEB), dat goed reageerde op
andere voertuigen en een impact in de meeste testscenario’s wist te vermijden.

Andere veiligheidssystemen die Euro NCAP in de verf zette, waren Multi-Collision Braking
(MCB), dat de EV6 na een impact automatisch afremt om bijkomende botsingen te
vermijden, en het eCall-systeem dat de hulpdiensten waarschuwt bij een aanrijding.
De veiligheidsscore van de EV6 werd nog verhoogd door het uiterst sterke Electric-Global
Modular Platform (E-GMP) en de stijve koetswerkstructuur. De veiligheid van het
passagierscompartiment werd verbeterd door het gebruik van ultrasterk staal dat 63,6% van
de koetswerkstructuur van de EV6 uitmaakt, terwijl de doorgedreven warmpersing tijdens
het productieproces resulteerde in een indrukwekkende torsiestijfheid van 48,5. De EV6
beschikt in totaal over zeven geavanceerde airbags, waaronder een centrale zijairbag die
voorkomt dat de bestuurder en voorpassagier met hun hoofd tegen elkaar botsen. Alle EV6modellen zijn standaard uitgerust met het Vehicle Stability Management (VSM) en Electronic
Stability Control (ESC) van Kia om ervoor te zorgen dat de bestuurder de controle behoudt
tijdens het remmen en in de bochten.
###
Over Kia Europe
Kia Europe is de Europese verkoop- en productieafdeling van Kia Corporation, een
wereldwijd erkend merk met een visie om duurzame mobiliteitsoplossingen te creëren die
wereldwijd beweging inspireren. Als leverancier van duurzame mobiliteitsoplossingen voert
Kia de popularisering van geëlektrificeerde en elektrische voertuigen op batterijen aan en
ontwikkelt het merk een groeiend aanbod van mobiliteitsdiensten dat mensen over de hele
wereld aanmoedigt om de beste reisoplossingen te zoeken.
Kia Europe, met hoofdzetel in Frankfurt (Duitsland), stelt in totaal meer dan 5.500
medewerkers tewerk van 37 nationaliteiten in 39 markten in Europa en de Kaukasus. Het
zorgt ook voor de Europese productie in de ultramoderne fabriek van de constructeur in
Zilina (Slowakije).
De innovatieve producten van Kia blijven heel wat bijval oogsten. Zo werd de
batterijaangedreven EV6 in 2022 de eerste Koreaanse auto die het tot Europese Auto van
het Jaar schopte.
Meer informatie vindt u hier: www.press.kia.com

