
 

 

 

NIEUWS 
 

Kia EV9 ondergaat laatste technische tests 
in aanloop naar werelddebuut in 2023 

 
- De volgende zuiver elektrische Kia, de EV9 SUV, ondergaat grondige tests  

- De wereldpremière van de Kia EV9 is gepland voor het eerste kwartaal van 

2023 

- Ontworpen en ontwikkeld om nieuwe normen te vestigen in het segment van 

de grote elektrische SUV’s 

- Nieuw EV9-topmodel tot het uiterste gedreven op slopende circuits, wegen 

en ondergronden om zijn duurzaamheid te verzekeren   

 

(Seoel) 25 augustus 2022 – Kia heeft details onthuld van het laatste intensieve 

testprogramma van de Kia EV9, met het oog op zijn werelddebuut in 2023. De volledig 

elektrische Kia EV9 wordt het vlaggenschip van het merk en zal een revolutie teweegbrengen 

in het segment van de grote elektrische SUV’s, terwijl hij de merktransformatie versnelt en het 

leiderschap van Kia op het vlak van duurzame elektrische mobiliteit bevestigt.   

 

De EV9, die over een periode van 44 maanden werd ontwikkeld om nieuwe normen te 

vestigen op het vlak van design, prestaties, rijbereik, rijdynamiek, technologie en comfort, 

wordt momenteel op elk vlak tot het uiterste gedreven in het wereldwijde R&D-centrum van 

Kia in Namyang (Korea).  

 

Tijdens deze laatste testfase wordt de EV9 onophoudelijk onderworpen aan een slopend 

verificatieprogramma op een 4WD-helling en ruwe terreinen, alsook aan een 

diepwaterdoorwaadtest, om zelfs in de lastigste omstandigheden een maximale 

betrouwbaarheid te garanderen. De hogesnelheidscircuits, ondersteltests en gladde 

testwegen van Kia plaatsen elk aspect van de prestaties en het weggedrag van de EV9 onder 

de strengste controle. Tegelijk stellen de slopende Belgische kasseien de Kia-ingenieurs in 

staat om het rijcomfort van de EV9 onder de loep te nemen en de kwaliteit op te bouwen 

volgens de zwaarst mogelijke tests. Naast het testprogramma in het R&D-centrum van 

Namyang werd de EV9, zoals elk Kia-model, ook onderworpen aan een slopende testcyclus 

in locaties over de hele wereld. 

 

Kia gaf de wereld een eerste voorproefje van zijn nieuwste vlaggenschip in de vorm van de 

Kia Concept EV9, die vorig jaar werd onthuld tijdens AutoMobility LA in Los Angeles. Als 

verpersoonlijking van ‘Opposites United’, de baanbrekende nieuwe designtaal van het merk, 
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vertegenwoordigt het productiemodel van de EV9 het toppunt van wat een SUV kan zijn. De 

Kia EV9, die werd ontwikkeld op het geavanceerde Electric Global Modular Platform (E-GMP), 

luidt een nieuw tijdperk van geavanceerde, hoogtechnologische en duurzame mobiliteit in. 

 

In het eerste kwartaal van 2023 treedt de Kia EV9 in de voetsporen van de baanbrekende 

zuiver elektrische EV6 van het merk, die tal van belangrijke onderscheidingen heeft vergaard, 

waaronder de uiterst prestigieuze titel van Europese Auto van het Jaar 2022. 

 
– Einde – 

 


