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De Kia EV6: de nieuwe benchmark in 
elektrisch rijden 

 
- High-tech EV6 hét gezicht van duurzame toekomst van Kia en eerste 

elektrische auto op dedicated E-GMP platform 

- Nieuw EV-platform biedt extra ruim interieur, een hightech en intuïtieve 
gebruikerservaring en geavanceerde rijhulpsystemen 

- Meerdere versies leverbaar, met een bereik tot 528* km 

- EV6 GT met geavanceerde elektrische motoren raast van 0 naar 100 
km/u in 3,5 seconden 

- Ultrasnel laden tot 800V, van 10 naar 80 procent acculading in slechts 
18 minuten 

 

Breukelen, 14 oktober 2021 –  Kia lanceert de geheel nieuwe EV6, de eerste dedicated EV  

die is gebaseerd op het geheel nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Hij is het 

boegbeeld van de elektrische transformatie die het merk doormaakt met de nieuwe purpose 

'Movement that inspires’. De EV6 tilt elektrisch rijden naar een nieuw niveau met zijn grote 

bereik, de ultrasnelle 800V laadcapaciteit en de onderscheidende styling van een crossover.  

 

Deze baanbrekende Kia – de eerste EV die is ontworpen volgens de nieuwe filosofie 

‘Opposites United’ – heeft een toekomstgericht design dat wordt gekenmerkt door hightech 

details. Met zijn high-tech 800V-techniek kan de EV6 in slechts 18 minuten laden van 10 

naar 80 procent**. De GT, ontwikkeld om te inspireren met opwindende prestaties, 

accelereert van 0 naar 100 km/u in 3,5 seconden en heeft een topsnelheid van 260 km/u. 

 

De EV6 is een belangrijk model binnen de nieuwe strategie op het gebied van EV's, plug-in 

hybrids (PHEV) en hybrids (HEV). Kia voorziet dat tegen 2030 veertig procent van de 

verkochte modellen wereldwijd geëlektrificeerd is. Naar verwachting betreft het een jaarlijks 

geëlektrificeerd verkoopvolume van 1,6 miljoen exemplaren tegen 2030, waarvan zo’n 

920.000 volledig elektrische auto’s. Kia wil wereldwijd een topspeler zijn op het gebied van 

EV’s en verwacht in 2026 de line-up te hebben uitgebreid tot elf emissievrij rijdende 

modellen, waarvan er zeven dedicated EV zijn. De EV6 is daarvan de eerste.  
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“De EV6 is de belichaming van het nieuwe Kia. Hij is ontwikkeld om tijdens elke reis te 

inspireren met zijn gedurfde design, vooruitstrevende techniek, innovatieve technologieën en 

opwindende prestaties”, aldus Ho Sung Song, President & CEO van Kia. "De EV6 is ook het 

gezicht van onze nieuwe visie op duurzame mobiliteit, waarbij we niet alleen overstappen op 

emissievrij rijdende auto’s, maar ook op duurzame materialen en productie." 

 

Dedicated EV-platform: dynamische prestaties 

Enkele jaren geleden stonden de design- en engineeringteams van Kia voor een uitdaging: 

een EV creëren met een toonaangevend bereik, een ultrasnelle laadcapaciteit, een stijlvol 

design en een ruim, hightech interieur. Dat was echter maar een deel van de uitdaging. De 

engineers kregen ook de opdracht om alle vooroordelen ten aanzien van EV’s tegen te gaan 

en te bewijzen dat elektrisch rijden verre van saai is. 

 

Het resultaat: de geheel nieuwe Kia EV6, die bij zijn onthulling in maart van dit jaar 

wereldwijd met veel enthousiasme is ontvangen. Deze ultramoderne EV van de volgende 

generatie heeft een toonaangevend emissievrij bereik in de praktijk, ultrasnelle 

oplaadtechnologie, een hypermodern design en een ruim interieur met hightech inrichting. 

De EV6 is bovendien een echte rijdersauto, die kracht en prestaties combineert met een 

dynamisch en sportief rijgedrag. 

 

Bij de meeste EV’s zijn compromissen gesloten - of het nu gaat om een beperkt rijbereik en 

lange oplaadtijden, een oncomfortabele binnenruimte, een hoog gewicht of een gebrek aan 

rijdynamiek. De ingenieurs van Kia waren vastbesloten om een elektrische auto te 

ontwikkelen die het perfecte totaalpakket biedt, zonder compromissen. Met de EV6 bewijst 

Kia dat je lang en ver kunt rijden op één acculading en dat elektrisch rijden sportief, leuk en 

boeiend kan zijn. 

 

Geen concessies 

Terwijl veel andere EV’s zijn gebaseerd op auto’s die oorspronkelijk zijn voorzien van een 

verbrandingsmotor, is de EV6 vanaf het begin geoptimaliseerd als volledig elektrische auto, 

op basis van E-GMP. De EV6 biedt de kenmerkende rijkwaliteit van Kia, met directe 

stuurreacties, een zeer wendbaar rijgedrag, nauwkeurige en lineaire prestaties en een grip 

die het 'fun-to-drive'-ethos verder versterkt. Tijdens de afrondende fase van het 

ontwikkelingsprogramma werd veel van het test- en optimalisatiewerk uitgevoerd op de 

openbare weg om ervoor te zorgen dat de productieversie onder alle omstandigheden 

voldoet aan de hoogste verwachtingen. 

 



 

Door de speciale E-GMP-architectuur heeft de EV6 optimale rijeigenschappen, mede dankzij 

een uitgebalanceerde gewichtsverhouding van 53:47 – een toonaangevende set-up voor 

EV’s. Dit is bereikt door het ultramoderne en platte batterijpakket over de vloer van het 

voertuig te verdelen om zo de massa te verspreiden en de rijkwaliteit te optimaliseren. Het 

geeft de EV6 ook een extra laag zwaartepunt, voor superieure prestaties, vooral op bochtige 

wegen. 

 

De EV6 maakt een einde aan de nadelen van veel andere EV’s op het gebied van  

rijeigenschappen en EV’s, waaronder een te agressieve acceleratie en gasrespons. De 

innovatieve hydraulische bussen die het achterste subframe verbinden met de carrosserie 

van de auto, helpen de rijprestaties van de EV6 verder te verbeteren en compenseren het 

doorgaans hogere gewicht van volledig elektrische voertuigen. 

 

De EV6 presteert optimaal in verschillende rijomgevingen en situaties dankzij de vier 

geavanceerde rijmodi – Eco, Normal, Sport of Snow – die de bestuurder met een druk op de 

knop kan selecteren. Belangrijke elementen zoals de verdeling van het koppel, de besturing, 

het ESC en de energieverbruikende systemen worden optimaal beheerd door de intelligente 

aandrijftechnologie van de auto om te allen tijde de meest geschikte rijervaring te bieden. 

 

Bij de AWD-modellen zorgt een Disconnector Actuator System (DAS) voor een soepele 

overgang tussen RWD- en AWD-modi zonder dat handmatig schakelen nodig is. De 

achteras fungeert als de belangrijkste aandrijflijn en de vooras wordt geactiveerd wanneer 

dat nodig is. Het systeem past zich automatisch aan de rijomstandigheden én de input van 

de bestuurder aan. 

 

In de AWD-modus is de DAS ingeschakeld om het vermogen en de rijstabiliteit te 

verbeteren. De aandrijfverbinding met de voorwielen kan binnen 0,4 seconden worden in- of 

uitgeschakeld door de koppeling op de aandrijfas te bevestigen en los te maken met behulp 

van een actuator. Door over te schakelen naar de RWD-modus, verbetert de DAS-

technologie het energieverbruik door de sleepbelasting op het voorwiel te voorkomen en 

maakt het tegelijkertijd dynamischer en sportiever rijden mogelijk. Het rijbereik kan met dit 

systeem met ongeveer 8% worden verbeterd. 

 

De indrukwekkende rijeigenschappen van de EV6 worden verder geaccentueerd door een 

ultramoderne demperopstelling die een sportief rijgedrag koppelt aan een niveau van 

comfort en verfijning dat gewoonlijk niet wordt geassocieerd met wendbare auto's. 

De nieuwe technologie bevat de gebruikelijke demper- en ophangingscomponenten en 

voegt ook een extra zuiger toe om de hoeveelheid druk aan te passen, waardoor de 

rebound-dempingskracht kan worden gebaseerd op de invoerfrequentie. Hierdoor kan de 



 

uitgaande demping dynamisch worden aangepast op basis van de ingangsfrequentie die 

wordt veroorzaakt door oneffenheden in het wegdek. Deze innovatie zorgt voor een solide 

en sportief rijgedrag bij lagere frequentie-ingangen en een soepele en comfortabele rit bij 

hogere frequenties. De technologie komt vooral tot zijn recht bij het nemen van dynamische, 

kronkelende wegen en, aan de andere kant van het rijspectrum, bij het rijden door kuilen of 

over oncomfortabele kasseien. 

 

De EV6 beschikt ook over 's werelds eerste in massa geproduceerde Integrated Drive Axle 

(IDA) die het wiellager en de aandrijfas integreert in één onderdeel dat het motorvermogen 

overbrengt op de wielen. Deze integratie voorkomt mogelijke defecten aan de aandrijfas- en 

wiellagerverbindingen, terwijl het rijgedrag en de handling worden verbeterd door een 

toegenomen asstijfheid.  

 

Duizelingwekkende prestaties 

De EV6 GT tilt met zijn hightech dubbele motoren van in totaal 430 kW de elektrische 

prestaties naar een nóg hoger niveau. De EV6 GT is exclusief verkrijgbaar met het 

batterijpakket van 77,4 kWh. Met een maximaal koppel van 740 Nm accelereert hij in 3,5 

seconden van 0 naar 100 km/u en haalt hij naar verwachting een topsnelheid van 260 km/u. 

Het elektronische limited-slip differentieel zorgt voor een nog dynamischer rijgedrag. 

 

Het sportieve en prestatiegerichte karakter is niet alleen voorbehouden aan de ultrasterke 

EV6 GT maar geldt ook voor de overige modellen. 

 

De EV6-reeks biedt keuze uit verschillende modellen. De RWD met 77,4 kWh kan tot 528* 

kilometer afleggen op een enkele lading (gecombineerde WLTP-cyclus). Met het maximaal 

beschikbare koppel van 605 Nm kunnen de AWD-versies in slechts 5,2 seconden van 0 

naar 100 km/u accelereren. Het batterijpakket van 77,4 kWh is standaard gekoppeld aan 

een elektromotor van 168 kW (229 pk) die de achterwielen aandrijft. De AWD-modellen zijn 

voorzien van twee elektromotoren (voor- en achteras) die samen 239 kW (325 pk) leveren. 

 

De EV6 met 58,0 kWh-accu accelereert van 0 naar 100 km/u in 8,5 seconden. Het 

batterijpakket van deze versie is gekoppeld aan een elektromotor van 125 kW (170 pk) die 

de achterwielen aandrijft.  

 

 

 

 

 



 

800V opladen 

De EV6 kan met 800V en 400V worden opgeladen zonder dat er extra componenten of 

adapters nodig zijn. De auto kan in alle varianten in slechts 18 minuten** met hoge snelheid 

van 10 tot 80 procent worden opgeladen. De achterwielaangedreven 77,4 kWh-versie kan in 

minder dan 4,5 minuut 100 km actieradius bijladen**. 

 

Het laadsysteem van de auto is flexibeler dan dat van de vorige generatie EV's dankzij een 

Integrated Charging Control Unit (ICCU). De ICCU maakt Vehicle-to-load (V2L) mogelijk, dat 

in staat is om tot 3,6 kW aan stroom uit de voertuigaccu te ontladen via een adapter die de 

externe oplaadstekker in een stopcontact verandert. Hiermee kan de EV6 van alles van 

stroom voorzien, van externe huishoudelijke apparaten tot andere EV's. De V2L-functie kan 

bijvoorbeeld een 55-inch televisie en een airconditioner gedurende meer dan 24 uur 

tegelijkertijd voeden. 

 

In het interieur kunnen passagiers via een handige oplaadpoort onder de achterbank 

apparaten opladen via de accu, zonder dat er extra adapters nodig zijn. 

 

In de Utility-modus kunnen belangrijke systemen blijven werken wanneer de auto is 

uitgeschakeld. In de Utility-modus voedt de hoogspanningsbatterij de airconditioning, de 

verlichting en het infotainmentsysteem zonder hierbij de 12V-batterij aan te spreken. 

 

De EV6 kan tot 1.600 kg trekken wanneer hij is uitgerust met de 77,4 kWh-accu, zowel in 

RWD- als AWD-configuraties. De versie met 58 kWh-accu heeft een trekvermogen tot 750 

kg.  

 

Uitgebreide infrastructuur 

Wanneer de accu leegraakt, leidt de EV6 de bestuurder, met behulp van dynamische POI's 

en realtime beschikbaarheidsstatus, naar het dichtstbijzijnde laadstation. Kia Charge biedt 

tegen aantrekkelijke prijzen toegang tot de 400 snelladers van IONITY, deels eigendom van 

Kia. Het IONITY-netwerk maakt gebruik van de toonaangevende Europese laadstandaard 

CCS (Combined Charging System) en gebruikt 100% hernieuwbare energie, wat betekent 

dat EV6-rijders emissievrij en CO2-neutraal kunnen reizen. 

  

Kia Charge geeft EV6-rijders gemakkelijk toegang en POI-begeleiding tot ongeveer 265.000 

laadpunten in heel Europa (AC en DC). In 2021 en 2022 ontvangen klanten nu gratis het 12 

maanden IONITY-Power abonnement t.w.v. € 156,- per jaar en laden zij in heel Europa 

tegen het voordelige tarief van € 0,29 per kWh (in plaats van € 0,79) bij IONITY. In Finland 

en Frankrijk voor € 0,29 per minuut.  

https://nieuws.kia.nl/kia-charge--laden-bij-265000-laadpunten-in-heel-europa-tegen-scherpe-tarieven/


 

Energierecuperatie 

De EV6 is uitgerust met innovatieve technologieën voor energierecuperatie om het rijbereik 

te maximaliseren. Een mooi voorbeeld is de energiezuinige warmtepomp van de nieuwste 

generatie, die restwarmte van het koelsysteem van de auto opvangt. Dit zorgt ervoor dat de 

auto bij -7 graden Celsius toch nog 80% van de actieradius kan halen die mogelijk zou zijn 

bij 25 graden Celsius. 

 

Ook is er de nieuwste generatie van Kia's slimme regeneratieve remsysteem, dat wordt 

bediend door schakelflippers achter het stuur, waarmee bestuurders de auto snel en 

gemakkelijk kunnen vertragen en kinetische energie kunnen recupereren om het rijbereik en 

de efficiëntie te maximaliseren. Bestuurders kunnen kiezen uit zes regeneratieve 

remniveaus (geen, 1 tot 3, 'i-PEDAL' of automatische modus) De 'i-PEDAL'-rijmodus stelt de 

auto in staat om de maximale hoeveelheid energie uit de remmen te halen en stelt de 

bestuurder in staat de auto zachtjes tot stilstand te brengen zonder het rempedaal in te 

trappen. 

 

Nieuwe ontwerprichting 

De EV6 is ontworpen volgens ‘Opposites United’, de nieuwe designfilosofie van het merk die 

is geïnspireerd op de contrasten in de natuur en de mensheid. Centraal in de 

ontwerpfilosofie staat een nieuwe visuele identiteit die positieve krachten en natuurlijke 

energie oproept, met contrasterende combinaties van scherpe stilistische elementen en 

sculpturale vormen. 

 

Karim Habib, Senior Vice President en Head of Kia Global Design Center, licht toe: “De EV6  

is een showcase van mensgericht, vooruitstrevend design en elektrisch vermogen. We zijn 

ervan overtuigd dat EV6 een boeiend en relevant model is voor het nieuwe EV-tijdperk. We 

wilden een onderscheidend, indrukwekkend ontwerp creëren door hightech-functies te 

combineren met pure en rijke volumes." 

 

De opnieuw ontworpen 'Digital Tiger Face' aan de voorzijde is voorzien van dagrijlichten met 

een strakke, moderne uitstraling en een 'sequentieel' dynamisch lichtpatroon. De lage 

luchtinlaat eronder verbreedt de voorkant van de auto visueel, waardoor het hightech-imago 

wordt geaccentueerd. 

 

Aan de zijkant valt het op een cross-over geïnspireerde silhouet op, dat modern, strak en 

aerodynamisch is. Langs de onderkant van de deuren loopt een karakterlijn die omhoog 

buigt om het profiel van de auto visueel te verlengen. De achterkant is geoptimaliseerd voor 

ultieme aerodynamische prestaties en heeft een aflopende C-stijl met een geïntegreerd 



 

zwart glanzend inzetstuk dat lijkt op glas. Hierboven bevindt zich een prominente dakspoiler 

die lucht naar beneden leidt naar een verhoogde onderste spoiler, die bovenop het unieke 

achterlichtcluster van de auto is gemonteerd. 

 

Inspirerende binnenruimte 

Het dedicated E-GMP platform maakt een enorme interieurruimte mogelijk. Ondanks de 

compactere buitenafmetingen, resulteert de wielbasis van 2.900 mm van de EV6 in een 

interieur dat vergelijkbaar is met dat van veel middelgrote SUV's. 

 

Jochen Paesen, Vice President Interior Design: “Mensen worden in eerste instantie 

aangetrokken door de buitenkant van auto’s, maar worden uiteindelijk verliefd op het 

interieur – waarin ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Het ontwerpen van een 

inspirerende binnenruimte was dus het belangrijkste voor ons. We geloven dat de EV6 zijn 

inzittenden kan inspireren en creativiteit kan stimuleren.” 

 

Een van de meest opvallende elementen in het interieur is het naadloos gebogen 

infotainmentscherm. De slanke, minimalistische dashboardarchitectuur benadrukt het 

opmerkelijke ruimtegevoel en omdat er geen centrale transmissietunnel nodig is, is de vloer 

achterin geheel vlak en hebben de passagiers op de achterbank 990 mm beenruimte tot hun 

beschikking. 

  

Het innovatieve HVAC-systeem (verwarming, ventilatie en airconditioning) vormt een grote 

verbetering van het comfort en de ruimte. Door het slimme ontwerp, is de unit verdeeld over 

de binnen- en buitenkant van de cabine, met als gevolg dat de omvang van het 

binnengedeelte van het HVAC-systeem met 55% is verkleind. Deze optimale lay-out zorgt 

voor een slanker cockpitontwerp en meer ruimte voor de inzittenden, terwijl optimale 

koelprestaties worden gegarandeerd. 

  

De speciale relaxstoelen stellen de bestuurder en voorpassagier in staat om in ultiem 

comfort en luxe te ontspannen wanneer de EV6 geparkeerd staat of wordt opgeladen. Met 

een druk op de knop gaan de stoelen omhoog en achterover, waardoor de houding en de 

verdeling van de lichaamsdruk worden geoptimaliseerd, terwijl de inzittenden zich kunnen 

uitstrekken, een boek kunnen lezen of kunnen slapen. Het lichtgewicht, slanke ontwerp van 

de voorstoelen vergroot de binnenruimte van de EV6 nog meer. 

  

In het hele interieur van de EV6 worden hoogwaardige en duurzame materialen toegepast. 

Het pallet van materialen varieert van veganistisch lederen bekleding tot stoelbekleding en 

vloertapijt gemaakt van gerecycled plastic van zo’n 111 plastic waterflessen van 500 ml. 



 

   

Voor een intuïtieve ervaring bevinden alle primaire bedieningselementen van de EV6 zich 

binnen handbereik van de bestuurder. De ruimtebesparende Shift-By-Wire-selector is handig 

geplaatst naast de startknop op de middenconsole. De touch-type bedieningsschakelaars 

van het verwarmde stuurwiel van de EV6 en die van de geventileerde en verwarmde stoelen 

zijn ook gemakkelijk te bereiken. 

 

De EV6 biedt een intelligent, flexibel interieur dat rijkelijk is voorzien van opbergruimten. De 

bagageruimte bevat tot 511 liter (VDA). Met neergeklapte stoelen op de tweede rij wordt de 

opbergcapaciteit tot maximaal ongeveer 1.291 liter vergroot. De frunk aan de voorzijde biedt 

tot 52 liter extra opbergruimte (20 liter voor AWD-modellen). 

 

De geluidsabsorberende materialen in de vloer, wielkasten, deuren, achterklep en banden 

verminderen het weg- en windgeruis en creëren een stille en serene ruimte voor alle 

inzittenden. De akoestische voorruit en deurruiten zorgen ervoor dat het geluidsniveau in het 

interieur van de EV6 gelijk is aan dat van premiummodellen in een hoger segment. 

 

State-of-the-art technologie 

De EV6 is voorzien van een reeks technologieën die de veiligheid, connectiviteit en het 

infotainment naar een hoger niveau brengen. Ze zijn ontworpen om reizen veiliger, 

gemakkelijker en minder stressvol te maken. 

 

Het hightech infotainmentsysteem omvat twee gebogen 12,3-inch high-definition 

breedbeeldschermen met dunne filmpanelen die gebruikmaken van nieuwe structuren en 

geavanceerde technologie om de impact van licht te verminderen. Het cluster en het 

infotainmentsysteem zijn met elkaar verbonden alsof ze met versterkt glas om één structuur 

zijn gewikkeld. Direct voor de bestuurder bevindt zich een aanpasbaar 'clusterscherm' dat 

informatie weergeeft zoals snelheid, resterende actieradius en laadstatus. Aangrenzend is 

een centraal beeldscherm dat de navigatie-, infotainment- en menusystemen combineert. De 

frameloze schermen zijn voorzien van een lichtreducerende film en 'auto-bright'-functies om 

de zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden gemakkelijk te maken. 

  

Een ander voorbeeld van geavanceerde technologie is het head-up display (HUD) met 

Augmented Reality-technologie. De naadloze communicatie tussen GPS, de ingebouwde 

camera en het HUD-systeem projecteren de aanwijzingen op de weg, zodat de bestuurder 

altijd vooruit kan blijven kijken.  



 

Er is ook een krachtig Meridian® surround-audiosysteem met 14 luidsprekers beschikbaar. 

Dit systeem biedt een werkelijk meeslepende geluidservaring, is ontworpen door de experts 

van Meridian en bevat verschillende digitale signaalverwerkingstechnologieën (DSP). 

 

Het luidsprekersysteem biedt ook Active Sound Design (ASD), een nieuw door Kia 

ontwikkelde functie die bestuurders hoorbare feedback geeft bij verschillende snelheden. 

 

Toonaangevende veiligheids- en assistentiesystemen 

De Kia EV6 is uitgerust met het nieuwste Highway Driving Assist met ondersteuning bij het 

wisselen van rijstrook (HDA 2). Met behulp van radars die zich rondom de auto bevinden, 

kan het systeem de bestuurder helpen om een bepaalde afstand en snelheid tot de 

voorligger aan te houden, terwijl Lane Following Assist (LFA) de auto op de rijstrook 

centreert. Met behulp van de op navigatie gebaseerde Smart Cruise Control met Curve 

Control (NSCC-C) kan het systeem de snelheid in bochten verlagen, om vervolgens weer te 

versnellen zodra de omstandigheden dit toelaten. Het geavanceerde NSCC-C systeem is 

zelfs voorzien van machine learning, waardoor het de rijstijl kan overnemen en daarmee de 

rijervaring van de bestuurder verder kan verbeteren. 

 

Wanneer de EV6 in de buurt van een ander voertuig komt, helpt de HDA 2 bij het aanpassen 

van de afstand, waardoor elk mogelijk risico op een aanrijding wordt vermeden. Het wisselen 

van rijstrook is nu ook makkelijker dan ooit. Met de handen aan het stuur en boven een 

bepaalde snelheid, kan de auto met een klik op de richtingaanwijzer automatisch in de 

overeenkomstige rijstrook worden gebracht.  

 

De EV6 is leverbaar met een Blind-Spot View Monitor (BVM) en Blind-Spot Collision 

Avoidance Assist die er samen voor zorgen dat rijstrookwisselingen veilig kunnen worden 

gemaakt. BVM fungeert als een tweede paar ogen door de dode hoeken aan de linker- en 

rechterkant van de bestuurder te elimineren. De dode hoeken worden door een high-

definition beeld weergegeven in het volledig digitale 12,3-inch instrumentenpaneel. BCA 

gebruikt radarsensoren om de bestuurder te waarschuwen voor naderende voertuigen, 

waarbij het systeem de remmen activeert als er een risico op een aanrijding bestaat tijdens 

het wisselen van rijstrook. 

  

Veilig navigeren op kruispunten, met name die met meerdere rijstroken, kan voor veel 

automobilisten een stressvolle ervaring zijn. Het Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) 

omvat daarom nu functies die zijn gericht op maximale preventieve veiligheid bij het 

navigeren op kruispunten. Als de richtingaanwijzer van de EV6 wordt geactiveerd, 

waarschuwt het systeem de bestuurder als er een botsingsgevaar is met een tegenligger. 



 

Evenzo wordt een waarschuwing gegeven als er een risico bestaat van voertuigen die van 

links of rechts naderen wanneer de bestuurder rechtdoor over een kruispunt rijdt. Als een 

van beide risico's toeneemt, waarschuwt het systeem de bestuurder en remt het 

automatisch om een aanrijding te voorkomen. 

  

Zien en gezien worden is van groot belang. De Kia EV6 is dan ook (vanaf GT-Line in 

Nederland) uitgerust met het nieuwe Intelligent Front-lighting System (IFS), een technologie 

waarmee elke LED afzonderlijk kan branden voor een extra nauwkeurige verlichting. Met 

IFS kan de bestuurder met permanent grootlicht rijden zonder gevaar voor verblinding van 

tegenliggers. Een frontzichtcamera met voertuigherkenningstechnologie dimt of verheldert 

automatisch elke afzonderlijke LED, waardoor het zicht naar voren van de bestuurder wordt 

verbeterd en tegenliggers in realtime worden beschermd tegen verblinding. 

 

Driver Attention Warning (DAW) en Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) dragen bij aan de 

ADAS-systemen om de bestuurder veilig op de weg te houden. DAW bepaalt het 

aandachtsniveau van de bestuurder door het rijpatroon en de tijd op de weg te analyseren. 

Het systeem beveelt via een waarschuwingsbericht op het clusterdisplay aan wanneer het 

aandachtsniveau van de bestuurder onder '1' op de 5-puntsschaal komt. ISLA 'leest' 

verkeersborden en informatie van het navigatiesysteem om de bestuurder te informeren 

over onder meer de geldende maximumsnelheid. Indien geactiveerd, waarschuwt ISLA  

visueel en hoorbaar bij veranderingen in de wegomstandigheden. 

 

Eenvoudig manoeuvreren 

Parkeren en andere potentieel lastige manoeuvres worden gemakkelijker gemaakt met 

Surround View Monitor (SVM). Camera's geven een 360-gradenbeeld rondom de auto weer, 

waarbij het display fraai in het infotainmentscherm van de EV6 is geïntegreerd. 

 

Achteruitrijden uit een krappe ruimte wordt veiliger gemaakt dankzij Rear Cross-Traffic 

Collision-Avoidance Assist (RCCA). Dit hightech systeem detecteert bij het achteruitrijden 

naderende voertuigen van beide kanten. Als er een mogelijke aanrijding wordt gedetecteerd, 

remt het systeem de auto automatisch af. 

 

Bij extra krappe parkeerplaatsen kunnen EV6-rijders gebruik maken van Remote Smart 

Parking Assist (RSPA). Dit systeem neemt het parkeren helemaal uit handen. RSPA is een 

functie waarmee de auto zichzelf autonoom kan parkeren. Met behulp van surround-

camera's en ultrasone sensoren kan de EV6 een parkeerplaats van een geschikte grootte 

markeren en zichzelf automatisch in de ruimte sturen, met automatische bediening van het 



 

gaspedaal, de remmen en de versnellingspook. Bovendien kan RSPA de auto parkeren in 

zowel loodrechte als parallelle parkeervakken. 

  

Eenmaal geparkeerd, en als passagiers op de achterbank de portieren openen om uit te 

stappen, geeft Kia's Safe Exit Assist (SEA)-systeem automatisch een waarschuwing en 

wordt automatisch het portier vergrendeld als een naderend voertuig van achteren wordt 

gedetecteerd in de dode hoek.  

  

Voor extra gemak is de EV6 ook uitgerust met de Smart Power Tailgate. Door de Smart Key 

van de EV6 in de zak te steken en de achterkant van het voertuig te naderen, zal het 

systeem de sleutel herkennen en de achterklep automatisch openen. Het Keyless Entry met 

aanraakgevoelige toegangsknop en programmeerbare bestuurdersprofielen maken elke 

interactie met de EV6 gemakkelijk en intuïtief. 

 

Elk aspect van de EV6 is ontworpen om het gemak van de bestuurder te bevorderen en het 

elektrisch rijden voor iedereen een haalbare optie te maken. Met de garantie van zeven jaar 

en een uitstekende positie in de markt, gaat de EV6 het EV-landschap fundamenteel 

veranderen.  

 

EV6 – eerste model van compleet nieuwe generatie EV’s 

Kia streeft ernaar zijn EV-verkoop te laten groeien tot 920.000 eenheden in 2030 en wil een 

toonaangevende wereldwijde aanbieder van elektrische mobiliteit worden. Kia is van plan 

het assortiment elektrische modellen tegen 2026 uit te breiden met 11 EV-modellen, 

waarvan de eerste de EV6 is. Van deze 11 modellen worden er zeven gebouwd op het E-

GMP platform en vier worden afgeleid van conventionele modellen. 

 

# # # 

 

Over Kia 

Kia (www.kia.com) is een aanbieder van mobiliteit en wil klanten wereldwijd door beweging 

inspireren. Kia, opgericht in 1944, levert al meer dan 75 jaar mobiliteitsoplossingen. Met 

52.000 werknemers wereldwijd, een aanwezigheid in meer dan 190 markten en 

productiefaciliteiten in zes landen, vermarkt het bedrijf vandaag de dag zo’n drie miljoen 

voertuigen per jaar. Kia loopt voorop in het bereikbaar maken van geëlektrificeerd rijden en 

ontwikkelt een groeiend aanbod van mobiliteitsdiensten, waar miljoenen mensen over de 

hele wereld gebruik van maken. De slogan van het bedrijf - ‘Movement that inspires’ – staat 

voor de toewijding van Kia om consumenten te inspireren door middel van zijn producten en 

diensten. 

 

Bezoek voor meer informatie: nieuws.kia.nl. 

https://nieuws.kia.nl/


 

EV6 Specificaties 

Afmetingen 

(Europees model) EV6 EV6 GT-line EV6 GT 

Wielbasis 2,900 mm 2,900 mm 2,900 mm 

Lengte 4,680 mm 4,695 mm 4,695 mm 

Breedte 1,880 mm 1,890 mm 1,890 mm 

Hoogte 1,550 mm 1,550 mm 1,545 mm 

Bagage 

Bagageruimte 
*EV6 / EV6 GT-line 

511 liter (480 liter vanaf EV6 Plus) 
1.291 liter (1.200 liter vanaf EV6 Plus) *bij 

neergeklapte achterbank 

Frunk 
 

52 liter (RWD) of 20 liter (AWD) 
 

Prestaties 

Platform Electric-Global Modular Platform 

 
 
 

EV6 
 

EV6 
GT-line 

 
 

77.4-kWh accu 

AWD Vermogen 239 kW (voor en achter gecombineerd) 

Koppel 605 Nm (voor en achter gecombineerd) 

RWD Vermogen 168 kW achter 

Koppel 350 Nm achter 

 
 

58.0-kWh accu 

   

  

RWD Vermogen 125 kW achter 

Koppel 350 Nm achter 

EV6 
GT 

77.4-kWh accu AWD 
Vermogen 430 kW (voor en achter gecombineerd) 

Koppel 740 Nm (voor en achter gecombineerd) 

Features 

Laadinfrastructuur 400V en 800V (geen additionele adapters nodig) 

Ultrasnel laden (800V) 10% tot 80% in 18 minuten 
100 km range (WLTP) in 4,5 minuut 

※ De specificaties en features in deze persmap kunnen verschillen per land of regio. 

*De actieradius is bepaald volgens de gestandaardiseerde EU-meetprocedure (WLTP) op basis van 77,4 kWh 
accupakket, achterwielaandrijving en 19” wielen. De individuele rijstijl en andere factoren, zoals snelheid, 
buitentemperatuur, topografie en het gebruik van stroomverbruikende apparaten, hebben invloed op de 
werkelijke actieradius en kunnen deze mogelijk verkleinen. 

**Om de maximale laadsnelheid te bereiken, moet de EV6 een oplader voor elektrische voertuigen van 800 volt 
gebruiken die minimaal 250 kW aan elektriciteit levert. De werkelijke laadsnelheid en laadtijd kunnen worden 
beïnvloed door de batterijtemperatuur en de weersomstandigheden buiten. 

***Alle technische informatie in dit persbericht is correct op het moment van schrijven (17 september). 

 

 

 

 

 


