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Tekeningen: Kia

Nieuw ontwerp gedeeld met Hyundai

Feitelijk vormen Kia en Hyundai één con-

cern, waarin laatstgenoemde de hoofdrol-

speler is. Liefst houdt men dat gegeven

maar onder tafel. Wie naar de techniek kijkt

komt echter onvermijdelijk grote gelijkenis

tegen tussen diverse Kia- en Hyundai-modellen.

Zo ook bij de compleet nieuw voor Europa opge-

zette Kia cee’d en Hyundai i30.

Het gaat nu heel ver, de scheiding tussen Kia en
Hyundai, zodat het voor de buitenwereld puur
concurrerende merken lijken. Bij het debuut
van Kia in Nederland mocht je nog wel zeggen
dat dit het B-merk van Hyundai was, tegenwoor-
dig staan ze erg dicht bijeen. Met op veel punten
gelijke techniek, maar verschillende verpakkin-
gen die verschillende kopersgroepen moeten
aanspreken.
Die aanpak hanteren vele concerns met meer-
dere merken in huis. Het ontwikkelen van
nieuwe techniek, zoals een aandrijflijn of onder-
stel, is nu eenmaal erg kostbaar. Dus wil je die
hoge ontwikkelkosten in kleine beetjes over heel
veel geproduceerde eenheden verdelen. Met
meerdere modellen op sterk gelijkende techni-
sche basis.

Breed programma
Kia noemt de cee’d niet minder dan ‘een keer-
punt in onze geschiedenis’, omdat dit het eerste
ín en vóór Europa ontwikkelde en gebouwde
model is. Volgens Europese kwaliteitsnormen,
zowel wat betreft fabricage, vormgeving als ge-
bruikseigenschappen. Er wordt niet omheen ge-
draaid dat de grootste Europese succesnummers
zoals de VW Golf, Ford Focus en Opel Astra
nauwgezet als voorbeeld bestudeerd zijn.

Dit wil weer niet zeggen dat de cee’d helemaal
anders is dan alle andere Kia’s, die in Korea ont-
wikkeld en gebouwd zijn. We herkennen in elk
geval de meeste van de geboden motoren uit an-
dere Kia’s. En uit Hyundai-modellen. In alle
hoofdmaten komen de cee’d en de pas gelan-
ceerde Hyundai i30 precies overeen. Beide zullen
ook uitgroeien tot een hele modelserie, van
tweedeurs cabrio tot aan een mpv-uitvoering.
Van de cee’d is al een stationcarversie gepresen-
teerd, Hyundai heeft zojuist op de autoshow van
Seoel een i30 stationcar in voorpremière laten
gaan. Beide komen kort na elkaar in het najaar
op de markt. Daarbij krijgt de i30 Crosswagon
een 5 cm langere wielbasis en 23 cm meer
lengte, waar de Kia cee’d Sporty Wagon die ver-
lengde wielbasis niet heeft.
Zo maak je net een beetje onderscheid. De be-
doeling is dat alleen Kia al vanaf volgend jaar
ook een coupé-achtige driedeursvariant van de
cee’d brengt, en alleen Hyundai nakomt met
een cabrio-coupéversie met metalen vouwdak.
Maar Kia heeft in maart als ‘studiemodel’ al een
excee’d softtop cabrio getoond…

Lokale productie?
Heel opmerkelijk is het verhaal over Europese
productie en kwaliteit. Kia geeft op de motoren

nog twee jaar meer garantie dan op de hele
auto, waarop al vijf jaar garantie zit om te on-
derstrepen hoe hoogwaardig de nieuwe Euro-
pese fabriek auto’s bouwt. Maar alleen de 1.6
diesel zou in Europa gebouwd worden. Alle an-
dere motoren, die overigens precies zo in de Hy-
undai i30 figureren, komen uit andere Kia- en
Hyundai-types.
Hoe streng Kia en Hyundai uit elkaar blijven
blijkt wel uit het feit dat Kia een miljard euro
besteedde aan een nieuwe fabriek in Slowakije,
en Hyundai voor hetzelfde bedrag nu in het na-
burig Tsjechië ook zo’n fabriek bouwt. Die is pas
in 2009 operationeel, tot dan komt de i30 uit
Korea. Dus hoe loepzuiver Europees is dit Kia/
Hyundai-duo? Alleen krijgt de Hyundai-fabriek
een tweemaal zo grote capaciteit (300.000 eenhe-
den per jaar) als die van Kia, daar in Tsjechië

Europese
 standaard

AUTO
Kia cee’d technisch bekeken

De 1.6 diesel met dubbele nokkenas is een zeer re-
cente ontwikkeling, in tegenstelling tot de 2.0 die-
sel met enkele nokkenas en parallel staande
kleppen. Met zijn kleppen in V-opstelling lijkt de
nieuwe diesel sterk op de 1.4/1.6 Gamma-benzine-
motoren.
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AUTO
Kia cee’d technisch bekeken

komt op termijn nog een andere modelserie
naast de i30 in productie. 

Best practice
De gekozen techniek volgt de ‘best practice’-
methode. Kijken wat de concurrentie biedt, en
daarvan het meest succesvolle als voorbeeld ge-
bruiken. Zo heeft de cee’d het gebruikelijke on-
derstel met schijfremmen rondom, McPherson-
veerpoten aan de voorwielen en een multilink-
ophanging achter. Beide op subframes gemon- teerd, wat tegelijk handig is voor de assemblage

en nuttig om geluid en trilling te isoleren.
In verband met de stijve carrosserie kan een soe-
pele afstemming gekozen worden voor vering
en schokdemping, waarbij Kia en Hyundai zich
van elkaar onderscheiden met wat verschil-
lende afstemmingen. Het is maar dat u het
weet, de afstemming is specifiek geoptimali-
seerd voor Michelin-banden. Voor de hand ligt
dat elektrisch bekrachtigde besturing werd ge-
kozen, die het brandstofverbruik beteugelt.

Een beetje verschillend
Zowel de drie benzine- als twee dieselmotoren
vertegenwoordigen twee families. Hun alge-
mene kenmerken verschillen echter weinig.
Gietijzeren motorblok en aluminium kop, zes-
tien kleppen, tandriem voor de nokkenasaan-
drijving. Alle behalve de 2.0 diesel beschikken
ze over twee nokkenassen, bij alle benzinemoto-
ren met een hydraulisch traploos verstelmecha-
nisme (CVVT) op de inlaatnokkenas. Het hele
regiment motoren heeft een trillingdempende
balansas buitenop de motor, aangedreven door
de V-riem.
Bij de 1.4 en 1.6 benzineversie gaat het om het-
zelfde motorblok, aangeduid als de Gamma-
familie, met verschillende slaglengtes. De 2.0 is
van een andere, oudere familie Beta. Ook de 1.6

diesel en 2.0 diesel
zijn elk van een an-
dere familie, maar al-
lebei liggen ze in cilindermaten heel dicht bij
de benzinemotoren van dezelfde inhoud. Beide
diesels hebben natuurlijk common rail-injectie,
en een turbo met variabele geometrie die elek-
tronisch wordt aangestuurd.
Hoewel de 1.6 ‘helemaal nieuw’ wordt genoemd
is hij gebaseerd op de 1.5 zoals in de huidige Kia
Rio staat. Die heeft een 2 mm kleinere boring
en is pas sinds 2005 in gebruik, de 1.5 CRDi is
dus al een recent ontwerp. Ook die heeft al twee
nokkenassen en kleppen in V-opstelling, zoals
de 1.6 CRDi voor de cee’d. Eerder gebruikten Kia
en Hyundai een andere versie van de 1.5, die
had net zoals nu nog de 2.0 CRDi een kop met
enkele nokkenas en parallel opgestelde kleppen.
Met een nieuwe cilinderkop werd hij op aanwij-
zingen uit het Europees ontwikkelingscentrum
aangepast, die verbeterde 1.5 is nu dus nog eens
verder verfijnd tot de 1.6 CRDi.
Zo is heel de Kia cee’d keurig bij de tijd, zonder
kenmerken die eruit springen. Of het moet de
zevenjarige garantie zijn, en een modieuze
USB/iPod-aansluiting in de middenconsole die
nog geen gemeengoed is. �

Peter Fokker

Voor de achteras heeft Kia
een keurige multilink-con-
structie gemaakt, die met
name door de plaatstalen

langsarmen veel weg heeft
van Fords ‘Control Blade’-
ophanging voor de Focus

en Mondeo-familie.

Met driehoeksarmen bevestigd aan een horizon-
taal en een vertikaal opgestelde lagerbus volgt
de McPherson-voorwielophanging geheel de nu
gangbare trends. Let ook op de verschillende
hartlijnen van veren en dempers, waarbij de
veren in de lijn van de camberhoek staan voor
een kaarsrechte belasting.

Dit voorbeeld van de 1.4/1.6 Gamma-motor laat
zien dat de krukas niet precies in de hartlijn van
het motorblok ligt. Daardoor is er ook in BDP een
leibaankracht tussen de zuigers en cilinderwan-
den, zodat de zuigers niet gaan kantelen en daar-
door lawaai maken.

In het voorlichtings-
materiaal voor
monteurs wordt
niet zo strak gelet
op de strikte scheiding
tussen Kia en Hyundai. Dit plaatje
van de 2.0 Beta-benzinemotor komt
van Kia, maar op de overkapping van
de motor staat een heel ander mer-
kembleem. Niet toevallig heeft het
Kia-embleem wel dezelfde vorm en
maat. 

Hartlijn motor

Offsetlijn

1 = Veerpootlager
2 = Draagarm
3 = Stabilisator
4 = Veerschotel
5= Remklauw
6 = Stalen subframe

1 = Onderste draagarm
2 = Wieldrager
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