Технічні характеристики
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Розміри
Кількість місць

4

Кількість дверей

3

Довжина (мм)

3571

Ширина (мм) / з дзеркалами

1624 / 1893

Висота (мм)

1488

Колісна база (мм)

2300

Колія передня – задня (мм)
Обсяг багажника (л)

1413 – 1407
185

Двигун
Кількість і розташування циліндрів
Робочий обсяг (см )
3

4-рядне, поперечне
1242

Потужність (к. с.) / при оборотах/хв

69 / 5500

Крутний момент (Нм) / при оборотах/хв

102 / 3000
Електронна система послідовного багатоточкового уприскування Multipoint,
безповоротна система подачі палива

Подача палива
Вид палива

Бензин АИ-95

Трансмісія
Привід

Передній

Коробка передач, кількість передач

Автоматична роботизована, 5 + RM

Колеса
Розмір шин

185 / 55 R15

Кермове управління
Тип кермового управління
Діаметр розвороту (м)

Рейкове, з електропідсилювачем керма Dual Drive
9,3

Підвіска
Незалежна типа McPherson, з нижніми поперечними хитними важелями, прикріпленими
до допоміжної балці; стабілізатор поперечної стійкості, з’єднаний з амортизатором

Передня
Задня

Торсіонна балка і стабілізатори поперечної стійкості

Маса
Маса в спорядженому стані (кг)

900

Паливний бак (л)

35

Швидкісні характеристики
Максимальна швидкість (км / год)

160

Розгін: 0 – 100 км / год (с)

12,9

Витрата палива Directive 2004/3/CE
Витрата палива*, міський цикл (л/100 км)

6,0

Витрата палива , заміський цикл (л/100 км)

4,1

Витрата палива*, змішаний цикл (л/100 км)

4,8

*

Викиди
Відповідність екологічним нормам

EURO VI

*
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише
експериментально.

Уся інформація, наведена в цьому буклеті, є точною на день публікацї. Детальніша інформація про обладнання та технічні характеристики, представлені в цьому буклеті, може змінюватися
залежно від місцевих вимог та умов і може, таким чином, відрізнятися від моделей, представлених у вашому регіоні. За детальною інформацією щодо місцевих технічних характеристик
і комплетацій автомобіля, будь ласка, зверніться до найближчого у вашому регіоні офіційного дилера Fiat. ТОВ «АВТОТОРІНО» залишає за собою право вносити зміни в будь-які технічні
характеристики і комплектацію без попереднього повідомлення.
ДИЛЕРИ: Біла Церква, «Інтер Продукт», (098) 784-84-84. ВІННИЦЯ, «ВІТАЛАВТО», (0432) 46-51-51. ДНІПРО, «ПОРТТАЙР», (0562) 33-88-44. ДНІПРО, «САТЕЛІТ МОТОР», (056) 37610-00. ЖИТОМИР, «СОЮЗ АВТОМОТИВ», (067) 411-38-48. ЗАПОРІЖЖЯ, «НІКО ЗАПОРІЖЖЯ», (061) 2222-444. КИЇВ, «ІТАЛАВТО ЦЕНТР», (044) 490-54-04. КИЇВ, «ІТАЛМОТОРС УКРАЇНА»,
(044) 207-50-50. Київ, «Ніколь-Моторс», (044)200-44-04. Київ, «Ніко Діамант» на Бориспільскому шоссе, (044) 392-33-30. Кривий Ріг, «СВ-Авто», (067) 679-44-77.
Кропивницький, «АВТОЛІДЕР КІРОВОГРАД» (0522) 27-58-97. КРЕМЕНЧУК, «ІТАЛАЛЬЯНС», (0536) 77-55-02. ЛЬВІВ, «ПЛАСТИК», (032)244-22-22. ЛЬВІВ, «НІКО-ЗАХІД» (032) 29-89555. МИКОЛАЇВ, «ФЛАГМАН АВТО», (0512) 58-04-65. МУКАЧЕВО, «ЗАХІД АВТО М», (03131) 3-80-62. ОДЕСА, «БЕРЛІНА АВТО», (0482) 36-46-00. Одеса, «Форвард Авто», (048) 734-3333. ПОЛТАВА, «АВТОСЕРВІС АЛЬЯНС», (0532) 600-400. РІВНЕ, «ВІК ЕКСПО», (0362) 28-89-34. ХАРКІВ, «АВТОЕНЕРГІЯ» (057) 731-68-51. ХАРКІВ, «АВТОРИНА», (057) 717-55-99. ХЕРСОН,
«ІТАЛІЯ-МОТОРС», (0552) 41-05-06. ЧЕРКАСИ, «КОЛОС АВТО», (0472) 55-28-87. ЧЕРНІГІВ, «МАГР АВТО», (0462) 933-303. ЧЕРНІВЦІ, «Ніко Чернівці», (0372) 58-11-11.
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