


Технічні харакТерисТики

* 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) 376-
10-00. 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) 29-89-
555. 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) 734-33-
33. 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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 QUBO 1.4 Fire 8v • 77 к. с. • МКПП 1.3 MultiJet 16v • 75 к. с. • МКПП 

рОЗМіри

кількість місць 5

кількість дверей 5

Довжина (мм) 3957

ширина (мм) 1716

Висота (мм) / висота з рейлингами (мм) 1735 / 1803

колісна база (мм) 2513

колія передня / задня (мм) 1462 / 1464

Обсяг багажника (л), мін./макс.    330 / 2500

ДВиГУн

кількість і розташування циліндрів 4-рядне, поперечне

робочий обсяг (см3) 1368 1248

Потужність (к. с.) / при оборотах/хв 77 / 6000 75 / 4000

Потужність (кВт) / при оборотах/хв 57 / 6000 55 / 4000

крутний момент (нм) / при оборотах/хв 115 / 3000 190 / 1500

Подача палива електронне уприскування, пофазна послідовна 
система Multipoint, безповоротна система

Безпосереднє вприскування MultiJet Common Rail 
з електронним управлінням турбонаддувом 

і інтеркулером

Вид палива Бензин (аи-95) Дизель (EN 590)

ТрансМісіЯ

Привід Передній

коробка передач, кількість передач Механічна, 5 + RM 

кОЛеса

розмір шин 185/65 R15

ГаЛьМіВна сисТеМа

Передні дискові, Ø (мм) 257

Задні барабанні, Ø (мм) 203 228

ПіДВіска

Передня незалежна типа McPherson

Задня Торсіонна балка

Маса

Маса в спорядженому стані (кг) 1255 1275

Паливний бак (л) 45

шВиДкісні харакТерисТики

Максимальна швидкість (км/год) 155

розгін: 0-100 км/год (с) 14,7 15,2

ВиТраТа ПаЛиВа

Витрата палива*, міський цикл (л/100км) 8,9 5,7

Витрата палива*, заміський цикл (л/100км) 5,8 3,8

Витрата палива*, змішаний цикл (л/100 км) 6,9 4,5

ВикиДи

Відповідність екологічним нормам EURO  VI EURO V

Викиди CO2 (г/км) 161 119


