


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.

www.fiat.ua

Tipo 1.4 8v • 95 к. с. •  МКПП  1.6 16v • 110 к. с. • АКПП 

РозМіРи

кількість місць 5

кількість дверей 4

Довжина (мм) 4532

Ширина (мм) 1792

Висота (мм) 1497

колісна база (мм) 2636

колія передня / задня (мм) 1542 / 1543

Обсяг багажника (л) 520

ДВигУн

кількість і розташування циліндрів 4-рядне, поперечне

робочий обсяг (см3) 1368 1598

Потужність (к. с.) (кВт) / при оборотах/хв 95 (70) / 6000 110 (81) / 5500

крутний момент (нм) / при оборотах/хв 127 / 4500 152 / 4500

Вид палива Бензин Аи-95

ТРАнсМісія

Привід Передній

коробка передач, кількість передач Механічна, 6 + RM  Автоматична, 6 + RM 

КеРМоВе КеРуВАння

Тип кермового  управління рейкове, з електропідсилювачем керма

Діаметр розвороту (м) 10,9

ГАльМіВні дисКи

Передні дискові вентильовані Ø (мм) 284 x 22

задні барабанні Ø (мм) 228 x 40

ПідВісКА

Передня незалежна McPherson

Задня напівзалежна, з торсіонною балкою

кОлеса

розмір шин 195 / 65 R15 – 205 / 55 R16

МАсА

Маса в спорядженому стані (кг) 1225 1280

Паливний бак (л) 45

ШВиДкісні харакТерисТики

Максимальна швидкість (км/год) 185 192

Розгін: 0-100 км / год (с) 11,5 11,2

ВиТРАТА ПАлиВА

Міський цикл (л/100км) 7,7 8,5

заміський цикл (л/100км) 4,6 5,0

Змішаний цикл (л/100 км) 5,7 6,3

ВикиДи

Відповідність екологічним нормам EURO  VI

Викиди CO2 (г/км) 133 146

ДИЛЕРИ: БіЛа ЦЕРква, «інТеР ПРодуКТ», (098) 784-84-84. віННИЦЯ, «ВіТАлАВТо», (0432) 57-25-02. ДНіПРОПЕТРОвСЬк, «ПоРТТАЙР», (0562) 33-88-44. ДНіПРОПЕТРОвСЬк, 
«сАТеліТ МоТоР», (056) 376-10-00. ЖИТОМИР, «соЮз АВТоМоТиВ», (067) 411-30-99. ЗаПОРіЖЖЯ, «ніКо зАПоРіЖЖя», (061) 2222-444. кИЇв, «іТАлАВТо ЦенТР», (044) 490-54-04. 
кИЇв, «іТАлМоТоРс уКРАЇнА», (044) 207-50-50. кИЇв, «ніКоль-МоТоРс», (044) 200-44-14. кИЇв, «ніКо діАМАнТ» нА БоРисПільсКоМу шоссе, (044) 392-33-30. кіРОвОГРаД, 
«АВТолідеР КіРоВоГРАд» (0522) 27-58-97. кРЕМЕНЧУк, «іТАлАльянс», (0536) 77-55-02. ЛЬвів, «ПлАсТиК» (032) 270-27-18. ЛЬвів, «ніКо-зАХід» (032) 298-95-45. МИкОЛаЇв, 
«ФлАГМАн АВТо», (0512) 58-04-65. МУкаЧЕвО, «зАХід АВТо М», (03131) 3-18-50. 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. ХМЕЛЬНИЦЬкИЙ, «ПРесТиЖ іТАл АВТо», (0382) 79-41-64. ЧЕРкаСИ, «Колос АВТо», (0472) 55-28-87. ЧЕРНіГів, «МАГР АВТо», (0462) 692-699. ЧЕРНівЦі, 
«нікО черніВЦі», (0372) 58-11-11. 


