


GEDREVEN
DOOR PASSIE.

Voor ons is de auto een
passie. Maar voordat we aan
aura's denken. denken wc
altijd aan wie er achter het
stuur zit. En naruurlijk ook

aan wie er niet rijdt. Omdat
iedere Fiat uit een ontwerp-
cultuur stamt waarbij de

kwaliteit van het leven voor-
op staat.

Dus voordat we ti iets
over onze JllW'S vertellen,
willen we het graag even
hebben over de waarden van
het leven.

DE VEILIGHEID

Dit is een aspect dat
iedere Fiat onderscheidt:
bij ons bent ti in goede
handen. Versterkte carrosse-
rie met geprogrammeerde
vervorm in gsk n ra k eertstrek.
Veiligheidskooi rondom het
inzi ttendcncompart! ment.
Bescherming tegen flank-
botsingen. Energie-absor-
berend stuurwiel, gemonteerd
op samendrukbare stuur-
kolom. Brandpreventie-
systeem, bestaande uit een
veiligheidsschakclaar en een
dubbele terugslagklep om
brandsroflekkage bij een aan-
rijding te voorkomen. Air-
bag. ABS. Dicfstalbcveiligmq
door middel van het unieke
Flat CODE-startblokkeer-
systeem dat met een elektro-
nische sleutel werkt.

HET MILIEU

We respecteren de
natuur. De meeste van onze
auto's voldoen dan ook niet

alleen aan de huidige
Europese ernissienormen, maar
gaan heel wat verder. Ze
lopen vooruit op de eisen die
in 1997 van kracht worden
(ECE 'Fase 2'). Verder
hebben we de schadelijke
stoffen uit het produktie-
proces geweerd en is iedere
Fiat aan het einde van zijn
lange leven gemakkelijk te
recyclen.

DE VRIJHEID

De individuele mobili-
teit is een van de belang-
rijkste grondrechten van de
mens. En de auto is het
instrument bij uitstek van
deze vrijheid. Maar miljoenen
mensen in cle wereld zijn
hiervan uitgeslorcn door een
lichamelijke handicap. De
Fiat-modellen zijn van huis
uit voorbereid om ook door
mensen met een dergelijk
probleem te worden bestuurd.
Een keuze voor Fiat hetekent
dat u over de waarden van
het leven - en over auto's
-net zo denkt als wij. Vanaf
vandaag hebben wij iers

gemeen.
We worden gedreven door
passie.









EEN NIEUW
AUTOCONCEPT.

Stelt u zich een auto voor met een volstrekt eigen
stijl. Met natuurlijke vormen, waarin de unieke elegantie
van Italiaans design samengaat met de rationaliteit en
veelzijdigheid van de vijfdeurs-formule.

Stelt u zich een auto voor waann de nieuwste
techniek is samengebracht. Met ultramoderne multi-
kleppen-benzinemotoren of een stille, zuinige diesel:
krachtbronnen die ongekend veel rijplezier bieden in
termen van prestaties en reiscomfort.

Stelt u zich een auto voor die veilig is voor mens en
milieu. Robuuste carrosserie. Onvervormbaar inzittenden-
compartiment met o.a. een speciale versterkingsbalk
achter de achterbank. Veiligheidsstuurwiel met samen-
drukbare stuurkolom. Brandpreventiesysteem (FPS),
bestaande uit een veiligheidsschakelaar en een dubbele
anti-lekklep om bij een botsing de brandstoftoevoer af te
sluiten. Airbag aan bestuurderszijde standaard. ABS op
alle versies leverbaar. Fiat CODE-startblokkering,
bediend door elektronische sleutel. Katalysatormotoren
die al voldoen aan de Europese 'Fase Z'-norm, welke pas
in 1997 van kracht wordt. Alle schadelijke stoffen uit-
gebannen uit zowel het produktieproces als uit de auto,
die zo is geassembleerd dat een complete recycling
mogelijk is.

Stelt u zich een auto voor die ontworpen en
ontwikkeld is om exact aan uw eisen en verwachtingen
te beantwoorden. Een auto die daar in veel opzichten
zelfs op vooruitloopt, omdat hij nieuwe normen stelt in
zijn klasse. Een auto die er tot gisteren nog niet was.

Ontspan u nu. Denk nergens meer aan. Wij hebben
alles al voor u bedacht.

Wij presenteren u een nieuw autoconcept. cle Fiat
Brava.
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DE ELEGANTIE VAN
HET EVENWICHT.

Vraag niet aan de designers van
het Fiat Srvhngcentrurn door welke
auto zij zich hebben laten inspireren
bij het ontwerpen van de Fiat Brava.
Want in werkelijkheid was de natuur
hun inspiratiebron. Het ontwerp is
tot stand gekomen door goed naar
het landschap, de lucht, de zce en de
bergen te kijken. Een werkwijze die
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is in meerdere vlakken gewelfd en
op nagenoeg onzichtbare wijze
verbonden met de spatschermen,
waarin als edelstenen de origineel
gestileerde achterlichten njn
gevat. De verfijnde elegantie van
de achtersteven wordt gccomple-
reerd door het ingebouwde derde
remlicht.

• Een innovatief design, dot

rationeel en tegelijk elegant is.

• Interieur dat tot de ruimste in

deze klasse behoort.

• Origineel gestileerde achter-

lichten, die veilig verzonken in
de spatschermen zijn gemonteerd.
en een derde remlicht.

• Beschermlijst langs de gehele
omtrek van de carrosserie.



DE VEILIGHEID BEGINT
MET HET COMFORT
Maak het u gemakkelijk. De

Fiat Brava ontvangt u in een ruim en
licht interieur. Dit is volgens de meest
stringente ergonomische criteria
ingericht, terwijl ook veel zorg is
besteed aan de geluidsisolatie en de
klimaatregeling.

Het lichtgrijze dashboard is
aantrekkelijk gestileerd en prorui-
nent aanwezig in het interieur. De
natuurlijke, vloeiende lijnen harrno-
niëren met het design van de carros-
serie. Aan passagierszijde wijkt de
onderrand van het dashboard iets
terug, waardoor extra beenruimte is
verkregen.

De portierpanelen sluiten
harmonieus aan op de licht gebogen
uiteinden van het dashboard. Het
geheel vormt een brede, bescher-
mende boog rond de voorpassagiers.

De anatomisch geprofileerde
stoelen zijn voorzien van een ener,
gie-absorberende rugleuning en een
inwendige dwarsbalk die, in geval



van een botsing, voor-
komt dat het lichaam naar voren
schuift ('anti-submarining').

Om maximaal te profiteren van de
functionaliteit van het vijfdeurs-
concept, is de achterbank van de
Fiat Brava neerklapbaar om extra
bagage te kunnen vervoeren.

Het stuurwiel en de bestuurders-
stoel zijn in hoogte verstelbaar, zodat
u altijd de ideale rijpositie kunt
vinden. Het uitgebreide instrumenten-



paneel is in een oogopslag af re lezen
en alle bedieningsorganen hevinden
zich direct binnen handbereik.

De Bruva wordt standaard ge,
leverd met een bijzonder originele
radio/cassettespeler, die qua styling
geheel op de auto is afgestemd en
gemakkelijk door de bestuurder en de
voorpassagier kan worden bediend.

Het op maat gemaakre ontwerp
heeft tevens als voordeel dat het
toestel niet in een andere auto past,
waardoor diefstal wordt ontmoedigd.
Op bestelling is een nog verfijndere
audio-installatie verkrijgbaar, compleet
met zes luidsprekers en alle noodzake-
lijke voorbereidingen voor het aan-
sluiten van een Cfj-speler.

;;-~--,~ ,-
. -~-------'" :--------- .--...



Het krachtige vcrwarmings- en
ventilatiesysteem is uitgerust met
afzonderlijke toevoerkanalen voor
Je achterpassagiers om de lucht
gelijkmatig over het interieur te ver-
delen. De 'bi-level' functie zorgt dat
Je lucht op hoofdhoogte koeler is
dan op beenhoogte. waardoor hel
fysieke comfort van de inzittenden

verder wordt verhoogd. Het systeem is
tevens voorzien van een recirculatie-
stand. Een airconditioning met een
microfilter tegen stof en stuifmeel is
tegen meerprijs leverbaar.

Vanaf de SX-vcrsies is hel
instnllJlel\len!)W1CCI voorzien
van een reerenteller.

De {Jrimaire bedienillgsflillcties
zijn geRrocpeerd op twee
S III tirkololllsclwkelaars.

De schake/cwrs van Je elektri~
sche mitbedienrng bevinden
zich in de porrier!lQndgre!Jcn.

De elektrisch 1'erstel~ en
verwarmbare bl/llcns!);egels
win de ELX~tleT$ies ~ijll in
de kleur van de eertossene
1l11gevoenl.



MOTOREN:
DE NIEUWE GENERATIE.

MOTOREN _

1.4 12v (80 pk/S9 kW, 170 km/hl

1.6 16v (103 pk/76 kW, 180 km/h)

1.8 16v (113 pk/83 kW, 190 km/hl

1.9 D (65 pk/48 kW, lSS km/h)



Veel mensen denken dat je
gefortuneerd moet zijn om van opti-
maal rijplezier te kunnen genieten.
Niets is minder waar. We zijn er in
geslaagd om deze 'luxe' binnen het
vriendelijke budget van de Fiat
Brava te verwezenlijken.

De Fiat Brava is leverbaar met
vier verschillende motoren - drie

benzineversies en een diesel - die
stuk voor stuk over uitgelezen kwah-
reiten beschikken: hoge prestaties,
bescheiden brandstofverbruik, grote
betrouwbaarheid en duurzaamheid,
alsmede een minimale onderhonds-
behoefte.

De drie benzinemotoren zijn
geheel nieuw. Ze zijn allemaal

volgens het multikleppenconcept
gebouwd en behoren tot de nieuwste
generatie modulaire motoren van
Fiat. Motoren die met de meest
geavanceerde informatica zijn ont-
wikkeld en op ultramoderne wijze
worden geproduceerd: vanaf het ont-
werp tot aan de kwaliteitscontrole
speelt de computer een grote rol.





Deze perfectie komt niet
alleen tot uiting in de kwali-
reit en de draaf karakteristiek
van de motoren, maar ook in
de milieu-eigenschnppen. Zo
voldoen alle benzineversies
al aan de Europese 'Fase 2'-
emissienormen die pas in
1997 van kracht worden.

De 1.4 12v-motor biedt
een optimale verhouding
tussen prestatics en kilometer-
kosren. De 1.6 16v onder-
scheidt zich door z'n prettige
rijkarakter en bescheiden
brandstofverbruik. De 1.8 16v
combineert rijcomfort met
een hoog koppel over een
breed toerenbereik. Het
motorenprogramma wordt
gecompleteerd door een
atmosferische dieselmotor
van 1929 cm '.

1.4. 12V: VLOT
EN ZUINIG

De 1.4 liter 12-kleppen-
motor is de kleinste van de
familie. De lichtmetalen
cilinderkop telt 3 kleppen
per cilinder, die bediend
worden door een boven-
liggende nokkenas met tand-
riemaandrijving. Injectie en
ontsteking worden elektro-
nisch bestuurd door een
managementsysteem van het
type SPI Monomotronic en
de motor vraagt nagenoeg
geen onderhoud dankzij de
hydraulische klepstoters en
een automariscbe riern-
spanner. Deze vlotte motor
levert een maximum
vermogen van 80 DIN pk
(59 kW) bi) 6000 t/min,
warmnee een topsnelheid van

170 km/h kan worden
behaald.

De aanwezigheid van
3 kleppen per cilinder (I uit-
laat- en 2 inlaatkleppen) is
een garantie voor een hoog
rendement, tenvijl de directe
bediening voor een eenvoudig
en licht kleppenmechanisme
zorgt. De motor combineert
pittige prestaties met een

Cilinde..inhoud 1370 c:m~

80 DIN pk (59 kW) bil 6000 t/mln

l' 2 Nm bij 2750 t/min

Viercilinder~lijnmolOr met drie kle/Jl1cn
per cilinder, enkele bovenliggende
nokkenas en hydraulische kiepslOters.
Centrele bellzine~il1Slmiring en verdeler~
loze olltsrekmg, op geiiHegreerde wijze
besluurd door eleklrOlHSch man(lgelJJel1r~

systeem.

12v

16v

grote souplesse (90% van het
maximum koppel wordt al bij
2200 t/min bereikt).
Bovendien springt hij zuinig
met brandstof om: hij 120
km/h is het verbruik
7 Iiter/l 00 km en in stads-
verkeer 9,2 1/100 km.

103 DIN pk (76 kW) bil 5750 tlmin

144 Nm bij 4000 tlmin

Viercilindcr-lijnmowr met 1iler kie/JIJen
per cilinder, duhbele hovenliggcnde
nokkenas en hydralllische klepstoters .
Sequentiële nl1ilril)Oinr~il1jccLicen
verdeler/ozc onrsteking, OIJ geïmc&rrecrde
'wijze hem/uni door eleklyonisch
mallagemClllsyslccm.

Cilinderinhoud1581 c:rn3



1.6 16V: STERK
EN EVENWICHTIG

De 1,6 liter Jó-kleppen-
motor onderscheidt zich door
een dubbele bovenliggende
nokkenas (bediend door een
tandriern) en hydraulische
klepstoters. Een nieuw
managementsysteem van
Weber-Marelli regelt de rnulti-

point, injectie en de verdeler,
loze ontsteking. De elektro,
nische regeleenheid zorgt
voor soepele draaieigen-
schappen en een minimale
uitlaatemissie onder alle rij-
omstandigheden. De \.6 16v-
motor heeft een vermogen
van 103 DIN pk (76 kW) bij
5750 t/min, wat goed is
voor een topsnelheid van
180 km/h.

Bij de ontwikkeling van
deze motor is speciale aan-
dacht besteed aan de optimali-
sering van de gasstromingen,
waarbij met computer-
simulatietechnieken de ideale
vorm van de inlaat- en uit-
laatkanalen is bepaald. Op
dezelfde wijze is de geometrie
voor de verbrandingskamer
geoptimaliseerd, teneinde
het verbrandingsproces te
versnellen en de emissie van
schadelijke stoffen te redu-
ceren.

1.8 16V: KRACHTIG
EN SOEPEL

De I ,8 liter Ió-kleppeu-
motor is bestemd voor het
topmodel van het Fiat Brava-
gamma. Net als de andere
krachtbronnen van de nieuwe
familie, is hij ontworpen op
een maximale efficiency in

termen van prestaties en
zuinigheid, gekoppeld aan
geringe uitlaaremissies en
een groot rijcomfort. Om cle
trillingen tot een minimum
te reduceren, is de krukas
voorzien van acht contra-
gewichten en een torsie-
demper. Het ontstekings-
systeem is uitgerust met een
actieve detonatieregeling.
Door de ontstekings-
vervroeging van elke cilinder
tot tegen cle detonatiegrens
af te regelen, worden maxi-
male prestaties met een mini-
maal specifiek brandstof-
verbruik gecombineerd.
Daarnaast vormen de af-
zonderlijke bobines voor
iedere cilinder en de sequen-
tiële, gefaseerde inspuiting
een extra garantie voor
betrouwbaarheid.

Met een vermogen van
maar liefst 113 DIN pk
(83 kW) bij 5800 t/min biedt
deze motor volop sportief r-ij-

plezier: van 0 naar 100 km/h
in zo'n 10 seconden en
een topsnelheid van ruim
190 km/h.

1.9 D: BRIUANT
EN ECONOMISCH

De 1,9 liter diesel is een
viercil inder-lijnrnotor met
aluminium cilinderkop en



bovenliggende nokkenas,
aangedreven door een rand-
riem die ook de brandstof-
inspuitpomp bedient. De
kleppen worden rechtstreeks
bediend, zonder tussenkomst
van tuimelaars, wat de
betrouwbaarheid ten goede
komt. De 1.9 0 is een stille
en robuuste motor, die op
evenwichtige wijze briljante
prestaties koppelt aan
bescheiden kilometerkosten:
het vermogen bedraagt
65 DIN pk (48 kW) bij 4600
t/min, de topsnelheid ligt op
155 km/h en bij 90 km/h
verbruikt de Brava 1.9 0
slechts 4.9 liter per 100 km
(I op 20,4).

De J.8 Ióv-moror leven
!cmf)cramelllVolle !)reswties
en koppelt een groot rij-
comfort aan een minimale
onderhotldsbehoeflc.

Cilinderinhoud 1747 cm~

113 DIN pk (a3 kW) bil 5800 t/min

154 Nmbij 4400 t/min

Viercilinder-lijnmoror mer vier kleppen
per cilinder, dllbbele bovenliggende
nokkencs en hydrauli$Che klejJ$!o!crs.
ScqHcnriëlc mI4Itipoim-injc!C!ic en
verdelerloze oll!steking, otl gd'nte&l7'c!crde
wijze bestl/lIrd door elektronisch
managemenLSyS!eem. Elke cilinder
voorzien van eigen bobl1lc en afzonder-
lijke, selectieve dewna!iereRelillR.

16v

D

Cilinderinhoud 1929 cm3

65 DIN pk 148 kW) bil 4600 t/min

1 • 9 Nm bij 2000 t/ndn

Viercilinder-lijnlllowr me! bovenligp;ende
nokkenas, aangedrct'en door !andriem.
Indirecre brands!Ofimfmiling in véor-
verbrandingskamers.



BIJ HET
CONSTRUEREN VAN

EEN AUTO MOET MET
ONEINDIG VEEL

FACTOREN REKENING
WORDEN GEHOUDEN

De Fiat Brava is geba-
seerd op een hoogontwikkeld
technisch concept, dar zich
op de weg vertaalt in een
perfect controleerbaar en
voorspelbaar rijgedrag.
Dit betekent dot de auto
onversneden rijgenoegen
combineert met her aller-
hoogste niveau van dvnanu-
sehe veiligheid.

Om dit resultaat te
bereiken, zijn krachtige en
soepele motoren alleen nier
genoeg, maar moeten alle
mechanische componenten
precies op elkaar zijn ar
gestemd, zoals de inscru-

menten van een groot orkest.

DE WIELOPHANGING

De Fiar Brava heeft
rondom onafhankelijk geveer~
de wielen. Op de voorwielen
wordt gebruik gemaakt van
McPherson - vee re Ie 111enten
met gedesaxeerde schroef-
veren, dwarsgeplaatste
smeedstalen wieldraagarmen,
een stabilisatorstang en
hydraulische schokdempers
die aan de carrosserie zijn
bevestigd mer speciale rubber
blokken. Deze bestaan niet
- zoals gebruikelijk - uir twee
helften maar zijn gevulcani-
scerd, waardoor een ideale
oplossing is verkregen om
de geluidsoverdracht te ver-
minderen en de handelbaar-

heid te verbeteren door een
directer 'contact' tussen
bestuurder en weg.

De achterwielophanging
met 'getrokken' drnagarmen,
schroefveren en een
stabilisatorstang is op een
l-l-vormig subframe ge~
monteerd dat met trflli ngs-
dempers aan de carrosserie is
bevestigd. Snel reagerende
gasdruksehokdempers garan-
deren een opimale adhesie
van de banden.

DE CARROSSERIE

Deze beschikt over een
torsiestijfheid die tot de
hoogste in z'n klasse behoort
(80.000 daN/rad). In de
praktijk komt dit tot uiting
in een vlekkeloze wegligging
en een enorme stabiliteit van
de auto, vooral op slechte
wegen. Door de afwezigheid

van trillingen en bijgeluiden
wordt bovendien het comfort
bevorderd.

DE STUURINRICHTING

Alle versies van de Fiat
Brava zijn standaard uitgerust
met een bekrachtigde stuur-
inrichting van het tand-
heugel type. Het systeem is op
comfort afgestemd en kan
met geringe inspanning
worden bediend.

HET REMSYSTEEM

Het diagonaal gcschci-
den tweekrings-rcmsvstecrn
met bekrachtiger en rem-
drukregelaar, garandeert dar
de auto ook bij een eventueel
defect in een van de rem-
cicuits perfect onder controle



kan worden gehouden. Een
vierkanaals ABS,remsysreem
is op alle versies leverbaar.

De rondom onafhankelijke
wielojJhanging met nauw-
ket/Tig afgestemde geometrie
leven een belangriji<c bijchw;e
aan cle grote rijveiligheid .

Een vieTkanaals ABS~rem,
systeem is als opne leverbaar
op alle versies.



VEILIGHEID,
GEEN WOORDEN.

De Fiar Brava stelt
zich niet tevreden met de
huidige veiligheidseisen,
maar loopt al vooruit op de
toekomstige normen.

De versterkte carros-
serie heeft een geprograrn-
meerde vervorrnings-
karakteristiek. Dit betekent
dar de auto op somruige
punten 'meegeeft' en op
andere plaatsen extra weer-
stand biedt, waardoor bij een
aanrijding de energie van de
klap geleidelijk wordt ge-
absorbeerd. Het is dan ook
niet verwonderlijk dar de
Fiat Brava met succes de
zwaarste 'crash tests' heeft,
doorstaan en nu al voldoet
aan de Europese normen die
pas in 1997 van kracht
worden. Tot deze toekomstige
eisen behoort ook de offside-
test, waarbij de auto met een
snelheid van 55 km/h schuin
van voren tegen een beton-
blok botst. Rondom het
inzittendencompartiment is
een onvervormbarc veilig-
heidskooi geconstrueerd met
o.a. een dwarsbalk in het
dashboard en versterkings-
profielen in de vloer, de mid-
dentunnel en de portierdor-
pels. De verstevigingsbalken
in de portieren bieden effec-
tieve bescherming tegen
flankbotsingen.

De stoelen, met energie-
absorberende rugleuning, zijn
voorzien van een ingebouwde
dwarsbalk om te voorkomen
dat de inzittenden bij een
botsing onder de veiligheids-
gordels door naar voren
schuiven (anti-submarining).
Het frame van de achterbank
is versterkt met een ex tra
beschermingsbalk. Alle zit-
plaatsen hebben verstelbare
hoofdsteunen en voorin

worden vei Iigheidsgorde Is
toegepast met automatische
spanners. Het EAS-stuurwiel
(Energy Absorbing Steering
wheel) is in het midden
voorzien van een samendruk-
baar element, terwijl ook de
stuurkolom bij een frontale
botsing in elkaar schuift.
Alle versies zijn uitgerust met
een derde remlicht, zoals in
1997 verplicht wordt gesteld.

Een airbag aan
bestuurderszijde is standaard,
terwijl tegen meerprijs ook
een airbag aan passagierszijde
leverbaar is.

Verder zijn alle
versies uitgerust met FPS
(Fire Proteetion Svstern),
bestaande uit een veilig-
heidsschakelaar en een
dubbele anti-lekklep om te
garanderen dat bij een krach-
tige botsing ogenblikkelijk de
brandstoftoevoer wordt onder-
broken. Dit is momenteel het



modernste en meest ingeni-
euze systeem om de risico's
van brand bij een ongeval tot

een minimum te beperken.
Ook op de brandstoftank zelf,
die uit schokbestendig
materiaal is vervaardigd, is
een terugslagklep gemon-
teerd om te verhinderen dat
de tank leegloopt indien de
auto over de kop mocht
slaan.

Maar dat is niet alles.
Want behalve aan uw veilig-
heid hebben wij ook aan uw
gemoedsrust gedacht. De Fiat

Brava wordt namelijk ook
beveiligd wanneer hij stil-
staat. Iedere versie is hiertoe
standaard uitgerust met het
unieke Fiat CODE-start-
blokkeersysteem. Dit werkt
mer een elektronische
contacrsleutel die bij het
starten een codesignaal zendt
naar de centrale regeleenheid
van de motor. Wanneer deze
niet het juiste codesignaal
ontvangt, worden de
essentiële motorfuncties
geblokkeerd zodat de motor
niet kan worden gestart.

De dwarsbalk achter de Tljg-
leuning van de achterbank
biedt extra bescherming bij
een staanbotsing.

De verstevigingsbalken in
de portieren beschermen de
mzuzenden in geval van een
flankbotsing,

De carrosserie is voorzien van
een veiligheidskooi.



s-sx Wanneer u het comfort, de
in ter ieurru irnte en de riante bagage-
mogelijkheden van een robuuste
sedan wilt combineren met dynami-
sche prestaties en bescheiden
kosten, dan is de Fiat Brava S de
ideale auto voor u.

De Brava S is een compacte
vijfdeursauto voor werk en vrije tijd

EEN SOLIDE
INVESTERING.



die Zich zowel in de stad als op de
snelweg uitstekend thuisvoelt. Het
interieur, dat met stof in een fleurig
en sportief dessin is bekleed, biedt
comfortabel plaats aan maximaal vijf
personen.

De standaarduitrusting is bij-
zonder compleet en omvat onder
meer een harmonieus in het dash-

board geïntegreerde radio met
cassettespeler. Tot de overige voor-
zieningen die II in staat stellen om
maximaal ontspannen te rijden,
behoren een stuurwiel en een
bestuurdersstoel met hoogteverstel-
ling, evenals een verwanumgs- en
ventilatiesysteem met 'bi-level'
functie en recirculatiemogelijkheid.

Wanneer u prijs stelt op ver-
fijnde details, zoals bumpers die in de
kleur van de carrosserie zijn uit,
gevoerd, dan gaar uw voorkeur vast
en zeker uit naar de Fiat Brava SX,
die over een nog rijkere uitrusting
beschikt.

Stap aan boord en kijk rond.
Let eens op het instrumentenpaneel





dat een toerenteller en een
complete serie controlelam-
pjes bevat om alle vitale
functies van uw Fiat Brava
onder controle te houden. De
ruiten in de voorportieren
worden elektrisch bediend.
Ook stuurbekrachtiging
behoort tot de standaard-
uitrusting; het toegepaste
systeem heeft als bijeonder-

held dat het in de stad aan-
zienlijk lichter werkt dan op
de huirenweg. waar voor een
optimaal gevoel van weg-
contact een grotere precisie
is vereist.

Met de Fiat Brava SX
is het reizen nooit een
inspanning, maar een plezier
om met volle teugen van te
genieten.

FIAT BRAVA S - STANDAARDUITRUSTING
Stuurbekrachtiging
Brandpreventiesysteem (FPS)
Twee buitenspiegels
Derde remlicht
Ruiten van getint glas
Van binnenuit te openen
achterklep
In hoogte verstelbaar stuur-
wiel

Verwarmings- en ventilatie-
systeem met luchtrecÎrculatie-
functie
In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel
Gordelspanners op voorste
veiligheidsgordels
Airbag voor bestuurder
Fiat CODE-startblokkering
'Basic' autoradio (2 x 10W)

FIAT BRAVA SX - STANDAARDUITRUSTING
Extra voorzieningen ten opzichte van Svverste

Bumpers in kleur van
carrosserie
Centrale portier-
vergrendeling
Elektrisch bedienbare voorste
zijruiten

Toerenteller
In twee delen neerklapbare
achterbank met hoofd-
steunen

5 - SX SX 5 - SX
1.4 1.6 1.9 D

Ctluidennhcud (cm') 1370 1581 1929
Vermogen in DIN pk (kW) 80 (59) 103 (76) 65 (48)
bi) t/111111 6000 5750 4600
Koppel in Nm 112 144 119
bi) t/IlUll 2750 4000 2000
Topsnelheul (km/h) 170 180 155
Accclcnu ie van 0 - 100 km/h (sec) 13.9 11,5 17,8
Verbruik volgcn~ ECE-nurm (\/100 km):

hij 90 krn/h 5,3 5,6 4,9
hij 120 km/h 7,0 7.5 6,9
stadscvelus 9,2 9,5 6,6

Het SllHlT1.viei en de beswlIrdersstoel zijn in hoogre versrelbaar.

De mstrumenzenpcneel van de Brava SX is voorzien van een
toerenteller.

De Brava SX onderscheidt zich verder door bum/Jers die in de kleur
van de carrosserie zijn uirgevoerd.



EL De Fiat Brava EL is een auto
die op evenwichtige wijze elegantie
met rationaliteit combineert. De
schoonheid van het design wordt
geaccentueerd door speciaal
gestileerde wielsierdeksels en door
bumpers die in dezelfde kleur als de
carrosserie zijn uitgevoerd. Veel-
zeggende details die tekenend zijn

ELEGANTIE
TOT IN DE DETAILS.



voor het exclusieve karakter van de
Brava EL.

Maar laat 1I niet alleen door het
uiterlijk verleiden. Neem plaats
in het ruime, lichte en gastvrije
interieur om te ontdekken wat Fiat
onder een ideale reisambiance ver-
staat. Een ambiance waarin comfort
een concreet concept is, dat u met

uw handen kunt aanraken. Zo is het
dashboard uitgevoerd in behaaglijk
zacht en veilig materiaal. De stoelen
en de portierpanelen zijn met
velours bekleed, terwijl tegen
meerprijs een in leer uitgevoerde
bekleding leverbaar is.

Probeer hoe makkelijk het is
om de ideale rijpositie te vinden: het

stuurwiel is in hoogte verstelbaar,
net als de bestuurdersstoel die
bovendien over een regelbare lende-
steun beschikt. De achterbank is
voorzien van drie anatomisch
gevormde hoofdsteunen, die volledig
inzinkbaar in de bovenrand van de
rugleuning zijn geïntegreerd.
Bovendien kan de achterbank in





twee afzonderlijke delen naar
voren worden geklapt om de
bagageruimte verder te ver-
groten.

De ruiten in de voor'
portieren worden elektrisch
bediend, waarbij het mogelijk
is 0111 de ruit aan bestuurders,
zijde met één druk op de
schakelaar automatisch te
openen of te sluiten.

Het dashboard huisvest
een complete serie instru-
menten die door hun duide-
lijke layout gemakkelijk
afleesbaar zijn. Het check-
panel zal ti tijdens de rit

onmiddellijk waarschuwen
wanneer de portieren niet
goed gesloten zijn of een
remlicht defect is. In de Fiat
Brava EL heeft u alles onder
controle!

Een belangrijke bijdrage
aan het rijplezier leven de
stuurbekrachtiging; het toe,
gepaste systeem heeft als bij,
zonderheid dat het in de stad
aanzienlijk lichter werkt dan
op de buitenweg, waar voor
een optimaal gevoel van
wegcontact een grotere pre'
eisie is vereist.

FIAT aRAVA EL - STANDAARDUITRUSTING
Extra voorzieningen ten opzichte van SX-versie

Speciale wielsierdeksels
Check-panel (sluiting portie-
ren/werking remlichten)
Velours interieurbekleding
In zacht schuimmateriaal uit-
gevoerd dashboard

Bestuurdersstoel met verstel-
bare lendesteun
'One touch' bediening van
ruit aan bestuurderszijde

Cilinderinhoud (cm I)
Vermogen in DIN pk (kW)
hl) I/min
Koppel 111 Nm
hij tfmin

Topsnelheid (km/h)
Accderarit: van 0 - 100 km/h (~cc)
Verhnnk volger» ECE-norm (1/100 km):

hiJ 90 km/h
hij 120 km/h
stadscvelus

EL 1.6

1581
lal (76)

5750
144

4000
180
11,5

5,6
7,5
9,5

De achterbank is voomen van drie anatomisch gevormde hoofd-
steunen, die volledig inzinkbaar in de bovenrand van de rugleuning
zijn geï11legTeerd.

Een elektrisch bediend schuiflkanreldak is tegen meerprijs lever-
baar.

De bagageruimte is niet alleen groot maar ook regelmatig gevormd.

De Fiar Brava EL is uitgerust mer wielsierdeksels van het tY/Je
'elite' .



ELX
De Fiat Brava ELX is het

absolute topmodel van het gamma.
Een model dat zich qua elegantie,
aankleding, uitrusting en leverbare
opties aan de top van het gamma
plaatst.

Een blik op de details zal u
overtuigen. De buitenspiegels en de
bumpers zijn in de kleur van de

EEN KLASSE
APPART.



carrosserie uitgevoerd en de auto is
standaard uitgerust met dynamische
brede banden (185/60-l4"), die om
fraaie lichtmetalen velgen zijn
gemonteerd. De mistlampen liggen
diep in de voorhumper verzonken,
waar ze geen gevaar lopen om bij het
parkeren te worden beschndigd.

Stap in en werp, voordat u weg-

rijdt, eerst een blik op de interieur-
details. Het sierlijke dashboard, uit-
gevoerd in zacht materiaal, IS voor-
zien van een exclusieve 4x30W
radio met 6 luidsprekers en alle
benodigde voorzieningen voor her
aansluiten van een CD-speler. De
stoelen en de portierpanelen zijn
met exclusief velours bekleed. Maar

u kunt de Brava ELX ook bestellen
met een chique leren hekleding.

Neem rustig de tijd OITI het
stuurwiel en de stoel op de juiste
hoogte in te stellen, en plaats ver-
volgens de elektrisch verstelbare
buitenspiegels in de ideale stand.
Vanuit deze 'maatwcrk'vnjpositie
hebt u een perfect zicht op de weg.





Vraag nu aan uw passa-
giers hoe het gesteld is met
het comfort op de achter-
bank. Ze zullen u vast en
zeker vertellen over de drie
anatomisch gevormde hoofd-
steunen, die volledig inz.ink-
baar in de bovenrand van de
rugleuning zijn geïntegreerd:
een ideale oplossing voor
zowel het comfort als het
zicht naar achteren. Ook
zullen uw gasten volop
waardering hebben voor de
beenruimte, evenals voor het
verwarmings- en venrilatie-
systeem met speciale lucht-
toevoerkanalen naar het
achrercomparri ment.

Een ander aspect dat
bewondering zal oogsten is de
weldadige rust die in het
interieur heerst, dankzij de
hoogontwikkelde techniek
van de mechanische cornpo-
neuten en de uitstekende
geluidsisolatie. En om het de
passagiers helemaal naar de
zin te maken, zIJn de
El.Xe versies zowel voorin als
achterin voorzien van
elektrische bedienbare ruiten.

Het ontdekken van alle
kwaliteiten van uw Fiat
Brnva ELX maakt het reizen
voor u, en voor uw mede-
inzittenden, tot een dagelijks
terugkerend plezier.

FIAT BRAVA ELX • STANDAARDUITRUSTING
Extra voorzieningen [en opzichte van El.-versic

Lichtmetalen velgen met
185/60 R 14-banden
Mistlampen
Elektrisch verstel- en ver-
warmbare buitenspiegels in
de kleur van de carrosserie

Elektrische ruitbediening,
achter
Radio 'High' (4 x 30W)

Vcrmogen in !JIN pk (kW)
hiJ (/mll)

Koppel 111 Nm
bij t/mm
Topsnelheid (km/h)
Acceler,nie ",lil 0 - 100 km/h hec}
Verbruik volgcn-, ECE-nlmn (1/100 km)

hiJ 90 kmfh
hiJ 1ZO km/h
vt.ui-cvclo-,

ELX
1.6 1.8
1581 17H

lOl (76)
5750

11J (8J)
5800
1\4
4400

144
4000
180 190
11,5 lO.l

5,6
7,5
9,5

5,9
7.6
9.9

De $chakeiaclr$ van de elektrische hedienbare buitenspiegels.

Een airconditioning mee pollenfilter is als optie leverbaar.

De misdampen zijn op eCl11!eilige plaars in de bwnfJcr geïntegTC~erd.

Liclwneralcn velgen mei 185/60 R 14-banden be/toren 101 de
srandaardzlitmsling.



TECHNISCHE GEGEVENS

1.6

SX - EL - ELXFIAT BRAVA

MOTOR

1.4

S - SX

Aantal cihnder-; pLwhlng

Boring x sbg (uun)
Cililllll:rinhuud {cm I)

Max. vcrmogcn In DIN pk (kW) bij lfaun
Max. kOPI'.:! in kgm {Nrn) biJ t/min
Di~trihllti('

OnNcklng

TRANSMISSIE

vrerc iImder-hj nmoror. vic«. i11n~k'r-lIJ 11motor.
dW<lr::. \'oonn gcrl<lrlr~t JW;lf\ \'(lorin gl.:'p!a;lt~l

82 x 64,87 86,4 x 67.-+
1370 1\81

9,85.1 10,15.1
80 (59) /6000 103 (7(\) / 57\0

11,4(112)/2750 14,7(144)/4000
I bovent. nokkenas met 2 hoven]. nnkk<':l)il~~Cn met

hydraull:sche k[l.:'p~toter.'i hydr<lllll~lhl' klep'fllter"
elektronisch geregelde SPI, elektroni-eh geregelde MPl,
geïntegreerd met onblekmg gcmfcgn:crd met ()I11,rekmg

elehrL1ni~cht' \'t'rJeierlo:e ()nt~tckmg, gC1I1tcgrccrd ll1el II1JccUe::.y~teem

Vl.:r~llclllng~h<lk, ovcrbr. verhoudmuen:

21:: versnelhug
h: \'l'r~nelling
-lc \'cr~nelling
Se ver~ne1Jing
achr cnur

Eindreductie (:1:111[:1\ mnd cn pignon/kmnnwiel)

STUURINRICHTING

up Vu<H\\ relen

3,909. I
2.158. I

1,121 • 1
0,902. I
J,818. I

J,867. I (15/56)

),909 :

I,\20.

0,971
_ ~909.1
U51.1"(';-17"'1'"'57")---

Diameter draaicirkel (m)

REMMEN IS = schiiven; T = trommels)

tandh~lIgt'by~teem met bdrachriging
10.4 10.4

Diameter voorremmen (mm}
Diameter acht ...rrenunen (11l1ll)

WIELOPHANGING

5257
T 180 (T 20J met ABS)

S 257
T 201

Acht c r

AFMETINGEN

onafllankclijke ophanging van I\kPher~on-t . e 1l11.'1 Llw;lf~gcpi;!ar~rc ond
on,dhankclijke oph:mging mer l1<JOlrachteren gl'r~lt~ wrcldraagarmen. h

Wielh<l~I~ (nun)
Spoorbreedte", n'uir/aclucr (mm)
Lennre/brccdr C/hll(lgt c" (tn)
Inhoud hag:t)..:l:ruitnt... (dml)

WIELEN

2540
1461/1461 (5)· 1451/145J (SX)

4.19/1,74/1.41

2140
1451/1453 (SX/EL)· 1439/1441 (ELX)
-- 4,,1'!i 1.74/1:;"4,,,1 _

180 1165

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 11 2V)

175/65 R 14
175/(\5 R 14 (EL)

185/60 R 14 (ELX)

Cupacncir ,tCCU (Ah)
Dyn,IIlH); 1ll,IX11l11i1l1laadstroomsterkte (A)

GEWICHTEN - INHOUDEN

40
65

50
75

Rijklaar gewicht (kg)
Inhoud brand-ron.mk (lucr)

PRESTATIES

1065
50

IIIS
50

11.5
Topvnelherd (l..m/h)
Accelcruuc V,11l 0 - 100 l..m/h (~t..c )
(2 pcrvonvn + 20 l..g)

BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM IL/ 100 KM)

170
13.9

I~O

bij 90 kmJh
bij IZOkrn/h

5.3
7.0
9.2

5,6

7.5
9,1



1.8
ELX

1.9 D
5 - SX

vrcrcilindcr-! iJ urneHor,

dwars voorin geplaa[~t
vrcrc i 11 nder-Innmoror,
dwars voorui g~pl,h\bl

82x82,7 82,6 x 90
1747 1929

10,1, 1 11 , 1
liJ (83) / 5800 65 (48) / 4600

15,7(154)/4400 11,1 (119) /2000
2 l-ovenl. nokkena-een rne t

hydrauh-cbc klcp-aorco,
I hoven]. nokkena-

clektl"(lfl["ch ~<.:regclde MP!,
geilltcgreerJ met ont:-,teklng

Indlfl.:CIC In~pUlting
In \'\')(Îru:rhr;mding,kanll:rs

Jour comprcs-,ic

l,909, 3,909 :
2,238: 2.238 :
1,520 :
1,156 1,029 :
0,97 I : 0,816,
3,909: I l,909, 1

U53, 1 (17/57) l,561, 1 (16/57)

10,4 10,4

S 257 (gen'l1tllcnJ) S 257
T 103 T 180 (T 203 lil!::! ABS)

c wrcldraagarmcn. bcvcsugd :1<111 subframe. en ,tahdlsrtrorsrang

1540 2540
1419/1441 1451/145l

4,19/1,74/1,41 4,19/1.74/1 ,41
380 +1165 380+1165

185/60 R 14 175/65 R 14

50 60
75 65

1160 1117
60 60

190 155
10,") 17,8

5,9 4,9
7,6 6,9
9,9 6,6

1439'-_-4

1741

1441

• •" '

t B5B ~

+--------

154U

41B7

7B9

•



UITRUSTING

5 SX EL
1.9 D 1.6

ELX
1.4 1.9 D

Stuurbckracht iglng

DeTJe remlicht
Ruiren van gel int gl.l~

In hnogit: \'l'1"~Il:Ih.!ro.: bestuurdersstoel •
Vcrw;lnnillg~-/\'cn!iLIt1o;:~y"tt:elll met recirculane •
In 1wugtl' \'l'r~tdh\n: voorere \'el[igl1t'id~gordd;;
met g~lrlll:l~p;l!ln\;'r~ •

•
Autoradio 'Beste' (2 X 10 \'\I)
Auroradie 'High' (4 x 30\'(1),

Incl. 6 hucl-prekers en CD-\'ollrbcn'IJmg
Bumpers In kleur van c.uros-cne
Toerentdier
WielsIerdebel, 'Eluc
Lichtmetalen \'elgen met 185/60 R 14-banden
Check-Pijne! (;;lulting rortieren/wnklng remlichten)
Elekrn-che houglercgdlng koplampen

Comfonpakkct: remrale poruervergrendehng
+ elekt nsch Ilediel,h,lrt: ponremuren. voor
Ziclu.pnkkct: dekt nsch versiel- en verwarmhare
hlllll'n,plegd~ in kl"lIr van Glrr,lS;;cril.' + mi~tl~lIllpen
Funcoonnhcusrckkcr. in rwcc ddcn neerklapbare
achrcrl-ank + hoofd-t euncn , achter
ABS
Airhag voor bestuurder •

A trcondmorung
Alarmpakket. clckt ruruschc alarrmnstallatie
met af:'lcIllJ:.hl'Ju,:nmg [tevens voor omgrendelen/
vergreudelen van porueren)
A larmpnkkct + Ul[llt~IrtI'.lkkl'1
Pakker voor knll.!c klim.lll'n: koplampsproeiers
en vcrwarmbare voorstoelen
Met leer bekleed interieur (:ittingcn, rugleuningen
en bootdsreunen) + in rwec delen neerklapbare
achterbank en hoofdsteunen nchtenu

1.4 1.6 1.6 1.8

• •

• •

•

•

•

- = nier leverbaar= opuc. Icgl.'l1 meerprij-

DE ZEKERHEDEN VAN FIAT

ALGEMENE GARANTIE. I\: J.!"rd\1lI"vrrekr 1ILh lil! over een periode van \2 run.inden. "l1l:l>;"hl h~1 ,"1111.01
,1fg<.'k>:lkkrlomcn-r-.

SUPERGARANTIE. De "lJ.!cllwlw).!:ILlnllekan Illel 2 j.r.n- worden verlengd 1<'11ll:IX'llld:,1~ j:I:lr.

PLAATWERKGARANTIE. \)e I'LI<III1'C'rkg,n,1I11l('>dekt gt·dLlrend(' ecu penode vnn 1:\ tnnr allo -"Cb,lck,die :IJIl
,'I11'l,\"n Icn ~~\'I,lgt \'dtll1('1 1',111lunncnun ,1"om'~'lc'l1 '",UI "rigll\cI~ !'la:Hwer!....1elenvan de ,,,IT('~'~n~,

LAKGARANTIE. L\, I"!...~dr<ll\ll~,kkt ge.llll'en.l~ een pc'nlldc van 1 Jil;or,,11~l..kdcfcctcn dn- :1)11"nl,I,1;1I1ten
J.!~\"(,!gev.m \\nl"\,!h.mellh~,J.oll In h~1 -puuwcrk

VERVANGENDE AUTO. !n,lt~'n <'~n rcpar.ntc I.,n~a.1"112-+uur In bö!ag neemt. heen Je elgC'n,l,lr~c,hll'(>n,k
hel eer,[e J'Mr n, 'I;mh",p rcchr c'p een ,"~r\",II1J.!~n,!~.uuo, die vcrvrrckt -al worden door de Fr.u ·J~"I.:r

FIAT iEUROPAS SERVICE. !\.' F'nu blnl!"l' hl("!! r,.u-rljJcr< de mogehJkheld om gedurende Un Jaar gr,ot,~
gebru.. rnaken v.m !,!lnJ!...edrensten. !1.::....·I"\"I...e omv,u Clhulpdu-nsten W,l<lmpeen beroep k.rn worden ,!!l',!",mhIJ
een CI"cn:"de ,rnnnu van dl' ,lUt". lntormecr hJ UI\' FI.It_,!ea!er

Fiat Auto Nederland B.V., Hullenbergweg 1.3,
1101 BWAmsterdom-Zuldoost.

Fiat behoudr :ich het recht \'oorOI11 te allen njde, zonder voorafgaande
ken1l!~ge\"lI1g,wrjrigmgcn aan te brl'ngen in de modellen en hun uitrusring.

Bestl'lnr.46149141, september 1995



LAKKLEUREN

EFFEN KLEUREN METALLIC KLEUREN

169 EJncJilrood 160 Vuurrood 484 Begenr-blal.1w 820 Inktzwan

I
249 \XIiI 349 S~lsa-groeJ1 628 Grafie/grijs

395 Foresr-b'cuw

18H8), dil.: :1)11 ;..:..'\\,[,tgd ..·
con-rrucuc- ba-eerde 'lP
n.urwkeungc m.u hl'lll.lt I~l..hl.'

l-crckcnmgcn. FiIIPll" [uvar.r
(1676-1736), ,10.: gl.:l11;1 lc
vcrrolkcr \';111 de l-orok-ujl.
1.'11 Cnr!o I~nlllli~ (1808-
IH72), \ch..:Pl'1'1' \,;111 ,·lq~,1I1Il·

en IllnU\':\lII.'\'L' '1.1..1,.

.rrcl-nr cctuur.

161 Anwnelli-rood

EERBETOON
IN KLEUR

Enkele 11111 ..'11 lIll hel
kklln.:ng'lIllIlLl van d..: Fi;)1

387 Venetiaans blauw 713 Erica

629 Promis-gnjs 71 2 J uverre-rvoor

r~rd\·.1 zun gen'lcmJ n.rar
11,111;1;111'<': t-ouwmccsicr-, dil.'

met hun crc.mvrrc-rr hl.'hhL'n

hljg..:dril).!cll aan de ).!flltl'

repman ..· \,,\11 1L;!li0 op her
gl.'hil.'d \':111 klln~T en ClIlllIUI".

Il.:t lTrhl'i(IP!l helrd-t

Ale~"lTldt\\ Antundlt (1798-

INTERIEURBEKLEDING

305 Zwulklcljrigc SlOf

BEKLEDINGS- EN LAKKLEURCOMBINATIES

302 Blal/we stof Blauw velours

, , -,~, - ,'" . -· ,. - ~- ,
·- ....
• ~ ,y •

" ,~,~ .
307 308 Roodpaar.~

S·SX EL· ELX
Swf Velour-,

lOS 306 107 )Ot)

Zandkleurig RI01UI\' Blauw Rllllllp'l;lr:.

EFFEN KLEUREN
161 Amonelli-rood •
169 Em,;i1rllod
249 Wil •
)9'5 FUfl'<,t-hlauw

METALLIC KLEUREN
160 Vuurrood
349 Susa-groen •
187 Vcnct iaan-, t1l.l11W

484 Rt:gl'ttt-I,ldLlW •
628 Gr:l(tctgriJ' •
629 Promiv-unj-,
712 Iuvaru-i vcu Ir

----

711 EriL~t •
820 lnkrcwan •




