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f\RE-MOTOR SPOT MET AllES.
Wellicht vormt de revolutionaire FIRE-motor waarmee elke Fiat
Panda voortaan is uitgerust voor u de grootste bron van vermaak.
Want de FIRE-motor heeft alles in zich om uw mede-weggebruikers
straks versteld te doen staan.
Door deze ingenieuze krachtbron heeft de Fiat Panda opeens nog
meer temperament gekregen. En, u leest het goed, het brandstof-
verbruik is veel lager.
Wanneer u luistert zult u konstateren dat de Panda
ook veel stiller is geworden.
Over de FIRE-motor kunt u in diverse uitvoeringen be-
schikken. Zo is er voor de Panda 7S0-versie de
nieuwe FIRE 769 cc - 34 pk motor, die een kleine
cilinderinhoud met een groot vermogen kombineert.
Dan wijzen we u op de FIRE 1000 motor die met z'n 45 pk en de 999
cc de Panda 1000 CL en 1000 S een uiterst sportief karakter geeft.
Bij de Fiat Panda 4 x 4 (vierwielaandrijving) kunt u beschikken over
een FIRE-motor met 50 pk, die hobbels en heuvels tot een uitdaging
maakt.
Oe FIRE-motoren houden hun verrassende prestaties opmerkelijk
stil. Maar of u ook zo stil blijft betwijfelen we. U gaat gewoon ieder-
een nu nog harder uitlachen.

Panda 750 L
KIES DE FIAT PANDA WAAR U IEDEREEN MEE UITLACHT.
Oe Fiat Panda-familie is zo uitgebreid en kompleet dat u altijd een geslaagde keus zult kunnen maken. Want
of u nu een uitgaans-Panda of een safari-Panda neemt, elke Panda is op alle taken en situaties berekend en
geschikt om iedereen nu nog harder uit te lachen.



KNAP IN ALLE OPZICHTEN.
Een van de charmes van de Fiat Panda is de even praktische als
smaakvolle manier waarop er met het begrip 'ruimte' wordt omge-
gaan. Ook op dit punt lacht u met uw Fiat Panda iedereen uit. Welke
andere auto biedt u enerzijds vier volwassen zitplaatsen, maar
neemt tegelijkertijd belachelijk weinig parkeerruimte in? Geen
andere auto.
Deze ruimdenkende eigenschappen dankt de Fiat Panda dan ook
aan z'n karakteristieke vormgeving.
Wanneer U wendbaarheid zoekt in het drukke stadsverkeer en bij
het doorgaans moeizame inparkeren, zult u zich met de Fiat Panda
helemaal in uw element voelen.
Er zijn overigens meer zaken die met de Fiat Panda stukken een-
voudiger worden. Neem z'n grote achterdeur en de mogelijkheid
om achter de voorstoelen een royale laadruimte te scheppen. Zo

bent u in staat om zelfs voorwer-
pen van grote omvang zelf pro-
bleemloos te vervoeren ..
Ook aan het uiterlijk is gedacht.
De Fiat Panda kombineert al deze
snaakse kwaliteiten met sympa-
thieke kleuren en vrolijke lichtge-
tinte interieurs. En wie van een
supersportief voorkomen houdt,
zal zich met de Panda 4 x 4 overal
en altijd happy voelen. Want deze
Panda met vierwielaandrijving
voelt zich in elk terrein thuis.

Afbeelding: S-uitvoering

Open dak als extra verkrijgbaar
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VERNUFT EN KOMFORT lACHEN U TOE.
Wanneer u op uw gemak de nieuwe Fiat Panda bekijkt, valt meteen het nieuwe uiterlijk en het verrassende interieur op. Kijkt u verder
dan ontdekt u bovendien een nieuwe, revolutionaire motor en een nieuwe achterwielophanging. Bij het creëren van de nieuwe Fiat
Panda is alles in het werk gesteld om nog komfortabeler, veiliger maar zeker ook plezieriger te kunnen reizen. Neem plaats en ont-
waar het praktische dashboardvak dat over de gehele breedte van de auto loopt. Vooral bij lange ritten handig omdat u alles bij de
hand heeft. Let u ook even op de verschuifbare asbak op de rand van dit ruime opbergvak, waardoorzowel de bestuurder als passa-
gier aan hun trekken komen. Leg nu even uw handen op hetstuuren werp een snelle blik op het kompleet nieuwedashboard, dat u in
één oogopslag alle vitale gegevens verstrekt.
Komfortabel reizen is op de eerste plaats gemakkelijk zitten. De stoelen van met name de Fiat Panda CL en Super gaan op dat punt
heel ver met hun duurzame, aangenaam aanvoelende bekleding in elegante kleurstellingen. Ook zo prettig bij de Fiat Panda CL en
Super is de prima instap voor de achterpassagiers, omdat u de voorstoelen geheel voorover kunt klappen. Een opmerkelijk nuttige
eigenschap van de Panda L is de uitneembare achterbank, waardoor u een riant grote bagageruimte kunt laten ontstaan.
U ziet, ook kwa komfort en vernuft lach je met de nieuwe Fiat Panda iedereen nu nog harder uit.

Afbeelding 1000 S; uurwerk als extra verkrijgbaar

Afbeelding 750 L





DE PANDA BIEDT PUUR RUPlEZIER.
De Fiat Panda biedt u het resultaat van energiek en intelligent
denkwerk. U hebt met de Panda een verbluffend kompakt ruim-
tewonder dat dankzij geavanceerde technologie borg staat voor
puur rijplezier.
Denk maar eens aan de revolutionaire FIRE-
motor die voor grotere prestaties zorgt en tege-
lijkertijd beduidend minder brandstof verbruikt.
Hierdoor kunt u iedereen met uw Fiat Panda
nog harder uitlachen. Dat sportieve rijplezier
wordt nog eens vergroot door de nieuwe
Omega-achterwielophanging die u een prima
veer komfort bezorgt en bijdraagt tot een solide
wegligging op elk type wegdek. Voel daarbij de
komfortabele stoelen en uw rij-komfort is kom-
pleet. Ruim en kompakt. Snel, wendbaar en
zuinig. Stap in uw Fiat Panda en lach iedereen

nu nog harder uit.

. ' ,--



Panda 1000 CL Panda 1000 S Panda 4 x 4
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TE"CHNISCHE GEGEVENS FIAT PANDA.
1000 CLIS750 L 4x4

MOTOR
Type motor
Boring x slag
Cilinderinhoud
Kompressieverhouding
Vermogen
Koppel
Nokkenas

4 eil.llijnmotor
70 x 64,9

999
9,8: 1

33-45/5000
80/2750

bovenliggend, aandrijving door middel van distributiesnaar

(mm)
(cm')

(kW.pk/t.p.m.)
Nm/t.p.m.

65 x 58
769

9,4: 1
25-34/5250

57/3000

70 x 64,9
999

9,8: 1
37-50/5500

78/3000

TRANSMtSSIE
Koppeling
Aantal versnellingen

droge plaatkoppeling
4 4/5 5

tandheugel
(m) 9,45 9,45 9,20

gescheiden remsysteem, rembekrachtiger op 4 x 4
o(mm) 227 227 227
e Irnrn) 185 185 185

onafhankelijk type Me Pherson
semi onafhankelijk type OMEGA

4 x 4 starre as
135 SR 13 135SR 13 145 SR 13 Winter

(m) 3,41/1,49/1,42 3,41/1,49/1,42 3,41/1,50/1,47
(mm) 2159 2159 2170
(dm') 272.,. 1088 272.,. 1088 272.,. 1088

(kg) 674 674 791
(kg) 1150 1150 1150

(I) 40 40 35

(km/hl 125 140 130

(seconde) 23,0 16,0 17,5

(1/100 km) 5,0 5,0/4,6 6,1
(1/100 km) 6,8/6,5 8,2
(11100km) 6,2 6,3/6,3 7,0

STUURINRICHTING
Type
Draaicirkel
REMSYSTEEM
Voor - remschijven
Achter - trommels
WIELOPHANGING
Voor
Achter

BANDEN
AFMETINGEN, GEWICHTEN, TANKINHOUD
Lengte, breedte, hoogte
Wielbasis
Bagageruimte ISO
Kentekengewicht
Max. toelaatbaar tot. gewicht
Tankinhoud
PRESTATIES
Topsnelheid
Acceleratie
- 0.,. 100 km Ih
VERBRUIK (ECE)
- 90 km/h
- 120 km/h
- stadsverkeer

Door konstante kwaliteitsverbetering zijn alle Fiat automo-
bielen afdoende beschermd tegen roest. Elke nieuwe Fiat
heeft een volledige 6 jaar garantie tegen roesten van bin-
nen uit, zonder extra vóór- of nabehandeling.

allBBFiat Auto Nederland b.v.
Dalstemdreef 65-69
Gebouwi.Vijverdam"
1112 XC Amsterdam/Diemen
Telefoon: 020-951851

Alle In deze brochure vermelde gegevens worden onder
voorbehoud verstrekt. De Fiat organisatie behoudt zich
het recht voor ten alle tijde wijzigingen aan te brengen.
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