


128: een onovertroffen
formule
Voorwielaandrijving + onafhankelijke vering ron-
dom + schijfremmen voor + servo-rernbekrach-
tiging + remdrukregelaar op de achterwielen +
radiaalbanden + een groot aantal veelomvattende
veiligheidsvoorzieningen. Deze' formule ligt zo
voor de hand, dat tegenwoordig vrijwel alle
konstrukteurs van automobielen in deze klasse
hem toepassen. Een onovertroffen formule, die
slechts door de betrouwbaarheid van de Fiat 128
wordt overtroffen.
Omdat Fiat deze formule al zeven jaren toepast
en zeven jaren ervaring zijn omgezet in betrouw-
baarheid.

Motor dwars voorin
Bescheiden. De dwars geplaatste motor en versnel-
Ill1gsbak maken slechts aanspraak op een zeer
bescheiden ruimte. Dès te meer ruimte voor de
inzittenden en hun bagage; dès te meer moge-
lijkheden om de buitenmaten binnen de perken
te houden.

Multimillionnair. Van de motor zijn bijna 21
millioen exemplaren vervaardigd. Met het voort-
schrijden van de techniek zijn steeds verbeteringen
aangebracht, die de betrouwbaarheid, de levens-
duur, het verbruik en de prestaties ten goede
komen.

Voorwielaandrijving
Dankzij een kolossale produktie-omvang heeft
Fiat met voorwielaandrijving een enorme erva-
ring opgedaan en reeds vele verbeteringen toege-
past. Het "alles voor"-konsept biedt in deze
klasse grote voordelen, daar het geringe ruimte-
beslag een kom pakte bouwen een rationele
ruimte-indeling mogelijk maakt.
Bovendien kan bij voorwielaandrijving een sublie-
me wegligging en een onovertroffen koersvast-
heid worden verkregen, welke voordelen juist
bij ongunstige rij-omstandigheden (gladheid/
sneeuw) of een sportieve rijstijl (waar de 128
zich bijzonder voor leent) extra tot hun recht
komen.
Een voorwielaandrijver, die u nooit in de steek
laat.

Optimale ruimtebenutting •
De inzittenden gaan dankzij het "alles voor"-
konsept voor alles.
80 % van het totale volume is "nuttige ruimte"
voor passagiers en hun bagage; slechts 20%
wordt ingenomen door het motorisch en mecha-
nisch gedeelte.
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Veelvoudige veiligheid
Veiligheidskooi. Het passagierskompartiment van
de 128 kan door de nodige versterkingen en
verstijvingen zelfs de hevigste overlangse en dwarse
krachten zonder vervormingen weerstaan.
Honderden proefnemingen waren nodig om dit
resultaat te bereiken.

Kreukelzones. Het motorcompartiment en de
bagageruimte zijn daarentegen zodanig vervorm-
baar, dat zij een maximaal absorberend vermogen
bezitten.
Remsysteem. Schijfremmen voor, trommelremmen
.ter.
rrescheiden remcircuits . .Indien ooit in één der
remcircuits een storing zou optreden blijft op de
andere as het remvermogen volledig beschikbaar.
Vacuüm rembekrachtiging. Ook van lichtvoetige
bestuurders vereÎst het remmen geen enkele kracht-. .
mspanrung.
Remdrukregelaar. De remdruk op de achter
wielen wordt zodanig geproportioneerd, dat blok-
keren van de achterwielen wordt voorkomen.

Stuurinrichting.
De velhghelds-stuurkolom bestaat uit drie gearti-
culeerde delen.
Het stuurhuis is dankzij de achterwaartse plaat-
sing beveiligd tegen botsingen.

Grote geriefelijkheid
Uitstekende vering.
Onafhankelijke vering rondom zorgt voor niets
minder dan een uitstekende vering en een vol-
maakte wegligging.
Geruisloosheid.
Een langere eindoverbrenging betekent, dat de
motor minder toeren maakt en - ergo - minder
geluid produceert; hetgeen de inzittenden bijzon-
der zullen waarderen.
Ventilatie. Ook als alle raampjes gesloten blijven
zorgt het ventilatie-systeem voor een meer dan
voldoende luchtcirculatie. De gescheiden lucht-
circuits kunnen de voeten warm houden zonder
dat de hoofden verhit raken. Precies zoals u
het graag wilt. Een ventilator met twee snelheden
hoort er vanzelfsprekend bij.

Praktisch en prettig
De veiligheidsvoorzieningen zijn niet ten koste
van de inzittenden gegaan. Komfort en veilig-
heid gaan hand in hand. De voorwielaandrijving,
de kompakte buitenafmetingen, de exakte bestu-
ring, het makkelijke schakelen door de verbe-
terde synchronisatie van de versnellingsbak en
de pittige motor zijn allemaal faktoren, die
het rijden met de 128 veiliger en prettiger maken.
Ook op de binnenweggetjes en ook als het weer
nóg zo slecht is.



Waarom deze nieuwe 128
nog beter is.
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H ij is zuiniger: Door de langere eindoverbren-
gmg hoeft de motor gemiddeld 10% minder
toeren te maken (terwijl zijn acceleratievermogen
en zijn maximum snelheid nauwelijks verminderd
zijn). Het benzineverbruik is daardoor met 7 %
verminderd en bedraagt slechts 1 It. op 15 km.
bij 100 km/u.

Hij is geruislozer: Door het verminderde toerental
is het geluidsniveau eveneens afgenomen.
Hij kan langer mee: Bovendien wordt door een
lager toerental de slijtage gereduceerd en wordt
de levensduur van de motor verlengd.
Hij schakelt makkelijker: De verbeterde synchro-
nisatie van de versnellingsbak maakt dit mogelijk,
waardoor de bediening nog prettiger wordt.
Nauwkeuriger stroomvoorziening: Door de toe-
passing van een wisselstroomgenerator met inge-
bouwde elektronische spannings-regelaar is het
elektrische systeem verder geperfektioneerd en
zijn fluktuatics in de spanning tot een minimum
teruggebracht.
Korrosie maakt minder kans: Op die plaatsen,
waar de roest het makkelijkst doordringt, zoals
b.v. sommige kokerkonstrukties, is continu ther-
misch verzinkt staalplaat toegepast.
Het remsysteem heeft er een extra laag anti-
korrosieverf bijgekregen.
De beschermende P.V.C.-Iaag aan de onderzijde
is dikker, aan de zijkanten is hij doorgetrokken
tot de portieren en aan de voor- en achterzij.
tot de bumpers.



Deze nieuwe 128
is gestandariseerd.
AI zijn deze nieuwe 128-ers van buiten nagenoeg
gelijk en al zijn ze allemaal zeer komfortabel,
er zijn mogelijkheden genoeg om ze te verfraaien
en het interieur te verrijken, zodat zij qua komfort
en luxe voor geen enkele auto in hun klasse
hoeven onder te doen.
Verdere aanpassing aan persoonlijke smaak en
behoefte is mogelijk dankzij diverse optionals.
In de "Normale"-uitvoeringen -zie afbeelding-
springen de vernieuwingen onmiddellijk in het
oog. Gewijzigde grille met vierkante koplampen,
zwarte, veerkrachtige kunstharsbumpers met inge-
bouwde stads- en richtingaanwijzingslichten en
zwarte beschermstrips langs de flanken.
De vergrote, goed zichtbare achterlichtengroep
behoort eveneens tot de vernieuwingen.

Prestaties
Maximum motorvermogen: De 1116 cc motor
levert bij 6000 omw./min. 55 PK/40. 4 kW (DIN).
Topsnelheid: ongeveer 140 km/u.
Acceleratie: De kilometer met staande start
wordt afgelegd in 37,8 sekonden.
Zuinigheid (bij proefnemingen): gemiddeld 12 km
per liter bij 120 km/u en 15 km per liter bij
100 km/u .
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Drie verschillende
karrosserieën.
128 coach: 2-deurs personenwagen
128 sedan: 4-deurs personenwagen
128 Panorama: 3-deurs stationwagen

Deze ultra-verfijnde" 1100" komt in deze drie
uitvoeringen door zijn onovertroffen formule en
zijn onovertroffen betrouwbaarheid aan de wensen
van steeds meer automobilisten tegemoet.
Door de geraffineerde ruimte-indeling, de uit-
stekende prestaties en het onwaarschijnlijk lage
benzineverbruik wordt aan alle eisen van de
gemiddelde familiewagen voldaan.
H ij is op de buitenwegen zo snel en komfortabel,
dat de gedachte aan een grotere (en duurdere)
wagen niet eens bij u opkomt.
Hij is in de stad zó praktisch en zó zuinig, dat
u hem niet voor een kleinere (maar nauwelijks
goedkopere) wagen zoudt willen ruilen.
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Het interieur van de
"normale"· uitvoering.



et dashboard is wat groter en heeft veel a ure.
De instrumenten zijn gegroepeerd in één groot,
enigszins panoramisch paneel. De gele cijfers en
wijzers zijn tegen de matzwarte achtergrond
uitstekend afleesbaar. Naast het instrumenten-
paneel een uiterst praktische ruimte, waar u
onder het rijden wat kleine zaken kwijt kunt.
Onder het dashboard vindt u het royale hand-
schoenenkastje. Het nieuwe - wat kleinere -
stuur hoort helemaal bij de sportieve rijstijl,
waartoe de 128 u uitnodigt. Komforten afwerking
staan in de 128 "Normale" op zeer hoog peil.



De "confort lusso". uitvoering.
Indien de 128 "Normale" met alle gemakken
en al het komfort, dat hij biedt nog niet aan
alle wensen voldoet kan de "Confort Lusso" -
met de volgende extra's - de meest verwende
automobilist tevreden stellen.

1 Ventilatieruitjes vóór.
2 Achteruitrijlampen, die in de achterlichten-

groep zijn ingebouwd.
3 Komfortabeler achterbank.
4 Prettiger gevormde voorstoelen met betere

vulling.
5 Hoogwaardige velours-bekleding.
6 Sigaretten-aansteker.
7 Elektrische ruitesproeier.
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8 Opbergvak tussen de voorstoelen.
9 Koelwaterthermometer.
10 Kaartentas in linkervoorportier.
11 Uitklapbare achterzijruiten bij de 2-deurs uit-

voering.
12 Bovenzijde van de bumpers in grijze metallic-

lak.
13 Zwarte P.V.c.-strook onder de portieren i.p.v.

de kleur, waarin de auto is gespoten.
14 Roestvrijstalen zijstrips met P.V.C. ingelegd.
15 Sportief geprofileerde velgen met zwarte naaf-

doppen.
16 Matzwart gespoten ruitewissers.
t7 Afsluitbare benzinetankdop.
18 Vloertapijt over de gehele wagenbodem.
19 Leverkleurig dashboard i.p.v. zwart.
20 Leverkleurig stuurwiel met verbrede spaak.
21 Afsluitbaar handschoenenkastje.
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Interieur van de
"confort lusso"

Een luxueuzere of komfortabelere auto dan deze
J 28 is in de ,,1 100" -klasse nauwelijks te vinden.
Het komfort, dat het kenmerk is van iedere 128
- zoals ruimte, geruisloosheid, uitstekende venti-
latie en rijgenot - is hier op het peil gebracht
van automobielen, die thuis horen in een veel
duurdere prijsklasse.



Van de zo heerlijk aandoende veloursbekleding
tot de aangename sfeer, die door de warme tinten
wordt opgeroepen; van het zeer komplete en
funktionele instrumentenpaneel tot het smaak-
volle tapijt, dat de bodem geheel bedekt; van de
geriefelijke stoelen, waarin u zelfs tijdens een
lange rit niet moe wordt tot de op vindingrijke
wijze aangebrachte opbergruimtes.
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Optionals
Tegen supplement zijn de volgende optionals
leverbaar.

Achterruitverwarming (standaard op de CL.)
Hoofdsteunen
Lichtgewicht wielen.

In de "Confort Lusso"-uitvoering bovendien:

1300 cc. motor:
60 PK/4~. I kw (DIN);
max. snelheid 145 km/ u.
Gemetaliseerde kleuren:
metaalgrijs en metaalblauw.

Technische gegevens
~ormale"-uitvoering)

Zelfdragende karrosserie. Wielbasis 2,448 m ;
spoorbreedte vóór 1,308 m ; spoorbreedte achter
1,313 m; totale lengte 3,84 m ; totale breedte
1,59 m ; totale hoogte (onbelast) 1,42 rn ; bagage-
ruimte 370 dm" (Panorama 590/1250 dm").

Motor ,,1100". 4 cilinders, inhoud 1116 cc.
Boring 80 rnm, slag 55,5 mrn. Compressiever-
houding 9,2 : I. Max. vermogen 55 pk (DJ N) -
40,4 kW. Motorblok van gietijzer. Cilinderkop
van aluminium. 5 x gelagerde krukas. Bovenlig-
gende nokkenas, welke aangedreven wordt door
een getande kunststofriem. Enkelvoudige vertikale
carburator. Mechanische benzinepomp. Druk-
smering d.m.v, tandwielpomp. Koelwatercirculatie
door centrifugaalpomp. " Blow-by"-inrichting voor
het weer in omloop brengen van de carterdampen
• terug naar het inlaatspruitstuk worden gevoerd,
en in de cilinders worden verbrand. Motor en
versnellingsbak zijn dwars geplaatst en verend
opgehangen. Zelfdenkende ventilator aangedreven
door een elektromotor, inschakeling door een
op de radiator aangebrachte therrnoschakelaar.

Motor ,,1300" (verschillen t.O.v. motor ,,1100").
Cilinderinhoud 1290 cm'. Boring 86 mm. Max
vermogen 60 pk (DIN), 44, I kW.

Koppeling. Enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Vernsnellingsbak. Vier gesynchroniseerde versnel-
lingen vooruit, één achteruit. Versnellingspook
op de vloer geplaatst.

Transmissie. Aandrijving op de voorwielen d.m.v.
twee aandrijfassen met glij rollen aan de versnel-
lingsbak en homokinetische koppelingen aan de
wielzijde.

Differentieel ingebouwd in de versnellingsbak.
Overbrengingsverhoudll1g 17/64.
Voor Panorama 13/53.

VOOJ·vering. Onafhankelijk geveerde wielen met
stabilisator. Schroefveren met schokbrekers in de
veer, type McPherson. Draaipunten .Jor-Iife''
gesmeerd.

Ach terveri ng. Onafhan kei ijk geveerde wielen. Dwa r-
se bladveer die tevens als stabilisator dienst doet.
Schommelarmen met scharnierpunten, welke in
rubberbussen opgehangen zijn.

Stuurinrichting van het tandheugeltype. De stuur-
kolom is driedelig, welke door krUiskoppelingen
verbonden zijn. De stuurkogels zijn .Jor-Iife"
gesmeerd.

Remmen. Twee gescheiden remcircuits, met se rvo-
bekrachtiger. Hydraulisch bediend. Schijfremmen
vóór, trommelremmen achter. Remdrukregelaar
op de achterwielen. Mechanische handrem op
de achterwielen.

Benzinetank. Inhoud ca. 38 liter.

Wielen. Schijfwielen met velgtype 4~ J. Radiaal-
banden 145 x 13". Reservewiel onder de motorkap.

Elektrische installatie: 12 V. Accu 34 A/u (" 1100");
45 A/u (; 1300"). Wisselstroomdynamo 33 A.
Ruitewissers normaal en met tussenpozen werkend.

Snelheid: 140 km/u r.,1100").
145 km/u (" 1300").

De standaarduitrusting en de extra's kunnen voor
de verschillende landen afwijkingen vertonen; Uw
Fiat-agent zal U hieromtrent gaarne volledig in-
lichten.

Alle gegevens, voorkomende in deze brochure, worden onder voorbehoud
verstrekt, daar de constructeur te allen tijde gerechtigd is wijzigingen aan te
brengen om redenen van commerciële of technische aard of om te benut-
woorden aan de wettelijke voorschriften in de diverse landen. Voor aanvul-
lende gegevens, dient de cliënt zich dan ook Ie wenden tot de dichtstbijzijnde
Fiat-agent.
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