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РозміРи

Кількість місць 5

Кількість дверей 5

Довжина (мм) 4147

Ширина (мм) 1784

Висота (мм) 1665

Колісна база (мм) 2612

Колія передня - задня (мм) 1522 – 1519

обсяг багажника (л) 412 / 1375

ДВигун

Кількість і розташування циліндрів 4-рядне, поперечне

Робочий обсяг (см3) 1248

Потужність (к. с.) / при оборотах/хв 85 / 3500

Потужність (кВт) / при оборотах/хв 62 / 3500

Крутний момент (нм) / при оборотах/хв 200 / 1500

Вид палива Дизель (EN 590)       

ТРансмісія

Привід Передній

Коробка передач, кількість передач механічна, 5 + RM    автоматична роботизована, 5 + RM 

ПіДВісКа

Передня незалежна McPherson

задня напівзалежна, з торсіонною балкою

маса

маса в спорядженому стані (кг) 1295 1300

Паливний бак (л) 50

ШВиДКісні хаРаКТеРисТиКи

максимальна швидкість (км/год) 165 164

Розгін: 0-100 км/год (с) 14,9 15,5

ВиТРаТа ПалиВа DiREctivE 2004/3/cE

Витрата палива*, міський цикл (л/100км) 5,0 4,5 

Витрата палива*, заміський цикл (л/100км) 3,7 3,7 

Витрата палива*, змішаний цикл (л/100 км) 4,2 4,0 

ВиКиДи

Відповідність екологічним нормам EURO v

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.
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