
panda van



Az új mûszerfal tulajdonképpen 
egy praktikus, többfunkciós 
héjszerkezet, mely egy 
nagyméretû és tágas 
tárolórekeszt is tartalmaz.
Közepén található a Blue&Me 
TomTom 2 LIVE navigációs 
rendszer, valamint a 
City funkció ki- és bekapcsoló 
gombja a szervokormány 
magasságában; alul pedig 
könnyen hozzáférhetô helyen 
a Blue&Me™ rendszerhez 
csatlakozó USB bemenet.

panda van.
EGYSZERŰEN STÍLUSOSABB
ÉS INNOVATÍVABB.

Az Új Panda Vant vezetve gyorsan rá fog jönni, hogy egyáltalán nem kell lejjebb 

adnia megszokott kényelmébôl. Belsô tere olyan exkluzív kiegészítôket tartal-

maz, melyek lehetôvé teszik, hogy ugyanolyan kényelemben dolgozhasson, 

mint eddig. Itt kell megemlítenünk az ergonomikus mûszerfalat a könnyen 

kezelhetô és hozzáférhetô kezelôszervekkel, a tágas tárolózsebeket, melyek-

nek köszönhetôen munkaeszközei mindig karnyújtásnyira lesznek, a magasan 

elhelyezett sebességváltó kart, valamint az új, helytakarékosan pozícionált kézi-

fékkart. A kényelem fogalmába természetesen a vezetési élmény is beletartozik, 

és az Új Panda Van e téren is riválisok nélkül marad. A szériafelszereltség részét 

képezô Dualdrive™ elektromos szervokormány City funkcióval és az opcionális  

Blue&Me TomTom 2 navigációs rendszer LIVE funkcióval igazán megkönnyítik 

a   a városi forgalomban, ráadásul abban is biztos lehet, hogy segítségükkel 

mindig célba ér.  

A Blue&Me TomTom 2 LIVE funkció lehetôvé teszi, hogy mindössze egyetlen 

érintéssel, vagy akár hangvezérléssel aktiválja a navigációs kijelzôn található 

funkciókat, a Bluetooth® technológiának köszönhetôen pedig vezetés közben 

is biztonságosan használhatja mobiltelefonját, és hallgathatja kedvenc zenéit.
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RAKTÉR MÉRETEK:
 Max. hosszúság (mm) 1 165
 Max. szélesség (mm) 1 220
 Kerékdobok közti távolság (mm) 1 020
 Max. magasság (mm) 900
 Raktérküszöb–magasság (mm) 640
 Rakodótérfogat (dm3) 1 000

panda van.
EGYSZERŰEN TÖBB HELY
ÉS SOKOLDALÚSÁG.

Régi igazság, hogy munka közben soha nincs elég hely. Ennek orvoslására az 

Új Panda Van – amellett, hogy megôrizte agilitását – hosszabb (3653 mm, vagy 

3686 mm a 4× 4-es kivitelben) és szélesebb (1643 mm, vagy 1672 mm a 4× 4-es 

kivitelben) lett elôdjénél, lehetôséget teremtve arra, hogy Ön maximálisan kihasz-

nálja teljes kapacitását. 

És ez még nem minden. Az Új Panda Van rakodóterével is kimagaslik a 

mezônybôl, hiszen könnyen hozzáférhetô, sík rakfelületei megkönnyítik az áruk 

be- és kirakodását, ezzel biztosítva maximális hozzáférhetôséget minimális 

erôkifejtés mellett. A rakodótérben elhelyezett rögzítôfüleknek köszönhetôen 

pedig rakománya mindig stabilan és biztonságosan utazik. Az Új Panda 

Van praktikus megoldásai itt még korántsem érnek véget: használja a tágas 

tárolórekeszeket is, hogy valóban minden eszközt magával vihessen, amire útja 

során csak szüksége lehet.

Elemlámpaként kivehetô
raktérvilágítás
(58F opció).

Rakományrögzítô fülek.

A strapabíró rakodótér 
felülete sima és szabályos 
alakú. Számos tárolórekesz 
lehet a rakodófelület alatt, 
melyben azokat a kisebb 
tárgyakat tárolhatja, amik 
nem maradhatnak rögzítés 
nélkül a raktérben. Ugyanitt 
nyílik lehetôség a pótkerék 
tárolására is, mely alapesetben 
a szériafelszereltség részét 
képezi. 
A könnyen hozzáférhetô,
sima rakodófelületnek 
köszönhetôen 
könnyebb az áruk ki-, 
és berakodása. 



panda van.
EGYSZERŰEN TÖBB BIZTONSÁG
ÉS HATÉKONYSÁG.

1.2 Evo II 69 LE
Hengerûrtartalom: 1242 cm3

Környezetvédelmi szint: Euro 6
Maximális teljesítmény: 51 kW (69 LE) 5500 fordulat/percen
Maximális nyomaték: 102 Nm (10,4 kgm) 3000 fordulat/percen
Végsebesség: 164 km/h
Gyorsulás 0–100 km/h 14,2 mp.
Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva) (l/100 km):
városi / városon kívüli / vegyes: 6,7 / 4,3 / 5,2
CO2-kibocsátási érték (vegyes használatban): 120 g/km

0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 LE
Hengerûrtartalom: 875 cm3

Környezetvédelmi szint: Euro 5+
Maximális teljesítmény:  59 kW (80 LE) 5500 fordulat/percen* 

63 kW (85 LE) 5500 fordulat/percen**
Maximális nyomaték:  140 Nm (14,3 kgm) 2500 fordulat/percen* 

145 Nm (14,8 kgm) 1900 fordulat/percen**
Végsebesség: 168 km/h* – 170 km/h**
Gyorsulás 0–100 km/h: 12,8 mp.* – 12 mp.**
Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva):  
városi / városon kívüli / vegyes: 4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km)* – 5,8 / 3,9 / 4,6 (l/100 km)**
CO2-kibocsátási érték (vegyes használatban): 86 g/km* – 107 g/km**

* metán üzemanyaggal. ** benzin üzemanyaggal.

Felár ellenében rendelhetô egyedi szín.

1.3 MULTIJET II 16v 75 LE S&S
Hengerûrtartalom: 1248 cm3

Környezetvédelmi szint: Euro 5+
Maximális teljesítmény: 55 kW (75 LE) 4000 fordulat/percen
Maximális nyomaték: 190 Nm (19,4 kgm) 1500 fordulat/percen
Végsebesség: 168 km/h 
Gyorsulás 0–100 km/h: 12,8 mp.
Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva) (l/100 km):
városi / városon kívüli / vegyes: 4.7 / 3.5 / 3.9
CO2-kibocsátási érték (vegyes használatban): 104 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 LE 4× 4
Hengerûrtartalom: 1248 cm3

Környezetvédelmi szint: Euro 5+
Maximális teljesítmény: 55 kW (75 LE) 4000 fordulat/percen
Maximális nyomaték: 190 Nm (19,4 kgm) 1500 fordulat/percen
Végsebesség: 159 km/h 
Gyorsulás 0–100 km/h: 14,5 mp.
Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva) (l/100 km):
városi / városon kívüli / vegyes: 5,0 / 4,6 / 4,7
CO2-kibocsátási érték (vegyes használatban): 125 g/km

Az Új Panda Vanhez rendelhetô az emelkedôn való 
elindulást segítô Hill Holder funkcióval felszerelt 
menetstabilizátor (ESC) is.

A fékasszisztenssel ellátott ABS-nek, a 4 légzsáknak, az ostorcsapás-elleni védelemmel ellátott fejtámláknak és az opcióként 

rendelhetô Hill Holderrel felszerelt menetstabilizátornak (ESC) köszönhetôen az Új Panda Vannel teljes biztonságban autózhat 

és dolgozhat. Ezenkívül 3 igazán hatékony erôforrására is számíthat, melyek mindegyike alacsony üzemanyag-fogyasztással 

büszkélkedhet: az 1.2 EVO II 69 LE-s benzinmotorra, a 0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 LE-s motorra kettôs üzemanyag-

rendszerrel (benzin/metán), és az 1.3 MultiJet II 16v 75 LE-s dízelmotorra. Ez utóbbit Start&Stop funkcióval és váltásjelzôvel 

szerelték fel. E rendszerek tanácsot adnak a legoptimálisabb váltási idôre vonatkozóan, így Ön a leghatékonyabban használ-

hatja ki a motor nyomatékát, valamint csökkentheti üzemanyag-fogyasztását. Az Új Panda Van 4× 4-es kivitellel az önmûködôen 

bekapcsolódó összkerékhajtásnak köszönhetôen mostantól bárhol elvégezheti munkáját. Könnyû súlya és kis mérete kima-

gaslóan agilissá teszik. Az Új Panda Van a legkompaktabb off-road modell a piacon. 

„NYOMATÉK RENdELÉSRE”
összkerékhajtás-rendszer

Az önmûködôen bekapcsolódó 
összkerékhajtás-rendszer 
két differenciálmûbôl és 
egy elektronikusan vezérelt 
tengelykapcsolóból áll.  
Az útfelület tapadásától függôen 
az elektronikus vezérlés osztja 
el a vonóerôt az elsô és a hátsó 
tengelyek között. A rendszer 
tartalmazza még az elektronikusan 
zárható differenciálmûvet (ELD) is, 
mely további komoly segítséget 
jelent csúszós úton, hó, jég, vagy 
sár esetén. Az ELD a rosszabb 
tapadású kereket fékezi, miközben 
továbbítja a motor erejét a jobb 
tapadású kerekekhez. 



EGYSZERŰEN KÖVETELJEN TÖBBET,  
HA MUNKÁRÓL VAN SZÓ! 

panda van.

Egy haszongépjármû esetében különösen fontos, hogy minden területen a maximumot nyújtsa, és mind magánjellegû, 

mind céges utazásai során könnyebbé tegye az életét.  

Ha az Új Panda Van mellett dönt, biztos lehet benne, hogy megbízható, hatékony és gazdaságos jármûvet választ. 

Az Új Panda Van kompakt, agilis, Natural Power motorjaival (metán/benzin kivitel) pedig kimondottan környezetbarát 

autózást tesz lehetôvé a városi forgalomban. Önmûködôen bekapcsolódó összkerékhajtásának köszönhetôen 

azonban az aszfaltutaktól távol is kitûnôen érzi magát. Az Új Panda Van egyedi megjelenésének titka az olyan stílusos 

részletekben rejlik, mint például a hangsúlyos, mégis lágy vonalakkal megrajzolt áramvonalas orr-rész megemelt 

lámpatestekkel. A karakteres külsônél is fontosabb azonban a kompromisszummentes minôség, mely a modell teljes 

tervezési és gyártási folyamatát végigkísérte: nagyszilárdságú anyagok használata, akusztikai komfort és kézmûves 

minôségû belsô kivitelezés. Egy ilyen autó kizárólag egy innovatív gyártó terméke lehet: a nápolyi Pomigliano d’Arco 

gyárat a világ legjobb gyártóüzemei között jegyzik. Az Új Panda Van megalkotásánál semmit sem bíztak a véletlenre, 

minden elemét úgy tervezték, hogy mindenben megfeleljen az Ön igényeinek! 

POP 107 Szürke / Piros Easy Tricot szövetkárpit  
– Antracit mûszerfal 

panda van.
EGYSZERŰEN STÍLUSOSABB.

296
Gelato fehér
Pasztellszín

289
Passione vörös

Extra pasztellszín

601
Cinema fekete

Extra pasztellszín

  Kód 107

Szövetkárpit színek
Ülések Szürke / Piros 

Ajtópanel Sötétszürke
Mûszerfal Antracit
Kormányborítás és belsô kilincsek Fekete 
PASZTELLSZÍNEK Kód
Gelato fehér 296 a

Passione vörös* 289 a

Cinema fekete* 601 a

* Extra pasztellszín

POPfELSZERELTSÉgi SZiNT 



747 606 1407 – 1408* 1409 – 1411*2300

3653 – 3686* 1643 – 1672*

1551
1605*

MOTOR

Hengerek száma,  
elrendezése

4, soros
elöl keresztben

2, soros
elöl keresztben

4, soros
elöl keresztben

4, soros
elöl keresztben

Furat ×  löket 70,8 ×  78,9 80,5 ×  86 69,6 ×  82 69,6 ×  82

Hengerûrtartalom (cm3) 1242 875 1248 1248

Környezetvédelmi szint Euro 6 Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+

Kompresszió viszony 11,1 : 1 10,0 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Max. teljesítmény: kW (LE) ford./perc 51 (69) 5500 59 (80) 5500
63 (85) 5500 55 (75) 4000 55 (75) 4000

Max. nyomaték: Nm (kgm) ford./perc 102 (10) 3000 140 (14,3) 2500
145(14,8)1900 190 (19,4) 1500 190 (19,4) 1500

Vezérlés fogasszíjas vezérmûlánc vezérmûlánc vezérmûlánc

Üzemanyag-ellátás Hengerenkénti fázishelyes
Multipoint elektronikus

befecskendezés

Multipoint fázishelyes
elektronikus befecskendezés 

metán és benzines motor
számára fejlesztett
befecskendezôkkel

Dízel – elektronikusan vezérelt
Common Rail MultiJet közvetlen befecskendezés

turbófeltöltôvel és levegôhûtôvel

Indítás vezérelt vezérelt spontán spontán

Motorfeltöltés jellege szívó turbó turbó turbó

ERÔÁTViTEL

Hajtás elsôkerék elsôkerék elsôkerék 4× 4 automata vezérlés
elektronikusan vezérelt
tengelykapcsolóval és
két differenciálmûvel

Sebességváltó, fokozatok száma 5 + R 5 + R 5 + R 5 + R

KORMÁNYZÁS

Típusa Fogasléces Dualdrive™ elektronikus szervokormány

Fordulókör (m) 9,3 9,3 9,3 9,7

fékrendszer – T (tárcsa) – d (dob)

Elöl: Ø (mm) T 257× 12 T 257×  22  
hûtött

T 257×  22  
hûtött

T 257×  22  
hûtött

Hátul: Ø (mm) D 203 D 203 D 203 T 240× 11

fELfÜggESZTÉS

Elöl MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés segédkerethez rögzített alsó lengôkarokkal

Hátul torziós tengellyel összekötött lengôkarok

MÉRETEK

Tengelytáv (mm) 2300 2300 2300 2300

Elsô / hátsó nyomtáv (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1411 / 1408

Hosszúság (mm) 3653 3653 3653 3686

Szélesség (mm) tükrök nélkül / tükrökkel 1643 / 1882 1672 / 1882

Magasság (mm) 1551 1551 1551 1605

KEREKEK

Gumiabroncsok 175/65 R14 82T 175/65 R15 82T* 175/65 R14 82T 175/65 R15 84T M+S*

ELEKTROMOS RENdSZER (12V)

Akkumulátor kapacitás (Ah) 40 50 63 63

Generátor: max. töltôáram (A) 90 105 – 120 (légkondicionálóval)

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/h) 164 168 / 170 168 159

Gyorsulás (sec.): 0 – 100 km/h 14,2 12,8 / 12 12,8 14,5

ÜZEMANYAg-fOgYASZTÁS (2004/3/EC Direktíva) l/100 km

Városi / városon kívüli / vegyes 6,7 / 4,3 / 5,2 4,0 / 2,6 / 3,1  
(kg/100 km metán)

5,8 / 3,9 / 4,6 (benzin)

4,7 / 3,5 / 3,9 5,0 / 4,6 / 4,7

CO2-kibocsátás vegyes használatban (g/km) 120 86 (metán) –
107 (benzin)

104 125

RAKTÉR MÉRETEK  

Max. hosszúság (mm) 1165 1165 1165 1165

Max. szélesség (mm) 1220 1220 1220 1220

Kerékdobok közötti szélesség (mm) 1020 1020 1020 1020

Max. magasság (mm) 900 900 900 900

Raktérküszöb-magasság (mm) 640 673 640 675

Rakodótérfogat (dm3) 1000 1000 1000 1000

TÖMEgAdATOK – BEfOgAdÓKÉPESSÉg

Menetkész jármû üzemanyaggal, pótkerékkel, 
szerszámokkal és kiegészítôkkel (kg)

935 1075 1030 1100

Teherbírás vezetôvel együtt (1) (kg) 505 460 505 495

Maximális terhelhetôség (2): fékezett / fékezetlen utánfutó (kg) 770 / 770 / 1440 875 / 810 / 1440 855 / 770 / 1535 875 / 810 / 1595

Vontatható súly (3): fékezett / fékezetlen utánfutó (kg) 800 / 400 – 900 / 400 900 / 400

Maximális súly a vonószemen (fékezett utánfutó) (kg) – – – 60

Tetô megengedett terhelése (kg) 55 55 55 55

Üzemanyagtartály kapacitás (liter) 37 12 kg (metán) + 35 (benzin) 37 35

* Csak kisméretû hólánccal kompatibilis

(1)  Amennyiben a jármûre speciális kiegészítôket szerelnek (tetôcsomagtartó, vonóhorog, stb.) a gépkocsi tömege megnô, így a rakomány tömegének csökkentése szükséges ahhoz,  
hogy az összsúly a megengedett határon belül maradjon. 

(2)  Terhelés túllépése nem megengedett. A gépjármû használója felelôs azért, hogy a rakományt a maximálisan megengedett terhelésnek megfelelôen helyezze el a raktérben és /vagy a 
rakodófelületen. 

(3) Vegye figyelembe az egyes országok eltérô rendelkezéseit az utánfutóval való vontatás megengedett sebességkorlátozására vonatkozóan. A végsebesség nem haladhatja meg a 80 km/h-t.

1.2 Benzin 0.9 Natural Power 1.3 Multijet 16v 
S&S

1.3 Multijet 16v 
S&S 4× 4MÛSZAKi AdATOK SZÉRiA- ÉS RENdELHETÔ fELSZERELTSÉgEK

a = széria D = opció – = nem rendelhetô

4× 2 4× 4

* A 4× 4-es kivitelre vonatkozik

KÜLSÔ

175/65 R15 84T M+S gumik 141 5 a

14"-os könnyûfém keréktárcsák 175/65 R14 gumiabroncsokkal a 5

Nappali világítás (DRL) a a

Karosszéria színére fényezett lökhárítók, betétekkel 876 D D

Hosszanti tetôcsomagtartó rudak 357 D D

Sötétített hátsó ablakok 070 a a

Oldalvédô díszcsíkok 927 D a

KOMfORT / fUNKCiONALiTÁS

12 V-os csatlakozó a a

Központi zár a a

Vezetôoldali napellenzô tükörrel 5 a

Dualdrive™ elektromos szervokormány „City” funkcióval a a

Elektromos elsô ablakemelôk a a

Állítható magasságú kormánykerék a a

Elválasztófal a a

Újrakonfigurálható multifunkciós mûszerfali kijelzô fedélzeti számítógéppel a a

„Smart Fuel” üzemanyagrendszer a a

Elektromosan állítható külsô tükrök páramentesítôvel 041 D D

Késleltetett belsô világítás spotlámpával 54E D D

Fûthetô hátsó ablak 029 D D

Manuális légkondicionáló berendezés pollenszûrôvel 025 D D

Állítható magasságú vezetôülés 626 D D

Külsô hômérséklet-érzékelô 5BY D a

Rádióvezérlés a kormánykeréken (10 gombos kivitel) 5BH D D

Távirányító a központi zárhoz 008 D D

Elemlámpaként kivehetô raktérvilágítás 58F D D

Hátsó tolatásérzékelôk 508 D D

Hátsó ablaktörlô 101 D D

Dohányzó csomag 665 D D

Start&Stop (kizárólag a dízel kivitelhez) 5DE a /5 a

BiZTONSÁg

ABS + EBD (Elektronikus Fékerô Elosztó) a a

Elsô fejtámlák ostorcsapás-elleni védelemmel a a

ESC (Elektronikus Menetstabilizátor) + ASR + HILL HOLDER 392 D a

Állítható magasságú elsô biztonsági övek 198 D D

Elsô légzsákok (vezetô és utasoldali) 500+502 a a

Ködfényszórók 097 D D

Elsô oldallégzsákok 505 a a

Normál méretû pótkerék (Natural Powerhez nem elérhetô) 980 a 5

AUdiO / TELEMATiKA

Blue&Me™ USB csatlakozóval és AUX bemenettel, 10 gombos rádió/telefon vezérlés a kormánykeréken 6RR D D

My port (TomTom navigáció elôkészítés) 68R D D

Rádió elôkészítés (4 hangszóró) 6SK a a

Rádió CD/MP3-lejátszóval (4 hangszóró) 315 D D



A modellek felszereltsége és a választható kiegészítôk köre az adott piaci 
és jogi követelményeknek megfelelôen változhatnak. A katalógusban 
szereplô adatok kizárólag tájékoztató jellegûek. A Fiat fenntartja a jogot, 
hogy a fent leírt modelleken mûszaki, illetve kereskedelmi okokból indo kolt 
módosításokat hajtson végre. 

www.fiatprofessional.hu
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A Fiat Csoport éjjel-nappal hívható országúti segélyszolgálata és központi információs ügyfélszolgálata.

Kövessen minket:

24 hónapos garancia, kilométer korlátozás nélkül. Útmenti segélyszolgálat egész Európában. Meghibásodás, 
illetve baleset esetén autómentés. A meghibásodott gépjármû elvontatása egy Fiat szakszervizbe. Segítség 
az utasok hazautazásához, illetve utazásuk folytatásához. Hotelköltségek  fedezése. Meghibásodás esetén 
csereautó biztosítása. Megjavított jármû visszaszállítása. Alkatrészek külföldre szállítása.**
** Egyszerre nem igénybe vehetô szolgáltatások.

A kényelem és a biztonság megnyugtató érzés, melyet Ön is megengedhet magának! Vásároljon további 
3 évig vagy 200 000 km futásteljesítményig érvényes Kiterjesztett Garanciát, így a 2 éves gyártói garancia 
lejárta után is hosszú ideig élvezheti a gondtalan autózást. A gyártói és a Kiterjesztett Garancia részletes 
feltételeit a gépkocsihoz kapott Garancia és Szervizfüzet és a Kiterjesztett Garancia szerzôdés mindenkori 
ÁSZF tartalmazza.

Töltsön le és installáljon egy díjmentes QR kódolvasót okostelefonjára. Fényképezze le a kódot és kövesse 
az utasításokat, hogy megnézhesse a Panda Van-rôl szóló információkat (internetcsatlakozás* szükséges).
* Az internet-hozzáférés költségei az Ön mobilszolgáltatójának tarifáitól függenek.


