Műszaki adatok.

l.2 69LE

Lounge
2, soros,
keresztben

Lounge

Hengerek száma,
elrendezése
Furat x löket (mm)

80,5 X 86

70,8 x 78,9

72,0 x 84,0

69,6 x 82,0

875

l242

l368

l248

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Motor

Hengerűrtartalom(cm3)
Környezetvédelmi
szint
Károsanyag-kibocsátás
ellenőrzése

Kompresszió-viszony

l.4 l6v
l00LE

l.3 Multijet
95LE
Start&Stop
DPF-fel

Lounge
Lounge
4, soros, keresztben

Háromutas katalizátor a motortérben,
2 Lambda-szonda, EOBD

Oxidációs katalizátor
a motortérben,
Lambda-szonda,
elektromos EGRszelep, EOBD,
DPF részecskeszürő

l0,0:l

ll,l:l

l0,8:l

l6,8:l

Maximális teljesítmény CE: kW (LE)
fordulat/percnél

62,5 (85)
5500

5l (69)
5500

73,5 (l00)
6000

70 (95)
4000

Maximális forgatónyomaték CE: Nm (kgm)
fordulat/percnél

l45 (l4,8)
l900

l02 (l0,4)
3000

l3l (l3,4)
4250

200 (20,4)
l500

Vezérmű (meghajtás)

Üzemanyag-ellátás

Gyújtás

TwinAir 0,9
85LE
Turbo
Start&Stop

l.2 69LE

l.4 l6v
l00LE

l.3 Multijet
95LE
Start&Stop
DPF-fel

Lounge

Lounge

Lounge

Lounge

Első:

Hűtött tárcsa
/
0 240 mm

Hűtött tárcsa
/
0 240 mm

Hűtött tárcsa
/
0 257 mm

Hűtött tárcsa
/
0 257 mm

Hátsó:

Dob
/
0 l80 mm

Dob
/
0 l80 mm

Tárcsa
/
0 240 mm

Dob
/
0 l80 mm

Fékek(ABS EBD-vel)

Felfüggesztés
Első:

McPherson típusú független kerékfelfüggesztés, segédkerethez
erősített alsó keresztlengőkarokkal, a lengéscsillapítóhoz
erősített stabilizátor rúd (specifikus rugók stabilizátorrúddal)

Hátsó:

csatolt hosszanti lengőkarok, stabilizátorrúddal

500C

TwinAir 0,9
85LE
Turbo
Start&Stop

Kerekek

Folyamatosan
változó nyitású
szívószelepek;
hagyományos
kipufogószelep
vezérlés

l felülfekvő
vezérműtengely
mechanikus
szelepemelőkkel

Hengerenkénti befecskendezés

Hengerenkénti elektronikus, fázishelyes

2 felülfekvő
vezérműtengely
(szelephimbákkal
és hidraulikus
szelepemelőkkel)
„Common Rail” típusú
elektronikus
vezérlésű Multijet
közvetlen befecskendezés turbófeltöltővel és levegőhűtővel
(intercooler)

Hengerenkénti
Elektronikus,
Kompressziós
gyújtóstatikus, befecskendezéssel
tekercsekkel
kombinálva

Gumiméret

l85/55 R l5

l85/55 R l5

l85/55 R l5

l85/55 R l5

Karosszériaméretek
Hosszúság(mm)

3546

3546

3546

3546

Szélesség (mm)

l627

l627

l627

l627

Magasság (mm)

l488

l488

l488

l488

Tengelytáv (mm)

2300

2300

2300

2300

Nyomtáv elől (mm)

l4l3

l4l3

l4l4

l4l3

l408

l407

l408

l407

l85/550

l82/520

l82/520

l82/520

Menetkész tömeg DIN
(kg)

930

905

970

l020

Vontatható tömeg
fék nélküli (kg)

400

400

400

400

800

800

800

800

35

35

35

35

hátul (mm)
Csomagtartó-térfogat
VDA (dm3) min/max

Súlyadatok
Erőátvitel
Meghajtás
Tengelykapcsolóműködtetése
Sebességfokozatok
száma

Első

Első

Első

Első

Hidraulikus

Mechanikus

Mechanikus

Mechanikus

5
5
6
+ hátramenet + hátramenet + hátramenet

5
+ hátramenet

Kormányzás

fékezett
utánfutóval (kg)

Üzemanyagtartály

Típusa

Fogasléces, elektromos DualdriveTM szervokormány

Fordulási kör (m)

9,2

9,2

9,2

9,2

Üzemanyagtartálykapacitás (liter)
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Széria- és rendelhető
felszereltségek.

l.2 69LE

l.4 l6v l00LE

l.3 Multijet
95LE
Start&Stop
DPF-fel

Lounge

Lounge

Lounge

Lounge

Teljesítmény
Maximális sebesség
(km/h)

l73

l60

l82

l80

Gyorsulás (mp.):
0.-.l00 km/h

ll

l3,4

ll

l0,7

Fogyasztás
Fogyasztás (l/l00
km) (2004/3/CE EU
norma szerint)
Városi

–

6,4

8,2

–

4,9/ 4,6*

5,7/5,6*

7,l/6,7*

5,0

Városon kívül

-

4,3

5,2

–

Városon kívül
start&stop-pal

3,7/3,6*

4,3/4,l*

5,0/5,0*

3,3

Városi start&stop-pal

Vegyes
Vegyes
start&stop-pal
CO2-kibocsátás
(g/km)
CO2-kibocsátás
(g/km)
start&stop-pal
* DualogicTM robotizált váltóval

-

5,l

6,3

–

4,l/4,0*

4,8/4,7*

5,8/5,6*

3,9

–

ll9

l49

–

95/92*

ll3/ll0*

l35/l30*

l04

Lounge

Külső stílusjegyek
Vászontetőbe integrált spoiler

¢

Karosszéria színére fényezett lökhárítók

¢

Krómozott külső ajtókilincsek

¢

Bőrbevonatú kormánykerék rádiókezelő gombokkal (8 gomb)

3l8

¢

Karosszéria színére fényezett fűthető,
elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök külső
hőmérséklet-érzékelővel

04l

¢

Sötétített hátsó ablaküvegek és szélvédő

070



Frau bőrkárpit

2ll



Bőr váltógomb

4VU



Karosszéria színére fényezett oldalvédő ütközőcsíkok
500-as logóval

4M5



Metálfényezés

2l0



Extra pasztellfényezés



Gyöngyházfényezés



Krómcsomag: oldalablakok krómdíszítéssel,
króm kipufogóvég, első és hátsó lökhárítóbetétek,
gyűrű a sebességváltón

4MQ

500C

TwinAir 0,9
85LE Turbo
Start&Stop

¢

Személyreszabás
l5”-os könnyűfém keréktárcsák
l85/55 gumiabroncsokkal*

¢

l5”-os l8 küllős könnyűfém keréktárcsák
l85/55 gumiabroncsokkal*

43l



l5”-os 5 küllős Sport könnyűfém keréktárcsák
l85/55 gumiabroncsokkal*

432



l5”-os 9 küllős könnyűfém keréktárcsák
l85/55 gumiabroncsokkal*

433



l5”-os 5 küllős, gyémántfényű, Sport bikolor könnyűfém
keréktárcsák l85/55 gumiabroncsokkal*

439



l6”-os könnyűfém keréktárcsák
l95/45 gumiabroncsokkal*

5EQ



l6”-os 5 küllős, gyémántfényű könnyűfém keréktárcsák
l95/45 gumiabroncsokkal*

420



l6”-os 7 küllős, gyémántfényű Sport bikolor könnyűfém
keréktárcsák l95/45 gumiabroncsokkal*

42l



l6”-os l7 küllős könnyűfém keréktárcsák
l95/45 gumiabroncsokkal*

435



l6”-os 8 küllős sötétszürke könnyűfém keréktárcsák
l95/45 gumiabroncsokkal*
*

hólánc nem szerelhető

¢ széria

 rendelhető



- nem rendelhető
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4KM

Krómozott visszapillantótükör-ház

4RR

Krómozott lökhárítóvédők



Lounge

(l.4)

Krómozott kipufogóvég

¢



500 Italia logó az oldalvédő csíkon



¢

Fekete kockás logó az oldalvédő csíkon



Oldalsó védőcsíkok személyre szabott matricával

4XC



Fehér alapon fekete sport logó az oldalvédő csíkon



Krómozott díszítés a motorháztetőn

5BJ



Fehér alapon piros sport logó az oldalvédő csíkon



Piros sport dekorcsík

5H4



Fekete 500-as logó az oldalvédő csíkon



Fehér sport oldalcsík

5H5



Fekete alapon ezüst „Cipzár” logó



Fekete sport oldalcsík

5H6



Fekete alapon ezüst „Pillangó” logó



Trikolor oldalcsík

5HE



Fekete alapon ezüst/piros „Humanoid” logó



Fekete alapon ezüst „Tokió” logó



Fekete alapon ezüst „London” logó



Fekete alapon ezüst „Párizs” logó



Fekete alapon ezüst „Róma” logó



Fekete alapon ezüst „New York” logó



Fekete alapon ezüst „Torino” logó



3 db-os „Sport” indítókulcs-borító készlet



3 db-os „Itália” indítókulcs-borító készlet



3 db-os „Vonalkód” indítókulcs-borító készlet



2 db-os „Labdák” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Kezek” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Torino” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Cipzár" indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Virágok” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Pillangók” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Humanoid" indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „London” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Párizs” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Tokió” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



2 db-os „Róma” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben



Fehér/Piros „Humanoid” matrica

5HV



Fekete/Piros „Humanoid” matrica

5HW



Fehér/Fekete „Humanoid” matrica

5HX



Fehér „Cipzár” matrica

5G2



Fekete „Cipzár” matrica

5G3



Fehér „Tokió” matrica

5G8



Fekete „Tokió” matrica

5GA



Fehér „London” matrica

5GB



Fekete „London” matrica

5GC



Fehér „Párizs” matrica

5GD



Fekete „Párizs” matrica

5GE



Fehér „Róma” matrica

5GF



Fekete „Róma” matrica

5GG



Fehér „New York” matrica

5GK



Fekete „New York” matrica

5GL



Amarántszín „Pillangó” matrica

5WY



Fekete „Pillangó” matrica

5WZ



Elefántcsont „Pillangó” matrica

5WA



Fehér „Torino” matrica

5GH



Fekete „Torino” matrica

5GJ



Amarántszín „Virágok” matrica

6OL



Elefántcsont „Virágok” matrica

6OM



Fekete „Virágok” matrica

6ON



Krómozott bajusz az első lökhárítón



Első spoiler



Hátsó spoiler



„Olasz zászló” logó a sárvédőn
¢ széria

 rendelhető

- nem rendelhető



¢ széria

 rendelhető

500C

Lounge
Piros féknyergek

- nem rendelhető
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Lounge


Ezüst színű „Virágok” indítókulcs-borítás



CRYSTALLIZED™

– Swarovski betéttel

Kék színű „Kígyó” indítókulcs-borítás



CRYSTALLIZED™ – Swarovski betéttel

Titán színű „500-as logó” indítókulcs-borítás



CRYSTALLIZED™ – Swarovski betéttel

Fekete színű kabáttartó az első fejtámlán



Elefántcsont színű kabáttartó az első fejtámlán



Fekete alapon amarántszínű „Virágok”
a tükörház borításon



Fekete alapon elefántcsont színű „Virágok”
a tükörház borításon



Fekete alapon amaránt színű „Pillangó”
a tükörház borításon



Fekete alapon elefántcsont színű „Pillangó”
a tükörház borításon



Járműtakaró ponyva a régi Fiat 500-as képpel



Acél küszöbbetét



Alumínium bevonatú sportpedálok és lábtartó



Szélellenző

925



Lounge
Krómozott hátsó rendszámtábla-tartó



Rajztábla fekete szegéllyel és fekete filctollakkal
világos műszerfalhoz



Rajztábla elefántcsont színű szegéllyel és fehér filctollakkal
sötét műszerfalhoz



Fekete színű szövet kozmetikai táska



Elefántcsont színű bőr kozmetikai táska
ezüst színű díszítéssel



Kényelmi felszereltség
Fiat CODE (elektronikus indításgátló rendszer)

¢

Hővédő üvegezés

¢

Műszerfal fordulatszámmérővel

¢

Állítható magasságú első fejtámlák

¢

DPF részecskeszűrő dízelmotorokhoz

¢

Állítható magasságú kormánykerék

¢

DualdriveTM elektromos szervokormány

¢

Start&Stop: a motort automatikusan ki- és bekapcsoló rendszer
rövid megállások esetén

¢

Follow me home világítás

¢

Zárható tanksapka

¢

Fedélzeti számítógép

¢
¢

Fekete színű illatosító
Elefántcsont színű illatosító



Illatosító utántöltő „Illatos nyár” illattal



Központi zár személyre szabható távirányítóborítóval

Illatosító utántöltő „Az éjszaka eszenciája” illattal



Fix&Go gumiabroncs-javító készlet



l4”-os l35/80 R méretű pótkerék

Illatosító utántöltő „Illatos nyár” +
„Az éjszaka eszenciája” + „Könnyű lélegzet” illatokkal



Gumiszőnyegek



Textilszőnyeg fekete szegéllyel hímzett logóval



Napellenző világítással és tükörrel
Automata (egyzónás) légkondicionáló pollenszűrővel

Textilszőnyeg elefántcsont szegéllyel hímzett logóval
Textilszőnyeg fekete színű szegéllyel elefántcsont színű
grafikával



Textilszőnyeg fekete szegéllyel fekete színű
grafikával



Szelepkupak Fiat logóval



¢ széria

 rendelhető

- nem rendelhető

¢

803

Utasoldali kapaszkodó-fogantyú



/¢

Elektromos ablakemelők és központi zár



Illatosító utántöltő „Könnyű lélegzet” illattal

5DE

Dohányzó csomag

665



-

DualogicTM robotizált sebességváltó

Kormányról vezérelhető DualogicTM robotizált
sebességváltó

 rendelhető



¢

Csomagtér-világítás

¢ széria

500C

2 db-os „New York” indítókulcs-borító készlet
elefántcsont és ezüst színben

l40
407

5BH

¢

(l.2-l.4)
(0.9-TwinAir)

(l.4)
(0.9-TwinAir)

- nem rendelhető
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Lounge
Bi-xenon fényszórók mosóberendezéssel

230



Sport
Első és hátsó ülések kicsúszásgátló kereszttartóval

¢

Isofix rögzítési pontok gyereküléshez

¢

Automatikus sötétedő tükör
(automatikus nappal/éjszaka átváltás)

4l0



Állandó nappali világítás (DRL)

¢

Állítható magasságú vezetőülés

626

¢

Komfort index

¢

Utasülés tároló rekesszel az ülés alatt

295



Vészvillogó (4 villogás) bekapcsolása vészfékezéskor

Tároló zseb az utasülés háttámláján

339

¢

ESP + ASR/MSR, HBA és Hill Holder

392

Osztott (50/50) hátsó ülés állítható magasságú
fejtámlával

 / ¢ (l.4)

l95

¢

Ködfényszóró

097



Tolatóradar

508

¢

Leszerelhető vonóhorog kábelezéssel

960



Távirányítós riasztó





Audio

Hátsó sárfogók



Csomagtérvédő tálca



Rádió CD-, MP3-olvasóval,
4 hangszóró + 2 magashangszóró

Csomagtér rendszerező



Csomagtér hálók



Autóápoló



ABS + EBD

¢

¢

„Interscope Sound System”
HiFi berendezés l00W-os mélynyomóval

4YG



Blue&MeTM kihangosító rendszer Bluetooth
technológiával, hangfelismeréssel, kezelőszervekkel
a kormánykeréken és digitális audiófájl-leolvasó
USB-csatlakozóval

65W

¢

Hordozható TomTom navigációs rendszer előkészítés

68R



ECODRIVE funkció: vezetést ellenőrző rendszer
az üzemanyagfogyasztás és károsanyag-kibocsátás csökkentéséért

Vezető-, és utasoldali légzsák Dual stage rendszerrel

¢

Oldallégzsákok

¢

Blue&Me Tom Tom hordozható navigációs rendszer



Függönylégzsák

¢

iPod és mobiltelefon-tartó



Térdlégzsák

¢

Első vázszerkezet tervezett deformációval

¢

Magas szilárdságú acélelemek a karosszériában
(Dualphase)

¢

Ütközés esetén meghatározott töréshelyű
pedálszerkezet

¢

FPS (Fire Prevention System) tűzmegelőző rendszer

¢

Állítható fényszórómagasság

¢

Automata első biztonsági övek övfeszítővel,
överő-határolóval és bekapcsolásérzékelővel

¢

Automata hátsó övek

¢

¢ széria

 rendelhető

500C

Oldalsó légterelők

Biztonság

¢



¢ széria

 rendelhető

- nem rendelhető

Külső méretek 500C.

- nem rendelhető
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