
A Fiat a 2010-es Párizsi Autószalonon 
 

A Fiat lélegzetelállító standdal tér vissza a Párizsi Autószalonra, ahol meghatározó világpremierek 
és jól ismert, bevált modellek együtt demonstrálják a márka a nemzetközi autóiparban elfoglalt, különleges 
helyzetét. 

A kiállítási terület témája „a világ, ahogyan én szeretném”, mégpedig a gyermekek szemén keresztül 
bemutatva, hiszen a jövőbe tekintő autómárkáknak oda kell figyelniük arra az ifjú generációra. Ez a 
generáció formálta a standot, szabad utat engedve képzeletüknek, valamint a környezetbarátabb jövő iránti 
vágyuknak. Ebből a kötetlen fantáziából egy olyan könnyed, barátságos környezet született, amelyben a 
házak felhőkön állnak, a látogatókat pedig szivárvány köszönti, bevezetve őket a Fiat világába. A gyermekek 
által megálmodott város házai és felhői adnak otthont legújabb termékeinknek: azoknak az autóknak, 
amelyek egy újabb fontos lépést képviselnek a fenntartható mobilitás irányába. 

A stand főhelyét a Fiat Powertrain Technologies által kifejlesztett, gépészeti csoda: a 85 lóerős, 900 
köbcentiméteres, kéthengeres TwinAir motor foglalja el. Az erőforrást színes szélmalmokon csodálhatják 
meg a látogatók, kihangsúlyozva a kompakt, ultramodern, nagy teljestíményű motor lélegzetelállítóan kis 
tömegét. Ugyanez a motor a Fiat 500 négy kivitelében is megjelenik Párizsban; ezeket egytől egyig 
alapfelszerelésként Start&Stop rendszerrel láttuk el. 

A francia kifutón felvonuló modellek egyike az új Azzurro Volare színben pompázik, és megjelenik az 
500 by Diesel is, amely a Fiat kreatív csapata és a világhírű olasz divatmárka közötti együttműködés 
eredményeként jött létre, hogy Párizsban a farmeranyagot idéző, éjféli indigókék árnyalatban, 
elefántcsontfehér motorházfedéllel varázsolja el a közönséget. 

A területen bemutatkozik még az „500 Ezredik” nevű tanulmányautó, a 31 hónap alatt legyártott 
félmillió példány tiszteletére, valamint az új Blackjack („Huszonegy”) különkiadás, amely áttetsző 
felületkezeléssel ellátott, egyedi fekete fényezést kapott. 

A kiállításon egy modern játékszer: az 500-as konfigurátor is megtalálható; ezen az ügyfelek 
festékes vödrök, valamint tű és cérna segítségével „szabhatják” ízlésükre autójukat. 

Az FPT – (Fiat Powertrain Technologies) által kifejlesztett, új kéthengeres motorcsalád előfutáraként 
bemutatkozó TwinAir erőforrás a forradalmi MultiAir rendszert maximális üzemi hatásfokra optimalizált, 
egyedi áramlási dinamikával társítja. A méretcsökkentés koncepcióját a végletekig kiterjesztő, a mechanikus 
alapokat bravúrosan hangoló új motorcsalád (65-100 lóerő teljesítménnyel) nem mellékesen 30 százalékkal 
kevesebb CO2-t bocsát ki, mint egy hasonló teljesítményű motor. Az erőforrás világszerte újszerűnek 
számító koncepciót képvisel, megerősítve a Fiat-csoport ezen a területen elfoglalt, vezető szerepét. 

A Párizsi Autószalonon további jelentős, környezetbarát technológiai újdonságok is láthatóak 
lesznek. Ezek sorában első helyre kívánkozik a Panda LPG: ez 69 lóerős, 1,2 literes, kettős üzemű (benzin 
és LPG) motorjával képviseli az örökzöld kisautót, amely tavaly márciusban töltötte be 30. életévét, és a mai 
napig több mint hatmillió példányban talált gazdára világszerte. Az év végétől nem kevesebb, mint hat 
modellből álló LPG-flotta kerül a piacra Franciaországban és Európa-szerte, megerősítve a Fiat 
környezetvédelem iránti, szüntelen elkötelezettségét, és ebből eredő kutatási-fejlesztési tevékenységeit, 
amely máris elérhető, konkrét megoldásokat eredményeztek (az LPG tiszta, gazdaságos üzemanyag, 
ráadásul széles körben elérhető energiaforrás). 

A látogatók emellett virtuális video-körutazás segítségével fedezhetik az olyan Fiat öko-
technológiákban rejlő lehetőségeket és előnyöket, mint a Start&Stop rendszer vagy az eco:Drive szoftver. Az 
előbbi berendezés átmenetileg leállítja, majd újraindítja a motort, amivel mérsékelt üzemanyag-fogyasztást 
és kisebb utastéri zajszintet ér el. Az eco:Drive egy olyan újszerű, a Fiat által kifejlesztett szoftvercsomag, 
amely az autó Blue&Me™ interfészén keresztül begyűjti a menetadatokat, majd azokat kielemezve 
praktikus, személyre szabott javaslatokat tesz az utazási költségek és a személyes környezeti terhelés 
mérséklésére. Mivel a megoldás egyszerű, hatékony és könnyen hozzáférhető (a szoftver ingyenes), az 
eco:Drive azonnal nagy sikert aratott, a bevezetése (2008. Párizsi Autószalon) óta nem kevesebb, mint 
százezer alkalommal töltötték le. 

Naponta több mint 42 ezren használják, és eddig legalább 9 millió utat regisztráltak és elemeztek a 
Fiat adatbázisában. Ha figyelembe vesszük mindazon autóvezetők által elért megtakarításokat, akik 
csatlakoztak a Fiat öko-pilótáit tömörítő online közösséghez, az „eco:Ville”-hez, összesen mintegy 3000 
tonnányi CO2-kibocsátás elkerüléséről beszélhetünk.  

A Fiat párizsi standja kihangsúlyozza a márka környezetvédelem terén vállalt felelősségét, illetve 
azon fontos szerepét, hogy az autóvezetőket ráébressze a felelősségteljes, környezettudatos autóhasználat 
jelentőségére. Nem véletlen, hogy a Fiat immár harmadik éve bizonyul a leginkább környezetbarátnak 
Európa tíz legnépszerűbb autómárkája közül: a márka átlagos CO2 -kibocsátása 127,8 g/km, szemben a 
piaci átlaggal (145,8 g/km; a független Jato Dynamics elemzései alapján). A rekord teljesítményben alapvető 
lökést jelentett a jelenleg kapható legkörnyezetbarátabb és leginkább költséghatékony üzemanyag: a metán 
elképesztően széles körű elterjedése. A Fiat több mint tíz évvel ezelőtt hozott, stratégiai döntése mára 
Európa vitathatatlanul első számú szereplőjévé tette a márkát a gyári beépítésű (OEM) metánrendszerek 



alkalmazása terén. A Natural Power termékcsalád tagjai a mai napig csaknem 400 ezer példányban találtak 
gazdára: a kettős üzemű (metán/benzin) személy- és haszongépjárművek széles kínálata mindenféle 
közlekedési szükségletet képes kielégíteni. 

Az autókiálításon a 90 lóerős Doblò Emotion 1.6 kivitellel is megismerkedhetnek a látogatók; az 
Euro5-ös motorral szerelt modell alapfelszerelésként kínálja a Dualogic sebességváltót és a Start&Stop 
rendszert. A Doblò tavaly júliusban elérte a megcélzott, egymillió darabos gyártási számot (kishaszonjármű 
és személygépkocsi összesítve). A Fiat folyamatosan arra törekszik, hogy lépést tartson az autósok 
kiívánságaival. Ezen küldetés legújabb eredményeivel is találkozhatunk a párizsi autószalonon: ezt tükrözi a 
termékkínálat sokszínűsége, az új modellek, illetve a már létező típusokon végrehajtott módosítások.  

A márka vitalitása a kiállítás tanúsága szerint a jelenlegi modellkínálatban is megnyilvánul, így az új, 
2011-es modellévi Qubóban (a kiállításon egy 95 lóerős Trekking 1.3 MultiJet II modell képviseli, 
alaptartozékként Start&Stoppal), vagy abban a 85 lóerős 1.3 MultiJet II motorral szerelt Punto EVO 
modellben, amely ECO konfigurációjában Start&Stop rendszerrel felvértezve mindössze 95 gCO2.-ot bocsát 
ki kilométerenként. 

Szintén reflektorfénybe áll a Bravo: a Párizsban színre lépő kivitel egy 140 lóerős 1.4 MultiAir modell, 
Start&Stop rendszerrel. Ez a világ egyik legkiválóbb motorja, ami a károsanyag-kibocsátás/teljesítmény 
arányt illeti (mindössze 132 g/km CO2), nem mellékesen kategóriájának egyik legkedvezőbb üzemanyag-
fogyasztását és forgatónyomatékát kínálja: 5.7 l/100 km vegyes ciklus szerint, illetve 230 Nm maximális 
forgatónyomaték 1750/perc fordulatszámon. Az új motor ennél fogva maximális mértékben környezetbarát 
(típusbizonyítványa szerint teljesíti az Euro5-ös normát), ami azonban a legkisebb mértékben sem csorbítja 
teljesítményét, illetve az általa kínált vezetési élményt. Ez azonban még nem minden: ha a sofőr még 
dinamikusabb vezetési élményt keres, egyetlen gombnyomással aktiválhatja a Sport funkciót, ami módosítja 
a gázreakciót és a kormánymű hangolását. 



Fiat 500 és 500C a forradalmi 85 lóerős TwinAir kéthengeres motorral 

2007. július 4-én, Torinóban, pontosan 50 évvel az eredeti Fiat 500 leleplezése után, emlékezetes 
esemény keretében mutattuk be az új Fiat 500-ast. Attól a naptól kezdve az olasz autógyártás történetét 
jelképező autó második generációja megállíthatatlanul hódítja meg a vásárlók szívét. A lelkes rajongók és 
vásárlók kedvéért a Fiat úgy döntött, hogy az 500-as minden egyes születésnapját különleges 
rendezvényekkel, illetve mindenki számára vonzó, új termékekkel ünnepli meg. 2008-ban például pikniket 
szerveztünk a legnagyobb európai fővárosokban, egyben lelepleztük a rettenthetetlen Abarth 500-ast. Egy 
évvel később az 500C nemzetközi premierjére került sor: az 1957-es vászontetős modell előtt tisztelgő, 
eredeti kabrióra máris több mint 34 ezer megrendelés érkezett. Idén júliusban, az autó harmadik 
születésnapjára a Fiat az új, 85 lóerős, 875 cm3-es TwinAir kéthengeres motort vezette be az 500 mindkét 
karosszériaváltozatánál. 

Az 500-as az első Fiat modell, amelynél megjelenik egy teljesen új motorcsalád első tagja: a 85 
lóerős, 875 cm3-es, kéthengeres turbómotor a világ legcsekélyebb CO2-kibocsátású benzinmotorja (92 g/km 
Dualogic automatizált sebességváltóval, 95 g/km kézi kapcsolású sebességváltóval). Mindez egyáltalán nem 
érinti károsan a menetteljesítményeket, vagy a vezetési élményt, hála a kisméretű turbinának, amely a 
kifejezetten ehhez a motorhoz kifejlesztett szelepvezérléssel együtt mérsékli a turbólyukat, ugyanakkor nagy 
maximális teljesítményszintet eredményez. Így, csekély mérete ellenére, a motor kiváló teljesítményt és 
elismerésre méltó fogyasztás-csökkenést biztosít: az 1,2 8V motorhoz képest a 85 lóerős TwinAir motor 25 
százalékkal több teljesítményt tud felmutatni, 15 százalékkal szerényebb üzemanyag-fogyasztás mellett. 
Sőt: a kéthengeres erőforrás teljesítménye megegyezik az 1.4 16V motoréval, ám 30 százalékkal 
kevesebbet fogyaszt annál. 

A TwinAir motorral hajtott Fiat 500 végsebessége 173 km/h, álló helyzetből mindössze 11 
másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Ehhez a tiszteletre méltó teljesítményhez jelentős fogyasztás-
csökkenés társul: 4,0, illetve 4,1 l/100km Dualogic, illetve kézi sebességváltóval. A 85 lóerős TwinAir 
motorral szerelt Fiat 500-ast emellett ECO gombbal is felszereltük: a műszerfalon található gomb 
megnyomásával tovább csökkenthető a városi üzemanyag-fogyasztás, a modell kétféle üzemmódjával – 
normál és ECO – valós környezetbarát közlekedési megoldást kínál. 

Normál üzemmódban az ECO funkció nem aktív, a motor maximális forgatónyomatékát (145 Nm) 
leadja, így lendületes, robbanékony, sportosabb vezethetőséget kínál. Normál üzemmódban a kormány 
rásegítése is külön beállítást követ. Ezt az üzemmódot nem jelzi semmi a műszerfalon (kikapcsolt City 
funkcióval). Éppen ezért ezt a konfigurációt javasoljuk a maximális robbanékonyság és a rendelkezésre álló 
maximális forgatónyomaték kiaknázásához. 

ECO üzemmódban ezzel szemben a környezetbarát közlekedés kerül a középpontba. A motor 
maximális forgatónyomatéka 100 Nm 2000/perc fordulatszámnál, ami elősegíti a minimális üzemanyag-
fogyasztást és a városi forgalom ritmusának jobban megfelelő vezetési stílust tesz lehetővé. A 
kormányrásegítés mértéke megnő (automatikusan aktiválódó CITY üzemmód). A vezető a műszerfalon 
elhelyezett gomb megnyomásával kapcsolhatja be az ECO üzemmódot. Ilyenkor az ECO felirat (Dualogic 
automatizált sebességváltó esetében egy „E” betű) megjelenik a panelen. A Dualogic váltó váltási stratégiája 
ugyancsak ECO üzemmódra vált, ami még kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé. 

A hasonló teljesítményű, közepes méretű négyhengeres motorokkal összevetve az új erőforrás 
számottevően rövidebb (-23%) és könnyebb (-10%), ami számos további, ugyancsak környezetbarát 
fejlesztési lehetőség (pl metán üzemanyag vagy hibrid hajtáskombinációk) előtt nyitja meg az utat. 
Hamarosan megjelenik a TwinAir motor metánüzemű változata is, amely a szívótorokban alkalmazott 
befecskendezőkön kívül két további, speciális injektor alkalmazásával biztosítja a CO2- kibocsátás további 
mérséklését. Belső égésű motorokkal nehéz lesz még tovább javítani ezeket az üzemanyag-fogyasztási 
eredményeket, ezért alternatív technológiákat szükséges kifejleszteni. A hagyományos motorok és a 
villanymotorok együttes alkalmazása különösen ígéretesnek tűnik. Szerény méreteinek köszönhetően a 
TwinAir különösen alkalmas arra, hogy elektromotorral társítsuk, illetve bármely olyan berendezést építsünk 
be a motor és a sebességváltó közé, amely alkalmas a fékezés során rendszerint kárba vesző energia 
visszanyerésére és tárolására. 

A 85 lóerős TwinAir egységhez alapfelszerelés a Start&Stop rendszer. Ez a berendezés átmenetileg 
megállítja, majd újra elindítja a motort, amivel nem csak az üzemanyag-fogyasztást mérsékli, hanem az 
utastér zajszintjét is. A Start&Stop rendszerhez társított váltási esedékesség kijelző (GSI, Gear Shift 
Indicator) hasznos segítőként diszkréten emlékezteti a pilótát, amikor érdemes sebességet váltani, és ezzel 
elősegíti a motor jobb hatásfokú, azaz takarékosabb működtetését. A GSI például (a műszerfalon látható 
jelzés segítségével) javasolhatja a felkapcsolást, hogy a motor szegényebb keverékkel (azaz kevesebb 
üzemanyagot felhasználva) üzemeljen, vagy a visszakapcsolást, amivel teljesebb mértékben kihasználható 
a motor rendelkezésre álló forgatónyomatéka. 



A kéthengeres erőforrás valóságos gépészeti csoda. Az FPT (Fiat Powertrain Technologies) által 
szabadalmaztatott, forradalmi MultiAir technológia tavaly, egy FIRE erőforrásban mutatkozott be. A MultiAir 
lelke egy új, elektrohidraulikus szelepvezérlési rendszer, amely közvetlenül, a szívószelepeken keresztül 
(azaz a fojtószelep alkalmazása nélkül) szabályozza a motorba jutó levegő mennyiségét, ezzel mérsékelve 
az üzemanyag-fogyasztást. A MultiAir (az égés szabályozása révén) a károsanyag-kibocsátást is csökkenti, 
valamint a hasonló lökettérfogatú, hagyományos benzinmotorokhoz képest számottevően jobb teljesítményt 
és vezethetőséget kínál. Röviden összefoglalva, benzinmotoroknál alkalmazva a MultiAir technológia a 
következő előnyöket nyújtja:  

 
- 10 százalékkal nagyobb maximális teljesítmény a hasonló lökettérfogatú, hagyományos 

benzinmotorokhoz képest;  
- 15 százalékkal nagyobb forgatónyomaték alacsony fordulatszámon és kigyorsítás során: a 

szívószelep korai zárásával maximális mennyiségű levegő vezethető be az égéstérbe;  
- 10 százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztás és ennek következtében csekélyebb CO2-

kibocsátás, hála a szívási veszteségek kiküszöbölésének és az optimális égést elősegítő, 
precíz paraméterezésnek;  

- emissziócsökkentés az optimalizált szívószelep-vezérlés révén; 
- közvetlenebb gázreakciók, hála a beömlőben uralkodó, folyamatos légnyomásnak, valamint a 

szívószelepek rendkívül gyors vezérlésének. 
-  

Az új TwinAir motor a végletekig fokozza a méretcsökkentés (downsizing) gyakorlatát: a kis 
lökettérfogatú motor és az új generációs turbófeltöltő kombinációja egy nagyobb motoréval egyenértékű 
(vagy annál is jobb) teljesítményt eredményez, ám kisebb üzemanyag-fogyasztás és csekélyebb 
károsanyag-kibocsátás mellett. Emellett a turbófeltöltő számottevően növeli a maximális forgatónyomatékot, 
amely ráadásul már egészen csekély fordulatszámon elérhető, ez pedig jobb rugalmasságot és 
utolérhetetlen robbanékonyságot jelent a hagyományos szívómotorokhoz képest. Mindehhez viszonylag 
egyszerű felépítés társul, ami masszívabb és megbízhatóbb szerkezetet eredményez, 

Végül, de nem utolsósorban, az új motort végletekbe menően optimalizáltuk és hangoltuk. A 
kéthengeres konstrukció (és a motor csökkentett súrlódású alkatrészei) például a kategóriája legcsekélyebb 
belső súrlódású képviselőjévé teszi a motort. Emellett számítógépes szimulációk révén határoztuk meg a 
termodinamikai hatásfok szempontjából optimáls lökettérfogatot, illetve a létező legjobb áramlásdinamikai 
konfigurációt, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhassuk a MultiAir rendszerben rejlő 
lehetőségeket. Végezetül kiemelt figyelmet szenteltünk a nem kívánatos zajok és rezgések (NVH) 
mérséklésének, hogy a vibrációk terén legalább olyan jó teljesítményt mutasson a motor, mint egy 
négyhengeres, ugyanakkor megőrizze karakteres hangját. Ennek érdekében kiegyensúlyozó tengelyt 
alkalmazva optimalizáltuk a rezgésszintet a motor minden üzemi tartományában, az alapjárattól a maximális 
teljesítményhez tartozó fordulatszámokig. 

Az új, 85 lóerős TwinAir kéthengeres motor kiválóan egészíti ki azt a számos modern technológiai 
megoldást, amelyet a Fiat 500 már eddig is bevetett az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás 
mérséklése érdekében. Ide sorolható a közelmúltban kibővített motorkínálat, amely immár a második 
generációs, 95 lóerős, 1,3 literes MultiJet dízelmotort is tartalmazza. Az ütemenként 8 befecskendezést 
végző 1.3 MultiJet II alacsony fordulatszámon akár 38 százalékkal nagyobb forgatónyomatékot ad le, CO2–
kibocsátása 6 százalékkal csökkent. A környezetvédelmet szem előtt tartva a Fiat 500 ferdehátú és kabrió 
kiviteléhez egyaránt társítható a Start&Stop rendszer, amely az autó megállásakor átmenetileg leállítja az 
alapjáraton üzemelő motort: ez átlagosan akár 12 százalékos fogyasztás-csökkenést eredményez városi 
forgalomban. A Fiat 500 sorozat emellett az eco:Drive innovatív szoftverrel segíti a vezetési stílus elemzését, 
és ezáltal az optimális üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás elérését. Az eco:Drive a Blue&Me 
rendszer USB csatlakozóján keresztül érhető el.  

Végezetül a Blue&Me–TomTom, a Blue&Me rendszer legfrissebb újdonsága, az új TwinAir motorral 
egy időben jelenik meg a Fiat 500 kínálatában. Ez a teljesen integrált szórakoztató-információs rendszer a 
Tom Tom berendezés színes érintőképernyőjén keresztül teszi lehetővé a mobiltelefon, a navigáció, 
valamint hasznos menetinformációk kezelését. Ez a rendszer új képességekkel ruházza fel a Fiat 500-ast, 
lehetővé teszi például a hordozható médialejátszók vezérlését az érintőképernyőn keresztül. A Blue&Me–
TomTom a műszerfalon külön erre a célra kialakított aljzatban helyezkedik el, így a beépített rendszerek 
biztonságát, kényelmét és praktikumát a hordozható készülékek rugalmasságával kombinálja. Az aljzatba 
behelyezett készüléket folyamatosan tölti a rendszer, a berendezés a kormánykerékről, valamint saját 
érintőképernyőjéről egyaránt kezelhető. 

A készülék a Fiat Group Automobiles és a TomTom, a hordozható navigációs készülékek európai 
piacvezető gyártója közötti együttműködés eredményeként jött létre; és a Magnetti Marellivel közösen 
kifejlesztett Blue&Me rendszeren keresztül teljesen integrálható az autó egyéb rendszereivel. 

 



 

 

 

Fiat 500 Blackjack limitált széria  

A Fiat 500 ismét a címoldalra kerül, amint az egy hamisítatlan olasz divatdiktátorhoz illik. Ezúttal az 
egyedi fekete fényezésű, áttetsző felületkezeléssel ellátott Blackjack kivitel kerül reflektorfénybe. A szín 
mindig is több volt egyszerű esztétikai tényezőnél az 500-as esetében: a fényezés ez esetben a 
termékfilozófia szerves részét képezi, meghatározza az autó személyiségét, stílusát, valamint maximálisan 
lehetővé teszi az egyéni igények megvalósítását.  

A modellváltozat szeptembertől kapható a nagyobb európai piacokon; a brit vásárlók egy 
nagyszabású online kampány keretében vásárolhatják meg. Az 500-as stílusával összhangban, az 
500wantsyou weboldal megnyitása után a Fiat most visszatért az internethez, hogy online leplezze le ezt az 
izgalmas elnevezésű különkiadást.  

Az egyedi, áttetsző fekete fényezést bizonyos elemek (elülső embléma, kilincsek, tükörborítások és 
rendszámkeretek) csillogó krómozása emeli ki. A 16 colos, áttetsző fekete fényű, könnyűfém keréktárcsák 
közepét piros embléma díszíti, a képet a 100 lóerős 1,4 literes motorvariáns esetén pirosra festett 
féknyergek teszik teljessé. Ugyanezzel a részletekbe hajló figyelemmel alakítottuk ki a belső teret: a teljes 
egészében fekete környezetet szaténfényű króm elemek, illetve a kormánykerék és a váltókar ezüstszínű 
öltései teszik izgalmassá. Az ülések terén a vásárlók választhatnak a piros Frau bőrkárpit (amelyet a Fiat 
500 a kategóriában elsőként kínál), vagy a kombinált bőr- és szövetkárpit között, amely fekete árnyalatával – 
az áttetsző fekete műszerfalburkolattal együtt – különösen markáns, „all black” megjelenést teremt. 

Az új Fiat 500 Blackjack az 500-as széria összes olyan benzinmotorjával megrendelhető, 
amelyekhez társítható az ötfokozatú Dualogic automatizált szekvenciális sebességváltó: így a vadonatúj, 85 
lóerős (900 cm3) TwinAir kéthengeressel, a 69 lóerős, 1,2 literessel, valamint a 100 lóerős 1,4-essel. A 
dízelrajongók számára a 95 lóerős 1.3 16v MultiJet II képviseli a motortechnológia csúcsát a kis turbódízelek 
osztályában. 

A Fiat 500 Blackjack külső megjelenése egy olyan modellről tanúskodik, amely megjelenése óta 
bebizonyította, hogy nem csupán egy szuperkompakt városi autó, hanem egy életképes, erőteljes platform, 
amelyre a Fiat Automobiles egy egész modellcsaládot építhet fel, mégpedig magasabb méretosztályokra 
jellemző technológiákkal és kidolgozottsággal. Egyáltalán nem véletlen, hogy éppen a Fiat 500-as vezetett 
be számos új terméket és állított fel új rekordokat ebben a kategóriában. Az új termékek sem sokáig várattak 
magukra: az 500 by Diesel 2008 szeptemberében, az 500 Pink 2009 júniusában, az 500 C egy hónappal 
később, az 500C by Diesel 2010 júniusában, végül az 500 TwinAir 2010 júliusában jelent meg. Most pedig 
az exkluzív Blackjack széria következik a sorban. 



„500 ezredik”: az emberi Fiat 500 tanulmány 
A Párizsban bemutatkozó „Fiat 500 ezredik" egy olyan, eredeti tanulmányautó, amely az idén 

áprilisban elért mérföldkő (félmillió legyártott modell a bevezetés óta eltelt mindössze 31 hónap alatt) 
örömére jött létre. A tanulmány karosszériáját 1500 négyzet borítja, amelyekben olyan autótulajdonosok, 
hírességek vagy hétköznapi rajongók fényképei láthatóak, akik valamilyen módon hozzájárultak az autó 
kiemelkedő sikeréhez.  

Akik fel kívántak kerülni az autóra, azoknak a www.fiat500.com weboldal erre szolgáló menüjében 
kellett regisztrálniuk magukat, majd az autó „térképén” lefoglalniuk egyet a még szabadon álló helyek közül 
(az összes fénykép hetven százalékát Fiat 500-tulajdonosok számára tartotta fenn a Fiat), és beküldeniük 
egy portréképet. A jelentkezők röviden leírhatták az autóhoz fűződő viszonyukat, vagy beküldhettek egy, a 
YouTube-on, illetve saját Facebook oldalukon található, személyes videóra mutató linket. A foglalási időszak 
végén három hét leforgása alatt készítettük el az autót, amely nemzetközi rendezvényeken és 
autókiállításokon fog részt venni. 

A „Fiat 500 ezredik” az első „kollektív autó”, amely híven tükrözi az eredeti modell szellemiségét. 
Amint ismeretes, a potenciális ügyfelek a legkorábbi fázisoktól fogva részt vehettek az autó tervezésében. 
2006. május 3. óta, az automobil történetében elsőként, 500-as rajongók tömegei vettek részt közvetlenül az 
„500 wants you" néven futó, nemzetközi marketing kampányban, amely lehetővé tette számukra, hogy 
elmondják, mit várnak el leendő autójuktól. A Fiat Automobiles tervezői és mérnökei meghallgatták 
javaslataikat, majd az ötleteket praktikus célokként fogalmazták meg, hogy a végső megoldások, illetve 
felszereltség a lehető legszorosabban igazodjanak a potenciális vásárlók elvárásaihoz. Röviden 
összefoglalva, a Fiat 500 szó szerint „az emberek által, az emberek ötleteiből jött létre.” A www.fiat500.com 
oldal jelenleg egy 12 ezer aktív tagot számláló, 206 országot képviselő közösség, amely több mint 30 
különböző online tevékenységben vesz részt. A weboldalt a mai napig csaknem 240 millió alkalommal 
látogatták meg. 

Új kezdeményezésével a fiat500.com platform folytatja az eredeti ötleteken alapuló meglepetések 
sorát: a közösség legutóbbi projektjei között említést érdemel a „C MYSTERY”, az első olyan multimédiás, 
történet alapú játék, amely egy autó bevezetését támogatta, vagy az „500 szó”, egy tartalom-, videó- és 
képgyűjtő projekt, amely a modell körül az 500-as oldalon és a weben általánosan jelen lévő nyüzsgést 
kihasználva újszerű navigációs élményt nyújtott. A további érdekes funkciók között említhetjük a platform 
átdolgozott megjelenését, amely az eddigieknél is több információt nyújt az 500 és 500C modellekről, az 
oldal mobiltelefonra optimalizált változatát (m.fiat500.com), vagy a szórakoztató „My 500C" alkalmazást, 
amellyel a Facebookon konfigurálhatunk magunknak egy 500C modellt, amit aztán személyes profilunkban 
megjeleníthetünk, és a weben megoszthatjuk az 500-as online közösségével. A technológiai újításokat és 
újszerű médiákat kedvelő felhasználóknak készült a Be Open!, az 500C iPhone és iPod touch készülékekre 
optimalizált alkalmazás, amely az iTunes Store-ból ingyenesen letölthető. 
 



A Fiat Euro5-ös LPG modellválasztéka 
A Fiat a Párizsi Autókiállításon mutatja be Panda LPG modelljét, és ezzel Euro5-ös kettős üzemű 

(LPG/benzin) termékcsaládját, amelynek tagjai még az idén forgalomba kerülnek a francia és egyéb 
kontinentális európai piacokon.  

A Panda, Grande Punto, Punto Evo, Bravo és Idea modellekből álló, hamarosan az 500-assal is 
kiegészülő, új család megerősíti a Fiat Automobiles környezeti elkötelezettségét, amelynek értelmében az 
autógyártó folyamatosan már most hozzáférhető és elérhető megoldásokat kutat és fejleszt (az LPG tiszta 
és gazdaságos üzemanyag, illetve széles körben hozzáférhető energiaforrás).  

A jelenlegi gazdasági környezetet folyamatosan emelkedő üzemanyagárak jellemzik. Ugyanezen 
időszak alatt számos helyi önkormányzat és nemzeti kormány szentelt kiemelt figyelmet annak, hogy 
különféle kezdeményezések, forgalomkorlátozások révén csökkentsék a CO2–kibocsátást. Mindezzel 
párhuzamosan a vásárlók fokozottan ügyelnek autóik üzemeltetési költségeire is. 

Bizonyos piacokon, például Franciaországban, egyre erősebb az érdeklődés az LPG iránt, míg más 
piacokon az utólagos LPG-átalakítások iránt mutatkozik kereslet. Habár az LPG ma még marginális részét 
testesíti meg az újautó-piaci eladásoknak, a Fiat LPG termékcsaládja már a környezetbarát, megbízható és 
gazdaságos termékek iránti fokozódó kereslethez igazodik. 

A Fiat az alternatív üzemanyagok európai piacának egyértelmű vezető szerepkőjeként képes 
teljesíteni a növekvő elvásárokat. A márka 2009-ben több mint 80 ezer darab LPG-üzemű járművet 
értékesített, és ha ehhez hozzávesszük a Natural Power család metánüzemű autóit, a darabszám eléri a 
200 ezret. A területen szerzett tapasztalatának köszönhetően a Fiat, Európa legteljesebb Euro5-ös LPG-
kínálatát vonultathatja fel a Párizsi Autókiállításon. Nem kevesebb mint hat modellről van szó, a Panda 1.2 
69 LE modelltől a Grande Punto 1.4 77 LE, Punto Evo 1.4 77 LE és Idea 1.4 77 LE modelleken át a Bravo 
1.4 90 LE-ig; a sort hamarosan a vadonatúj Fiat 500 1.2 69 LE teszi teljessé. 

Az Euro5-ös LPG modellcsaládhoz a Fiat egy saját tervezésű és építésű, gyári garanciával 
felvértezett rendszert dolgozott ki, megerősítve a márka metán-hajtással szerzett tapasztalatát; a család 
tagjait hagyományos értékesítési hálózatán keresztül forgalmazza a Fiat. Ennek eredményeként olyan 
termékekről beszélhetünk, amelyek a benzin-, dízel- vagy metánüzemű autókkal egyenértékű minőséget, 
hatásfokot és biztonságot kínálnak. Az LPG kivitelekbe szerelt, FPT által tervezett és épített motorok 
hengerfejében alkalmazott hidraulikus szelepemelők, vagy szelepek és szelepfészkek (modelltől függően) 
anyagösszetételét és szerkezetét LPG-üzemre optimalizálták. Emellett a motorokat különleges 
szívórendszerrel szerelték fel, amely tartalmazza az LPG befecskendezők beépítéséhez szükséges 
elektromos kábelezést. 

Köztudott, hogy az Euro5-ös emissziós norma sokkal szigorúbb, mint az Euro4-es, ezért az Euro5-
ös LPG motoroknak legalább 160 ezer kilométer futásteljesítményig tudniuk kell teljesíteni az előírt 
emissziós értékeket. Ezért a Fiat Group Automobiles egy olyan motorvezérlő egységet tervezett, amely 
egyedül képes mindkét üzemanyagtípus (benzin és LPG) kezelésére. Az Euro5-ös LPG termékcsalád ezért 
messzemenőkig teljesíti az Euro5-ös szabályozás elvárásait. 

A kialakítás maximálisan megbízható, a gyárilag beépített LPG rendszer teljesen integrálható az 
erőforrással. A gyűrű alakú LPG-tartály a pótkerék üregében kap helyet, ezért nem csorbítja a csomagtartó 
méretét (alapfelszerelés a defektjavító készlet). A tartály térfogata modelltől függően változik (az értékek a 
jogszabályok által előírt korlátozás szerinti, 80 százalékos feltöltésre vonatkoznak): 38 liter a Punto EVO és 
Grande Punto, 34 liter az Idea, 41 liter a Bravo, illetve 31 liter a Panda és az 500-as esetében. 

Az LPG üzemű járművek továbbra is működtethetők benzinnel; a két üzemanyag között a vezető 
egy gomb megnyomásával, akár menet közben is átválthat, ami még jobb összesített hatótávolságot jelent. 
A Punto EVO LPG modellel például több mint 1300 km tehető meg tankolás nélkül. 
 
Az LPG (cseppfolyós petróleum gáz, PB-gáz, autógáz) 

Az LPG mindenekelőtt anyagi előnyöket kínál. Az LPG üzemű járművek kilométerenkénti 
üzemanyagköltsége jóval alacsonyabb a benzinmotoros autókénál, így már a kezdetektől számottevő 
megtakarítás érhető el segítségükkel. A Punto EVO LPG például Berlinből Rómába (több mint 1500 km) 
kevesebb mint 70 euróból képes eljutni, ami több mint 50 eurónyi megtakarítást jelent a benzinmotoros 
kivitelhez képest. 

Másodsorban az LPG jelentős környezeti előnyöket is kínál. Az LPG kinyerhető a nyersolaj 
finomítása során, vagy egyszerű folyamatok révén szeparálható a lelőhelyen vele közösen megtaláható 
földgáztól vagy olajtól. Mindez azt jelenti, hogy az LPG nem tartalmaz benzolt vagy ólmot, amelyek a 
hagyományos üzemanyagokban megtalálható, rendkívül mérgező anyagok. Szintén nem tartalmaz PM10-es 
koromrészecskét, amely a városi légszennyezés egyik első számú okaként számon tartott égési 
melléktermék. Környezetbarát tulajdonságaik miatt az LPG járművek (csakúgy mint a metánhajtásúak) még 
olyankor is üzemeltethetők, amikor a hatóságok a nagyfokú légszennyezés miatt forgalomkorlátozásokat 
vezetnek be. 



Ez az egyik oka annak, hogy számos európai országban nemzeti vagy önkormányzati szintű 
támogatásban részesülnek az LPG-üzemű autók vásárlói (Franciaországban például 2000 eurós bónuszt 
kapnak).  

A gyári beépítésű rendszerek több ponton előnyt élveznek az utólagos beépítésekkel szemben. A 
Fiat által alkalmazott, különleges anyagoknak és alkatrészeknek, valamint a kifejezetten erre a célra szolgáló 
technológiák alkalmazásának köszönhetően a Fiat szerződéses garanciát vállal az LPG-rendszerre. Mivel a 
futóművet érintő módosításokat közvetlenül a gyárban hajtják végre, az autó a lehető legnagyobb kényelmet 
és biztonságot szavatolja, hála a különböző rendszerelemeken végrehajtott számtalan, szigorú vizsgálatnak. 
Az LPG üzemanyagrendszerek további előnye, hogy nem korlátozzák az autó utasterét, vagy teljesítményét. 



Qubo: a 2011-es modellév  
Csaknem két évvel a bevezetése után, a 2011-es modellévre megfiatalodik a Fiat Qubo, így 

zavartalanul erősítheti tovább vezető pozícióját a többcélú járművek szegmensében. A Qubo megjelenése 
után azonnal kedvencévé vált azoknak az olasz autósoknak, akik nem csupán helykínálatot és praktikumot, 
de egy vonzó, elbűvölő autót kerestek. 

A 2011-es modellévben egy sor újdonságot vezetünk be, a motoroktól kezdve a műszerfalon és 
kárpitokon át a karosszériaszínekig és a szolgáltatásokig.  

A Qubo motorkínálatának tagjai megkapták az Euro5-ös besorolást, továbbá minden dízelmotort 
második generációs MultiJet befecskendező rendszerrel, valamint részecskeszűrővel, Start&Stop 
rendszerrel és sebességtartó automatikával szereltünk fel. A kínálatban újdonság a 95 lóerős 1.3 MultiJet 
dízel: ez a motor – szemben az alapjául szolgáló 75 lóerős változattal – változó geometriájú turbófeltöltőt 
kapott, ami optimális teljesítményt és üzemanyag-fogyasztást eredményez. Nagyobb teljesítménye ellenére 
az új motor fogyasztása nem haladja meg az előző variánsét, a CO2-kibocsátás ugyanúgy 113 g/km, mint a 
75 lóerős 1,3-as motoré volt. A kínálatot a 73 lóerős 1.4 8v, valamint a 77 lóerős 1.4 8v benzin/metán kettős 
üzemű erőforrás teszi teljessé; utóbbi károsanyag-kibocsátása mindössze 114 g/km CO2. 

A műszerfal színei teljesen megváltoztak. A Dynamic és Trekking kiviteleken a központi 
klímaszabályozó panel a korábbi metálszürke helyett fényes fekete lett. A műszerek új rajzolata a modell és 
a Doblò közötti kapcsolatot erősíti. Szintén a Dynamic kivitel újdonsága az új, varrott üléskárpit, kétféle – 
piros és szürke – színben, míg a (mostantól új, 15 colos, tízküllős könnyűfém keréktárcsákkal szerelt) 
Trekking modellekhez jelenleg kínált szürke mellé vonzó piros szín társult. Szintén megújult a 
karosszériaszínek választéka, a 2011-es Qubo Pimpante-piros, Esuberante-piros és Fascinoso bársonyvirág 
árnyalatokban is kapható. 

Opcióként minden modellhez megrendelhető az új Blue&Me TomTom rendszer. Ez a (közelmúltban 
szintén megújult, legújabb generációs iPod/iPhone készülékekkel is kompatibilis, nagyobb memóriájú) 
Blue&Me platform ewgyéb előnyei mellett olyan navigációs rendszert bocsát a vezető rendelkezésére, amely 
a jármű egyéb rendszereivel elektromos és mechanikus szempontból, valamint a csatlakoztathatóság 
szempontjából teljes mértékben integrált, ezáltal biztonságosan és egyszerűen használható. 

A 2011-es Qubo modell tehát továbbra is nyertes konstrukciónak számít, amely egy egyszerű, ám 
forradalmi elgondolás nyomán született: továbblépni az MPV műfaján és egy olyan, variálható belső terű 
autót alkotni, amely erőteljes személyiségének, valamint a kategóriában szokatlan praktikumának és 
sokoldalúságának köszönhetően a legkülönfélébb mobilitási igényeket is képes kielégíteni. 

 
95 lóerős 1.3 MultiJet Trekking „Traction+” rendszerrel 

A 2011-es Fiat Qubo a természetbarát, sportkedvelő, szabadidős tevékenységeket űző vásárlók 
számára különösen vonzó, Trekking felszereltségi szinten vesz részt a Párizsi Autószalonon. Ez az egyedi 
stílusú autó azon non-konformista vezetők számára is ideális választás lehet, akik környezettudatos, 
tartalmas megoldást keresnek. Az élénk, 95 lóerős 1.3 MultiJet dízelmotorral hajtott, új Qubo Trekking a 
könnyű szabadidőjárművekhez mérhető menettulajdonságokkal bír, hála az új Traction+ rendszernek, 
miközben olyan gazdasági és környezeti előnyöket kínál, amelyeket csak egy kétkerékhajtású dízel autótól 
várhatunk el (3,8 l/100km városi üzemben, illetve 113 g/km CO2).  

Szabadidős személyiségét kihangsúlyozandó, a 2011-es Qubo Trekking védőpajzzsal szerelt, 
egyedi első lökhárítót kapott, míg emelt hasmagassága könnyebbé teszi számára az egyenetlen talajon 
történő haladást. A modell alapfelszereltségéhez tartozik még a tetősín, a lesötétített hátsó ablakok, valamint 
a szélesített kerékívek és a 185/65 R15 M+S abroncsok. 

A 2011-es Fiat Qubo fontos újdonsága a „Traction+” rendszer, egy újszerű kipörgésgátló, amely 
csúszós vagy nehezen járható felületen elősegíti az erőátvitelt, ugyanakkor a hagyományos 4x4-es 
rendszerek árának töredékébe kerül. A „Traction+” rendszer ezért tökéletesen harmonizál a Qubo 
koncepciójával: az autó mindenre képes, amit csak elvárunk tőle. A Qubo mozgékony városi autó, tágas és 
kényelmes, mint a kompakt ferdehátúak. Sokoldalúságában sem marad el mögöttük, ám kívül kompaktabb, 
és kedvezőbb áron kapható. 

Az újszerű Traction+ rendszer az ESP-vel felszerelt modellek fejlett hardverjét hasznosítja, ám jóval 
több, mint az ESP egyszerű kiterjesztése. A különleges fékvezérlési és -szabályozási algoritmusoknak 
köszönhetően a központi egység egy elektro-mechanikus, önzáró differencálmű működését képes 
szimulálni. A szoftver optimalizálása és az a tény, hogy a rendszer a normál (hidraulikus) fékkörön keresztül 
fejti ki a szükséges erőhatást, a hagyományos rendszereknél progresszívebb működtetést eredményez. 
Habár a rendszer teljesítménye összemérhető a klasszikus önzáró megoldásokéval, tömege jöval kisebb 
azokénál. A rendszer a műszerfalon elhelyezett gomb megnyomásával helyezhető üzembe, és akár 30 
km/óra sebességig működőképes marad. 

A rendszer a következőképpen működik: ha bármelyik hajtott keréknél alacsony vagy nulla tapadás 
lép fel, a vezérlő egység észleli a kipörgést, és arra utasítja a hidraulikus fékrendszert, hogy fékezze a 
kipörgő kereket, ezzel a jobban tapadó kerékre irányítva át a hajtóerőt. Ez megkönnyíti a vezetést, segít 



megőrizni az egyenesfutást és iránytartást, valamint a legegyenetlenebb, legcsúszósabb útviszonyok között 
is a lehető legjobb tapadást biztosítja. 

A 2011-es Qubo Trekking ezenfelül számos további, mindenki számára vonzó szolgáltatást is kínál. 
A biztonság terén például említést érdemel az ABS (EBD elektronikus fékerőelosztással), ESP, Traction+ 
rendszer, ködfényszórók, hárompontos biztonsági övek előfeszítővel és erőhatárolóval, hidraulikus 
szervokormány, első és oldallégzsákok.. Szintén alaptartozék a tetősín és a sötétített hátsó ablakok, míg az 
opciós listán „eco:Drive” rendszerrel szerelt Blue&Me, parkolóradar és kormányról vezérelhető CD/MP3 
lejátszó szerepel. 

Mindez a kategória egyedi és különleges tagjává teszi a 2011-es Qubo Trekking modellt, amiért nem 
utolsósorban a Qubo eredeti helykihasználási koncepcióját illeti köszönet. Az autó ülései tizenhat különböző 
konfigurációban variálhatóak a racionális, szabályos alakú térben, így a Qubo belső tere kivételesen tágas 
és sokoldalú. Alaphelyzetben például a csomagtartó 330 literes a kalaptartóig, illetve 650 literes a tetőig 
mérve. Ha azonban kiszereljük a hátsó üléseket, az első utasülést pedig a raktérpadló szintjébe fektetjük, a 
Qubo kapacitása eléri az osztályelső 2500 litert, ráadásul akár csaknem 2,5 méter hosszú tárgyakat is 
szállíthatunk az autóval (ami különösen azért csodálatra méltó, mert az egész autó mindössze 3,9 méter 
hosszú!) 
 
 
 

140 lóerős Fiat Bravo 1.4 MultiAir Turbo Start&Stop Euro 5 
A 140 lóerős 1.4 MultiAir Turbo Euro 5 alapfelszerelésként kínált Start&Stop rendszerével a világ 

egyik legkiválóbb emisszió/terljesítmény arányú modellje (mindössze 132 g/km CO2 vegyes ciklus szerint). 
Emellett az autó kategóriájának legjobb üzemanyag-fogyasztásával és kis fordulatszámon ébredő 
forgatónyomatékkal büszkélkedhet (5,7 l/100 km vegyes ciklus szerint, 230 Nm maximális forgatónyomaték 
1750/perctől.  

Az alkalmazott MultiAir technológia új korszakot nyitott a benzinmotorok történetében; a hasonló 
méretű, hagyományos benzinmotorokhoz képest például a MultiAir motor nagyobb teljesítményre (akár 10%) 
és forgatónyomatékra (akár 15%) képes, ugyanakkor számottevően kevesebbet fogyaszt (akár 10%) és 
kisebb a CO2-kibocsátása (akár 10%). A MultiAir lelke az új elektrohidraulikus szelepvezérlési rendszer. A 
beömlő levegő szabályozása fojtószelepek helyett közvetlenül a szívószelepeken keresztül zajlik, ami 
csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.  

A Bravo modellbe szerelt, 140 lóerős 1.4 MultiAir Turbo motor nagyobb teljesítményt kínál, jobb 
forgatónyomatékot kis fordulatszámon, mégpedig kisebb üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás 
mellett. Utóbbi részben a beépített Start&Stop rendszernek köszönhető, amely álló helyzetben átmenetileg 
leállítja a motort. A 140 lóerős 1.4 MultiAir Turbóhoz hatfokozatú, kézi kapcsolású sebességváltó 
csatlakozik, ami gyorsabb és finomabb kapcsolhatóságával fokozott vezetési élményt kínál. Összefoglalva, 
az új motor osztályelső környezeti teljesítményt nyújt (Euro5-ös besorolású), anélkül, hogy ez a 
menettulajdonságok vagy a vezetési élmény rovására menne. Ez azonban még nem minden: a még 
dinamikusabb vezethetőség érdekében gombnyomásra aktiválható Sport funkciót kapott a modell (kizárólag 
Sport felszereltségi szinten), ami megváltoztatja a gázreakciókat és a kormányhangolást. 

Végül, de nem utolsó sorban az új MultiAir motor bevezetésével egyidőben a Fiat Bravo 
modellcsalád is új motorral gazdagodik: a 120 lóerős 1.4 T-Jet Euro5 erőforrás CO2-kibocsátása a hasonló, 
Euro4-es motorhoz képest 149-ről 146 g/km-re csökkent. 

A 140 lóerős 1.4 MultiAir és a 120 lóerős 1.4 T-Jet Euro5 motorok bevezetésével a Fiat Bravo 
benzines kínálata teljes egészében Euro5-ös egységekből áll. A Fiat Bravo ügyfelei mindig is különösen 
nagyra értékelték a modell ultramodern technológiáját, teljesítményét, motorjait. A Bravo különleges, 
innovatív autó, amely magas fokú vezetési élményt kínál, csekély üzemanyag-fogyasztás és fokozott 
környezeti tudatosság mellett. 



90 lóerős Doblò 1.6 MultiJet (Euro5) Dualogic sebességváltóval 
A Párizsi Autószalonon a Fiat egy 90 lóerős 1.6 MultiJet motorral és Dualogic 5 sebességváltóval 

szerelt, Euro5-ös besorolású Nuovo Doblò modellt állít ki. Ez az autó csupán 133 g/km széndioxidot bocsát 
ki, vegyes üzemű átlagfogyasztása mindössze 5,0 liter/100 km.  

A 90 lóerős Nuovo Doblò 1.6, amely Active, Dynamic és Emotion felszereltségi szinteken 
választható, hatfokozatú manuális vagy ötfokozatú Dualogic automatizált sebességváltóval rendelhető. A 
modell mindkét konfigurációja alapkivitelben kínálja a Start&Stop rendszert, amely álló helyzetben (pl. piros 
lámpánál) leállítja a motort, anélkül, hogy a vezetőnek el kellene fordítania a kulcsot, majd újraindítja azt, 
amint a vezető tovább szeretne haladni (pl. ha a lámpa zöldre vált). Ez mérsékli az autó fogyasztását, 
csökkenti a károsanyagok kibocsátását, valamint a zajszintet.  

Az új 90 lóerős 1.6 MultiJet motor az új Doblò kínálat legújabb tagja. A Fiat családi egyterűje 
alapkivitelben kínálja az olyan biztonsági rendszereket, mint az ESP, vagy az utasok fejét és mellkasát védő 
oldalsó légzsákok, illetve kategóriaelső teljesítményt nyújt az üzemanyag-fogyasztás és a környezeti 
kompatibilitás terén (a Start&Stop rendszer alapfelszerelés minden benzin- és dízelmotoros kivitelen; a 
dízelmotorokhoz alapkivitelben koromrészecskeszűrő társul). Mindezt egy új platformon valósítottuk meg, 
amely több helyet kínál az utasoknak (2755 mm tengelytávja a kategória leghosszabbja), 790 literes 
(lehajtott ülésekkel 3200 l) csomagtartója rekord méretű, CO2-kibocsátása csekély (kategóriaelső 129 g/km a 
90 lóerős 1.3 MultiJet II motorral), újszerű kettős lengőkaros felfüggesztése különösen kényelmes, 
rugalmasan alakítható belső terében pedig akár heten is elférnek, benzin és dízelmotoros kivitelben 
egyaránt. Mindezen jellemzők kétség kívül kielégítik minden vezető elvárásait, a család és a barátok 
számára egyaránt élvezetes autóvá teszik a Doblòt. 



eco:Drive 
Az eco:Drive rendszert 2008 októberében, a Párizsi Autószalonon mutattuk be, mint a vezetés 

hatásfokát javító, az üzemanyag-fogyasztást, valamint a károsanyag-kibocsátást mérséklő, megfizethető 
megoldást. Az eco:Drive az első és egyetlen olyan rendszer, amely valós menetadatokat, illetve vezetési 
stílusokon alapuló, személyre szabott javaslatokat biztosít. Az eco:Drive a technológia egyedi módon történő 
felhasználása révén segít a vezetési stílus hosszú távú megváltoztatásában. 

Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Fiat weboldaláról (www.fiat.com/ecoDrive), és lehetővé teszi 
a vezető számára, hogy a Blue&Me system fedélzeti USB-csatlakozóján keresztül hozzáférjen saját vezetési 
adataihoz. A pendrive-ot egy számítógépbe illesztve az eco:Drive rendszere a Fiat szerverére tölti fel az 
adatokat, ahol feldolgozzák azokat, és az eredmény alapján, négy paraméter – gyorsulás, lassulás, 
sebességváltások és sebesség – szerint megállapítják az adott vezető hatásfokát. .A négy területen elnyert 
pontszámok határozzák meg az eco:Index-et, amely egy 1-100 skálán összegzi a vezetési képességeket. 

Az eco:pilóták személyre szabott javaslatokat kapnak, amelyek alapján sikerrel javíthatják 
teljesítményüket – és ezzel összefüggésben eco:Indexüket) mind a négy területen. Nyomon követhetik  
fejlődésük időbeli megoszlását, célokat tűzhetnek ki, vagy egy PC-s alkalmazás segítségével ellenőrizhetik 
megtakarításaikat.  

Az összes eco:Drive felhasználó tagja az eco:Ville nevű online közösségnek, ahová az eco:Drive 
vezetők személyes erőfeszítései révén elért üzemanyag-megtakarításokra vonatkozó összes adat befut. A 
mintegy 42 000 felhasználó a mai napig összesen 3000 tonnányival csökkentette CO2–kibocsátását, pusztán 
azzal, hogy megváltoztatták saját vezetési stílusukat. Az eco:Drive kezdeményezés azt mutatja, hoy a Fiat 
nem csupán termékeiben, hanem ügyfeleiben is gondolkodik, arra biztatva őket, hogy mérsékeljék az 
autózással kapcsolatos károsanyag-kibocsátásaikat. 

Az eco:Drive számos Fiat (500, 500C, Grande Punto, Punto Evo, Bravo, Croma, Qubo, új Doblò) és 
Fiat Professional (Grande Punto Van, Punto Evo Van, Fiorino, Doblò és Ducato) modellhez elérhető. 
Emellett olyan, konkrét szolgáltatásokat is kínálunk, amelyekkel kiértékelhetők a Fiat öko-technológiáiból – a 
Start&Stop rendszerből, illetve a metánüzemű hajtásból – fakadó megtakarítások, Ráadásul idén februárban 
mutatkozott be az a célzott Fiat flotta (eco:Drive Fleet), amely lehetővé teszi, hogy a cégvezetők és 
flottakezelők kontrollálják CO2-kibocsátásukat és költségeiket.  

Az eco:Drive alkalmazás ezért megerősíti a Fiat azon, szüntelen elkötelezettségét, hogy csökkentse 
autói káros környezeti hatását. Nem véletlen, hogy a Fiat modellek a CO2–kibocsátás terén 

Európa legjobbjai közé tartoznak (127,8 g/km, szemben a 145,8 g/km piaci átlaggal). Ez az 
elismerésre méltó rekord azt is jelenti, hogy a Fiat az egyetlen márka, amely elérte a 2012-re európai 
átlagértéknek kitűzött 130 g/km emissziós értéket. 

Habár az eco:Drive alkalmazást Fiat-tulajdonosok számára fejlesztettük ki, a weboldalon egy sor 
olyan, rendkívül érdekes javaslatot találhatunk, amelyek általános érvénnyel minden autóvezető 
érdeklődésére számot tarthatnak. 
 


