


Panda.  Simply More.

designsimply

Што го 
разликува 
оригиналот 
од 
имитацијата

Panda е оригинален автомобил затоа што отсекогаш 

неговата содржината ја обликува формата.  

Оригинална, затоа што сè што содржи нејзиниот дух 

се одразува на надворешноста: функционалност, 

издржливост, интелигенција,  авантуристички дух. 

Збогатена со верзијата 4Х4 и Trekking се изразува 

и желбата за патување надвор од рамките на 

баналноста.  
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Елегентна и уникатна, наликува на најубавите креации 

на Made in I taly. Panda е избалансирана со нежни но 

истовремено храбри и јасни линии, што го прават 

нејзиниот стил неповторлив и неодолив. 

Погледот патува од насмевката на предниот дел до 

елегантно истенчените светла поставени високо, 

поминувајќи низ профилот каде третото прозорче оддава 

впечаток на непрекината стаклена површина. 



Panda.  Simply More.

qualitysimply

Штом ќе се сместиш во Panda веднаш чувствуваш како 

љубовта на прв поглед може да прерасне во вистинска 

љубов. Квалитет. Нешто конкретно поврзано со сите фази 

за безбедност и креирањето на возилото: материјали 

со висока отпорност, акустичен комфор, високо ниво на 

опременост. Секој  елемент е осмислен да ти го обезбеди 

најдоброто. 

Што значи 
да се 
вљубиш во 
содржината
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Сите елементи на Panda се дизајнирани на начин да обезбедат најдобра 

синтеза меѓу естетската надворешна убавина и функционалноста. Од 

овие причини Panda не е само убав автомобил, туку и автомобил кој 

секое патување го прави вистинско уживање. Потпирачите на седиштата, 

на пример, се украсени со дизајни во квадрати, кои покрај тоа што ја 

разубавуваат внатрешноста, гарантираат и заштита од потење. 



Panda.  Simply More.

geniussimply

Со неа можеш  да правиш сè што ќе посакаш. 

Нејзината генијалност ќе те вчудоневиди. 

Нејзината креативност ја поттикнува твојата: 

прилагодлива внатрешност, џебови за документи, 

команди на волан.. . Сè е во непосредна близина, 

сè е полесно. Функционалноста на Panda, не само 

што ги решава сите проблеми туку е и клуч со 

илјадници можности.  

Кој ја претвора 
секоја 
замисла во 
решение
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Никогаш Panda не била пофункционална. 

Бројни можности на конфигурирање на седиштата назад 

во зависност од твоите потреби: преклопување на грбниот 

потпирач на седиштето, деллива клупа 60/40 или пак 

лизгачка 50/50. Совозачкото седиште може да се преклопи во 

форма на масичка за максимален надолжен товарен простор 

или пак да понуди удобна фотелја на патникот кој  седи назад.

 Panda навистина не познава граници: со склопување на 

седиштата и со вградување на Cargo Box, товарниот простор 

практично постанува рамен така што можеш да поставиш сè 

што ќе посакаш.



Panda.  Simply More.

simply everywhere

Сега можеш да патуваш кaj  што си замислил, по 

секаков тип на патишта. За Panda 4Х4 и

 Panda Trekking не постои непристапен терен, со 

енергичност и надменост се соочуваат со секаков 

вид предизвик. Динамични и генијални по природа, со 

огромен талент за трансформирање на секоја пречка 

во одличен повод за забава. 

Кој ги 
надминува 
сите граници
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Panda.  Simply More.

Panda ги сака луѓето а ја сака и животната средина. 

За таа цел си постави задача да ги заштитува и двете. Сите 

сигурносни уреди работат за  твојата сигурност, додека пак моторите 

и технологиите кои истовремено се eco-fr iendly,  заштедуваат гориво 

а загадуваат помалку. Со непогрешлив Panda стил, таа на вистински 

начин ја искажува нејзината грижа. 

ЕcoDrive е вистински 
личен тренер за еколошко 
возење кој постојано ти е на 
располагање. Мемориран на 
USB и приклучен на уредот 
Blue&Me™, ги чита податоците 
за твоето возење на компјутер 
и прави детална анализа за 
твојот начин на возење со 
совети за намалување на 
потрошувачката и емисијата 
на CO2. 

За намалување на емисиите 
на издувни гасови и на 
потрошувачката, Panda нуди 
ефикасни и едноставни 
решенија, како на пример 
системот Start&Stop кој го 
исклучува моторот кога 
возилото запира на семафор 
или во сообраќај и моментално 
го вклучува при тргнување. 

Чија 
сила е 
најголема



223/B Sincero Бела

147/B Метализирана црвена Gioioso  

715/A Accogliente Беж

184/B Бисерна виолетова Profumato 

403/C Sognante Синозелена*
289 Cupido Црвена*

601 Seducente Црна*

833/A Avvolgente Кафена

565 Метализирана сива Allegro 

567/A Метализирана сина Dipintodiblu

374/C Метализирана зелена Toscana 

516/A Sicilia Портокалова*
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Code 107 181 183 125 376 310 351 381 319 219 205 293 253

Фабричка боја

Седишта Сива/
црвена

Сива/песок Црвена/ 
Сива Сива/песок Црвена/ Сива Сива/ 

Сина
Портока-

лова / Сива
Сива/песок Песок / 

Зелена

Панели Темно 
Сива

Песок Црвена Песок Црвена
Светло 

сива
Портока-

лова
Песок Песок

Командна табла Антра-
цит 

Песок 
Сива

Метал.
Сива

Метал. Песок Сива  Сива Црвена Сина Сива Песок Сива Зелена

Серво управувач и внатрешни рачки на 
вратите Црна Црна Песок Сива Сива Црна Црна Сива Песок Сива Црна

ПАСТЕЛНИ БОИ OPT

223/B Sincero Бела 5CA a  a a  a  a a a  a a

289 Cupido Црвена* 5B2 a a  a a  a     a  

403/C Sognante Синозелена* 5CG  a   a    a  a   

516/A Sicilia Портокалова* 5CK          a  a  

715/A Accogliente Светлокафена 5CJ a a  a  a  a  a a  a

715/A Accogliente Беж 5CB   a   a  a a  a  a

833/A Avvolgente Кафена 5CF  a  a a  a   a a   

МЕТАЛИЗИРАНИ / БИСЕРНИ БОИ 

147/B Метализирана црвена Gioioso  5DP  a   a    a  a   

184/B Бисерна виолетова Profumato 5CD  a   a     a a   

374/C Метализирана зелена Toscana 5CE           a  a

565 Метализирана сива Allegro 5CC a a  a  a  a a a   a a

567/A Метализирана сина Dipintodiblu 5DN     a    a  a   

* екстра серија

107  Easy Tricot Штоф сив/црвен
 Антрацит командна табла

POP EASY

181  Rubik штоф сив/песок боја
  Командна табла во песок  
 боја

183  Rubik штоф сив/песок боја
 Сива командна табла

125  Rubik штоф црвен/сив
 Сива командна табла

LOUNGE

376  Rubik штоф сив/песок боја
 Командна табла во песок 
 боја

310  Rubik штоф сив/песок боја
 Сива командна табла

351  Rubik штоф црвен/сив
 Сива командна табла

381 Rubik штоф црвен/сив
 Црвена командна табла

319  Rubik штоф сив/син
 Сина командна табла

Trekking - 4x4

219  Risico штоф/еко кожа 
портокалова/сива

 Сива командна табла

205  Risico штоф/еко кожа 
песок боја/сив

 Командна табла во песок 
 боја

293  Risico штоф/еко кожа 
песок боја/сив

 Сива командна табла

253  Risico штоф/еко кожа 
песок боја/зелена

 Зелена командна табла

POP EASY LOUNGEНиво На опремеНост Trekking - 4x4



1.2 Fire 69 HP 0.9 TwinAir Turbo  
85 HP Start&Stop

1.3 Multijet 16v  
75 HP Start&StopтехНички карактеристики

Број на цилиндри 4, во линија, на премин напред 2 во линија, на премин назад 4, во линија, на премин напред

Дијаметар х ôд (mm) 70.8 × 78.9 80.5 × 86 69.6 × 82

Работна зафатнина (cm3) 1242 875 1248

Еко стандард Euro 5 Euro 5 Euro 5

EC макс.моќност: kW (КС) при врт/мин 51 (69)
5500

63 (85) 
5500 57 (77,5) 55001) 55 (75)

4000

EC мак.вртежен момент: Nm (kgm) при врт/мин 102 (10,4)
3000 145 (14,8) 1900 100 (10,2) 20001) 190 (19,4)

1500

Дистрибуција (управување) ремен ланец ланец

Гориво бензин бензин дизел

Стартување контролирано контролирано со компресија 

пренос

Погон напред напред напред

Менувач, број на степени 5 + R 5 + R 5 + R

УправУвач
Тип Електричен серво управувач Dualdrive™ 

Дијаметар на завртување (m) 9,3 9,3 9,3

сопирачки - D (дискови) - T (барабани)
Напред: Ø (mm) D257 × 12 D257 × 22 само вентилирачки D257 × 22 само вентилирачки

Назад: Ø (mm) T 203 T 203 T 203

потпираЊе
Напред независно од типот на MacPherson 

Назад меѓусебно поврзани тркала со торзиона оска 

ДимеНЗии 

Меѓуоскино растојание (mm) 2300 2300 2300

Пат напред/назад  (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407

Должина (mm) 3653 3653 3653

Ширина (mm) 1,643 (без огледала)  1,643 (без огледала)  1,643 (без огледала)  

1,882 (со огледала) 1,882 (со огледала) 1,882 (со огледала)

Висина(mm) 1551 1551 1551

VDA капацитет на багажен простор (dm3) 225 225 225

тркаЛа и пНевматиЦи
Тркала и пневматици 175/65 R14 82T  175/65 R14 82T  175/65 R14 82T  

185/55 R15 82T* 185/55 R15 82T* 185/55 R15 82T*

еЛектрика (12 V)
Капацитет на акумулатор(Ah) 40 63 63

Алтернатор макс. струја (A) 90 (со греачи/ со клима) 105 (со греачи) 105 (со греачи)

120 (со клима) 120 (со клима)

маса- капаЦитети
DIN маса (kg) 940 975 1035

Max маса на влечење (kg) 800 (со сопирачки) 800 (со сопирачки) 900 (со сопирачки)

400 (без сопирачки) 400 (без сопирачки) 400 (без сопирачки)

Носивост со возач (kg) 500 (верзија со 5 седишта)  500 (верзија со 5 седишта)  500 (верзија со 5 седишта)  

480 (верзија со 4 седишта) 480 (верзија со 4 седишта) 480 (верзија со 4 седишта)

Капацитет на резервоар за гориво (литри) 37 37 37

перФормаНси 

Макс.брзина (km/h) 164 177 168

Забрзување (сек.): 0 – 100 km/h 14,2 11,2 12,8

потроШУвачка На Гориво 
(Директива 2004/3/EC) l/100 km 

во град 6,7 5,0 4,7

надвор од град 4,3 3,8 3,5

комбинирано 5,2 4,2 3,9

Комбинирана емисија на CO2 (g/km) 120 99 104

1) Вредности при функционирање во ECO mode          
 * Достапна на барање, не е компатибилно со ланци за снег
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2 во линија, на премин назад 4, во линија, на премин напред 2 во линија, на премин назад 4, во линија, на премин напред

80.5 × 86 69.6 × 82 80.5 × 86 69.6 × 82

875 1248 875 1248

Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

63 (85)
5500

55 (75)
4000

63 (85)
5500

55 (75)
4000

145 (14,8)
1900

190 (19,4)
1500

145 (14,8)
1900

190 (19,4)
1500

ланец ланец ланец ланец

бензин дизел бензин дизел

контролирано со компресија контролирано со компресија 

напред со “Traction+” напред со “Traction+”

4×4 со автоматски пренос со 
контролиран вртежен момент 
електронска контрола со два 

диференцијали

4×4 со автоматски пренос со 
контролиран вртежен момент 
електронска контрола со два 

диференцијали

5 + R 5 + R 6 + R 5 + R

Електричен серво управувач Dualdrive™ 

9,7 9,7 9,7 9,7

D257 × 22 само вентилирачки D257 × 22 само вентилирачки D257 × 22 само вентилирачки D257 × 22 само вентилирачки

T 203 T 203 D240 × 11 D240 × 11

независно од типот на MacPherson 

меѓусебно поврзани тркала со торзиона оска 

2300 2300 2300 2300

1414 / 1408 1414 / 1408 1411 / 1408 1411 / 1408

3686 3686 3686 3686

1,672 (без огледала)  1,672 (без огледала)  1,672 (без огледала)  1,672 (без огледала)  

1,882 (со огледала) 1,882 (со огледала) 1,882 (со огледала) 1,882 (со огледала)

1605 1605 1605 1605

225 225 225 225

175/65 R15 84T M+S зимски 175/65 R15 84T M+S зимски 175/65 R15 84T M+S зимски 175/65 R15 84T M+S  зимски

175/65 R15 84T* летни 175/65 R15 84T* летни 175/65 R15 84T* летни 175/65 R15 84T летни

63 63 63 63

105 (со греачи) 105 (со греачи) 105 (со греачи) 105 (со греачи)

120 (со клима) 120 (со клима) 120 (со клима) 120 (со клима)

975 1035 1050 1115

800 (со сопирачки) 900 (со сопирачки) 800 (со сопирачки) 900 (со сопирачки)

400 (без сопирачки) 400 (без сопирачки) 400 (без сопирачки) 400 (без сопирачки)

500 (верзија со 5 седишта)  500 (верзија со 5 седишта)  500 (верзија со 5 седишта)  500 (верзија со 5 седишта)  

480 (верзија со 4 седишта) 480 (верзија со 4 седишта) 480 (верзија со 4 седишта) 480 (верзија со 4 седишта)

35 35 35 35

170 161 166 159

11,5 13,2 12,1 14,5

5,2 4,8 5,9 5,0

4,2 3,8 4,3 4,6

4,6 4,2 4,9 4,7

105 109 114 125

1.3 Multijet 16v  
75 HP Start&Stop 

Trekking

1.3 Multijet 16v  
75 HP Start&Stop 

4x4

0.9 TwinAir Turbo  
85 HP Start&Stop 

Trekking

0.9 TwinAir Turbo  
85 HP Start&Stop 

4x4



комФорт и ФУНкЦиоНаЛНост      

Далечинско отклучување заклучување O a a a a

Висинска регулација на управувач a a a a a

Мануелен клима-уред a a a a a

Електрично регулирање на предни стакла a a a a a

Електрично регулирање на надворешни ретровизори O a a a a

Затемнети стакла O O O O O

Предни светла за магла O O a a a

Брисач на задно стакло a a a a a

DUALDRIVE® - Електричен серво управувач a a a a a

Автоматски клима-уред - O a O O

2 задни наслони за глава a a a a a

Делливо задно седиште 60/40 a a a a a

Централно заклучување на вратите a a a a a

CARGO BOX - O O O O

Трет наслон за глава позади + opt 195 a a a a a

Преклопливо совозачко седиште - O O O O

Управувач и рачка на менувач обложени со кожа - O O O a

Стаклен отвор на покрив - O O - -

Греени предни седишта - O O O O

Задни паркинг сензори - O O O O

Штитник за сонце од возачка страна со огледало a a a a a

Мрежа во багажен простор - O O O O

START&STOP - - - a a

Механичко прилагодување на возачкото седиште O a a a a

Кит за пушачи / 12V приклучок O O O O O

Мало резервно тркало со носач a a a a a

Задни седишта фиксирани на 3 точки FIX&FOLD O O O O O

аУДио и теЛематика      

Подготовка за радио со 4 звучници и антена a - - - -

Радио CD со MP3 O - - - -

POP EASY LOUNGEстаНДарДНа и ДопоЛНитеЛНа опрема 4x4TREKKING
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Радио команди на волан (10 прекинувачи) O O a O O

Подготовка за преносна навигација O O O O O

BLUE&ME со USB и AUX приклучок и меморија од 128 MB O O a O O

Радио CD со MP3, 4x40W - a a a a

активНа и пасивНа беЗбеДНост      

ABS+EBD a a a a a

ESP + Hill holder O O O a a

Воздушно перниче за возачот a a a a a

Воздушно перниче за совозачот a a a a a

Странични воздушни перничиња O O a O a

Странични воздушни завеси a a a a a

персоНаЛиЗаЦија      

Бандажи Trekking од лесна легура 15'' гуми 175 / 65 R15" - - - a -

Бандажи 4x4 од лесна легура темни 15'' гуми 175 / 65 R15" - - - - a

Бандажи од лесна легура 15'' гуми 185 / 55 R15" - O O - -

Бандажи од лесна легура 14'' гуми 175 / 65 R14" - O a - -

ЛиНија и стиЛ      

Надолжни кровни носачи O a a a a

Надворешни ретровизори во боја на каросерија - O a a a

Рачки на врати од надвор во боја - O a a a

Браници во боја на каросерија a a a a a

Заштитни странични лајсни O O a a a

POP EASY LOUNGE 4x4TREKKING

a = сериска опрема d = опрема во опција 5 = не се вградува



www.fiat.com.mk

Две гоДини
Супер гаранција

со неограничен број 
километри

Fiat.Macedonia


