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AUTO
Fiat Stilo technisch bekeken

TEKENINGEN:FIAT

Fiat signaleert grote belangstelling
voor ruimtewagens, zo’n variant
komt ook op basis van de Stilo,
maar die moet nu al dezelfde func-
tionaliteit bieden. Daarvoor dient
het ‘new generation’ interieur in de
vijfdeurs versie. Hierbij horen een

verschuifbare achterbank met ver-
stelbare leuning, en aan passa-
gierszijde een klaptafeltje aan de
omklapbare voorstoelleuning.

Daartoe koos men voor een mo-
dulaire opbouw van de carrosserie,
voortbordurend op ervaringen met

de Multipla die een soort ruimte-
lijk ‘spaceframe’ heeft als dragen-
de structuur. Het blanke koetswerk
van de Stilo wordt net iets anders
dan gebruikelijk opgebouwd, uit
een serie losse plaatwerkdelen
waarvan er enkele verwisselbaar
zijn. Zo ontstaat een reeks maat-
verschillen tussen de drie- en vijf-
deurs versie, en kunnen gemakke-
lijk meer varianten met weer
andere hoofdmaten worden ge-
bouwd zonder dure wijzigingen in
de productielijn.

Conventioneel
Fiat voorzag de Stilo van conven-
tionele techniek in onderstel en
aandrijving, voor een groot deel
bekend uit andere modellen. Zo
kennen we de 1.2 16V motor met
zesversnellingsbak uit de Punto, de
overige benzinemotoren en diesels
uit de Bravo/Brava en Marea
(naast toepassingen bij Lancia en
Alfa Romeo). Ook de vijfversnel-
lings transmissie en Selespeed vijf-
bak zijn bekend.

Alle aggregaten op de 59 kW
sterke 1.9 JTD na, ondergingen
wijzigingen voor de Stilo, met
name om ze lichter, zuiniger en
soepeler te maken. De 1.2, 1.6 en

1.8 kregen onder meer verdelerlo-
ze ontsteking met bobines op de
bougies, en drive by wire elektro-
nische gasklepbediening. Bij de
1.6 gaat het nog verder, met een
vergrote zuigerslag en verkleinde
boring om een hoger motorkoppel
te bereiken. De 1.8 en de vijfcilin-
der 2.4 hebben tevens een inlaat
met variabele lengte gekregen om
de trekkracht te verbeteren. De
sterkste JTD diesel kreeg meer
vermogen (nu 85 kW) door naast
een inlaatluchtkoeler (niet op de
zwakkere JTD) ook een turbo met
verstelbare schoepen toe te passen.

Bij de wielophanging grijpt Fiat
terug op semi-onafhankelijke op-
hanging achter, om ruimte te spa-
ren. Vooraan zien we de gangbare
MacPherson veerpoten. Naar mo-
derne inzichten bevestigd aan een
aparte draagbalk, waarop ook het
tandheugel stuurhuis is bevestigd
en de stabilisator, netjes direct ge-
koppeld aan de veerbenen.

Selectief
Geheel in de geest van de tijd heeft
de Stilo elektrische stuurbekrachti-
ging. Een bijzonderheid is de Du-
aldrive bekrachtiging, al bekend
van de Punto. De sturing van de

Auto met veel mogelijkheden

Alles in één
Internationaal dient de Stilo aangeprezen te wor-

den met de slagzin ‘forward thinking’. Het vooruit-

strevende van de nieuwe Fiat zit niet in zijn tech-

niek, maar in de verpakking. De mogelijkheden

van een ruimtewagen, in een normaal formaat

carrosserie. Inclusief alle zegeningen die moder-

ne elektronica biedt, zij het ook hier zonder iets

waarlijk vernieuwends.

Het koetswerk van de Stilo heeft
een modulaire opbouw,met enke-
le andere plaatdelen erin is de vijf-
deurs versie hoger, langer en
smaller dan de driedeurs,bij gelij-
ke wielbasis en spoorbreedten.
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Geheel on-line
In drie soorten biedt Fiat het Con-
nect communicatiesysteem. De
auto krijgt dan een tweede CAN
(Controller Area Network) signaal-
transportsysteem: een snel CAN
voor de aandrijf-en remsystemen,
plus een langzamer CAN voor de
elektronische apparatuur in het in-
terieur. Bij de topversie van Con-
nect hoort een audiosysteem, dual-
band GSM telefoon met handsfree
bediening, boordcomputer, een 7
inch TFT kleurenbeeldscherm,
spraaksturing voor de telefoon, en

een CD-speler die MP3 geluidsbe-
standen kan lezen. De ingebouwde
telefoon kan het navigatiesysteem
programmeren. Geef het Connect
centrum een adres, en ontvang een
SMS-bericht terug, waarmee het
navigatiesysteem ingesteld wordt.

Dat mag ‘forward thinking’ he-
ten, dit soort diensten zal (per
abonnement) de komende tijd door
steeds meer automerken geboden
worden. Fiat is hier niet uniek in,
maar er wel snel bij. 

Fiat stapt bij de Stilo af van de onafhan-
kelijke achterwielophanging die vele
voorgaande kleinere modellen hadden,
ten gunste van een ruimtesparende
semi-starre as met door een torsiebuis
gekoppelde langsarmen.

Motorisch brengt de Stilo nog wei-
nig nieuws,buiten een 10 pk ster-
kere 1.9 JTD diesel. In 2002 komen
echt nieuwe  16V JTD’s .

Een opmerkelijke keus is het,om de snelste Stilo standaard de van Alfa
Romeo bekende Selespeed automatische schakelbediening mee te ge-
ven.Andere motoren kunnen nog niet met een automatische transmissie
worden gecombineerd,die komt volgend jaar.

Peter Fokker

uit te rusten met Selespeed trans-
missie. Dat is een mechanische
vijfbak met plaatkoppeling, be-
diend door een hydraulisch sys-
teem met elektronische sturing. In
principe een halfautomaat, met se-
quentiële bediening via knopjes
aan het stuur of de schakelpook.
Maar de elektronica kan ook vol-
automatisch schakelen, en doet dat
trouwens al wanneer in handbedie-
ning-stand de rijder niet tijdig op-
of terugschakelt, of een onwense-
lijke schakelmanoeuvre verlangt.

Slimme beveiliging
Nog niet gebruikelijk in deze klas-
se is dat de Stilo zes airbags mee-
krijgt (voor/zij/hoofd), en op wens
nog twee extra (opzij achterin). De
airbags in het dashboard hebben
een tweefasen gasgenerator die
naar aanleiding van de ernst van
een aanrijding meer of minder gas
in de airbags jaagt. Een sensor in
de passagiersstoel zorgt dat voor
een lichte passagier zoals een kind
de airbag minder wordt opgebla-
zen. De opblaas-strategie past zich
tevens aan wanneer sensoren in de
gordelsloten vaststellen dat geen
gordel wordt gedragen. Ook de
gordelspanners treden dan niet in
werking, dus vervanging is dan
niet nodig.

Vooruitstrevend zijn het Con-
nect communicatiesysteem en de
intelligente snelheidsregelaar. De
laatste gebruikt radar afstandsme-
ting om de ingestelde snelheid (in-
stelbereik 30 tot 160 km/h) auto-
matisch aan te passen wanneer een
voorligger te dicht wordt genaderd.
Overigens heeft Fiat voor de Stilo
ook cruise control zonder radar,
standaard in de Abarth.

Nog een primeur voor deze au-
toklasse is het Easy Go vergrendel-
systeem. Een passieve codechip,
verpakt als een mini-sieraad, wordt
radiografisch uitgelezen door de
auto. Het radiosignaal reikt tot een
halve meter buiten de auto. Trek-
ken aan de deurgreep geeft het sig-
naal om de auto te ontgrendelen en
de startblokkering op te heffen,
starten en stoppen gaat met een
drukknop in plaats van een auto-
sleutel. Evenzo wordt de auto au-
tomatisch afgesloten wanneer de
codechip bij de auto vandaan gaat.

elektromotor, onder het dashboard
aan de stuurkolom gemonteerd, is
omschakelbaar op extra lichte be-
sturing voor stadsverkeer.

Het remsysteem omvat schijven
rondom en een Bosch 5.7 ABS
systeem inclusief elektronische
remkrachtverdeling EBD, ASR en
MSR antislipregeling. ASR gaat
wielslip door overmatige aandrijf-
kracht tegen door op het motorma-
nagement en eventueel ook op de
remmen van aangedreven wielen
in te grijpen. MSR gaat wielslip bij
overmatig afremmen op de motor
tegen, bijvoorbeeld bij terugscha-
kelen, ook door een ingreep op het
motormanagement. Tot slot is er
een remassistent-functie om bij
een noodstop snel optimale druk in
het remsysteem op te bouwen.
Daarbij gebruikt Fiat twee syste-
men, een elektronische remhulp
via de ABS regeling wanneer ook
ESP is ingebouwd, of anders een
mechanisch systeem in de rembe-
krachtiger. Hier zorgt een klep bij
snel intrappen van de rem dat onaf-
hankelijk van de pedaaldruk maxi-
male vacuümbekrachtiging in-
treedt.

Opmerkelijk is de keus om de
sportieve Stilo Abarth standaard
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