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Met de Fiat Stilo ga je bepaald
niet onopgemerkt over straat.
Vooral de driedeurs trekt de aan-
dacht, en dat is geheel terecht. Met
deze nieuwe modelserie, die de
bekende Bravo/Brava vervangt,
hoopt Fiat een nieuwe klanten-
kring aan te trekken die zich tot nu
toe vooral tot Duitse producten
voelde aangetrokken. Daartoe
hebben de Italianen zich niet al-
leen met woorden maar ook met-
terdaad meer op kwaliteit gestort.
Want alleen daarmee trek je deze
groep, wellicht geholpen door een
leuk smoeltje, over de Italiaanse
grens. En een aantrekkelijk aan-
zien heeft de Stilo zeker, aange-
vuld met een vleugje Duitse uitstr-
aling. Sterker nog, wanneer je het
mooie Fiat logo door een VW em-
bleem zou vervangen, zou nie-
mand daar vreemd van opkijken.

De krachtige neus wordt door
een sportieve, welgevormde ach-
terzijde gereflecteerd. Dat betreft
vooral de driedeurs uitvoering, die
veel meer dan de ietwat anonieme
vijfdeurs een stoere lijn bezit.
Zonder dat de zakelijkheid of de
functie uit het oog zijn verloren, is
de Stilo een product om trots op te
zijn.

Sterke concurrent
Meer dan ooit is Fiat met de Stilo
een sterke concurrent voor auto’s
als de Golf, Astra, Focus en 206.
Wanneer de geplande serie rond
2003 compleet in productie is,
moeten er jaarlijks 400.000 eenhe-
den de fabriek uit rollen, een stij-

ging van 50% ten opzichte van de
voorgangers.

Fiat brengt de auto net als de
vroegere Bravo en Brava in twee
carrosserie series maar geeft ze in
tegenstelling tot die twee deze
keer geen eigen naam. De toevoe-
ging van het aantal deuren is blijk-
baar voldoende.

De basis wordt gevormd door
de driedeurs met 1.6 liter 16V mo-
tor en daarna volgen de viercilin-
der 1.8 en de vijfcilinder 2.4 liter.
Wie wil dieselen kan uit de 59 kW
of 85 kW 1.9 JTD kiezen. De
prijslijst wordt door de driedeurs
aangevoerd en begint net boven de
€ 17.000,-. De hier geteste, snelle
3-deurs Abarth vormt de top en
kost vanaf € 23.525,-.

Lekker ding
Niet minder dan 2.4 liter en vijf ci-
linders liggen onder de motorkap
van deze potente en sportieve Stilo
2.4 20V Abarth. Zijn ook al niet
trage voorganger, de Bravo HGT,
bracht het niet verder dan een 110
kW viercilinder 2.0 liter, dus dat
belooft wat.

De vijfcilinder is evenals de an-
dere Stilo-krachtbronnen, geen

geeft zich reuze dociel in druk
stadsverkeer en vraagt dan weinig
schakelwerk. Maar trap je op de
buitenweg het gas wat dieper in,
dan volgt er een smeuïge explosie
en begint de Stilo zich voor je ge-
voel eindeloos eenparig te versnel-
len. Het bijkomend gevolg is wel

Sportiviteit in een ruime jas

Aanval op Duitse rivalen
Een krachtig uiterlijk, veel ruimte en een innovatieve

uitrusting kenmerken de nieuwe Fiat Stilo. Hij is be-

slist minder anoniem dan zijn voorgangers. Fiat wil

met haar compacte middenklasser vooral de Duitse

concurrentie het leven zuur maken.
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nieuwe motor. We kennen ‘m on-
der andere al van de Lancia Kappa
en hij komt straks ook voor in de
nieuwe Thesis. Die motor is een
uitermate lekker ding. Hij ligt keu-
rig weggewerkt onder een kunst-
stof deksel, dwars voor de vooras
en drijft uiteraard de voorwielen
aan. Het is een langeslag motor
met een boring x slag van 83,0 x
90,4 mm waarmee een slagvolume
van 2446 cm3 wordt bereikt.

Fiat geeft een vermogen op van
125 kW bij 6000 t/min (iets min-
der dan de Lancia die op 129 kW
uitkomt) en een maximum koppel
van 221 Nm bij 3500 t/min. Bij
MAHA in Vianen kwam de stan-
daard op de Abarth gemonteerde
Selespeed halfautomaat ons niet
goed van pas. Wanneer volgens de
testprocedure de voet van het gas
moet en de versnelling in de vrij-
loop, reageert de Stilo daar niet op
en wordt op de motor afgeremd.
Met als gevolg dat de meting niet
zuiver kan worden gedaan omdat
de afgelezen verliezen aan de aan-
gedreven wielen sterker oplopen
dan in werkelijkheid het geval is.
We hebben de meting toch maar
afgemaakt en kwamen op 123,5
kW aan de krukas bij 5780 t/min
en een koppel van 248 Nm bij
4340 t/min. Met andere woorden:
vrijwel evenveel vermogen als
volgens de fabrieksopgave, en een
wat hoger koppel.

Je kunt aan de ietwat rafelige
koppelkromme al aflezen dat het
maximum pas iets onder de 3000
t/min beschikbaar komt, maar in
de praktijk merk je daar niet zo-
veel van. De 5-cilinder is namelijk
een geweldig soepele, ruim beme-
ten motor voor deze 1240 kg we-
gende Fiat Stilo. Hij levert in bijna
elk van de vijf versnellingen een
grote trekkracht en doet dat bege-
leid door een interessant en krach-
tig, maar nimmer storend motor-
geluid. Hij toont een tweeledig
karakter, want de Stilo Abarth be-

Met de Stilo Abarth zendt Fiat een
krachtige boodschap uit.Deze Bra-
vo-opvolger is een aantrekkelijk al-
ternatief voor de gevestigde Duitse
orde in deze populaire klasse.

De achterkant is de sterkste zijde
van de 3-deurs Stilo.Hij toont dik
en sportief en is van prachtige
lichtunits voorzien.

Een sportieve cockpit met witte
wijzerplaten.Het display viel he-
laas herhaaldelijk uit.Handig zijn
de vele toetsen op het suurwiel.
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een heftig brandstofverbruik van
gemiddeld 1 op 8,8.

Zelf schakelen
Persoonlijk zijn wij niet al te dol
op de prestaties van de Selespeed
transmissie. Deze zit standaard op
elke Stilo Abarth, je moet er dus

vloerpook of de peddeltjes onder
het stuurwiel, rechts voor opscha-
kelen, links voor terugschakelen.
Heel leuk is het schopje tussengas
dat de bak zichzelf keer op keer
geeft bij het terugschakelen.

De pook verdiende bij ons
meestal de voorkeur want de ped-
deltjes werken alleen goed op een
rechte weg. In bochten, bij een in-
gedraaid stuurwiel kun je ze soms
niet, of anders met moeite berei-
ken. De schakeltijd is snel genoeg,
daarover geen klachten. De achter-
uitstand maakt zich bekend door
een pieptoontje, soms is het lastig
om van daaruit weer in de 1e voor-
uit te komen. Af en toe blijf je dan
achteruit rijden, wat tot koddige
situaties kan leiden. Ook bood de
automaat die normaal door een
drukknop wordt ingeschakeld,
soms vrijwillig en onverwacht zijn
diensten aan. De elektronica was
bij onze auto duidelijk nog niet
geheel op orde.

Meer ruimte
In de Stilo heb je goed de ruimte.
De auto is niet voortgeborduurd
op het onderstel van de Brava/Bra-
vo, maar kreeg een compleet
nieuw ontworpen modulaire bo-
demplaat en onderstel. Dat bete-
kent een andere, lees grotere wiel-
basis die de interieurruimte ten
goede is gekomen. Je zit uiteraard
voorin beter dan achterin, maar
ook daar is het nog heel goed toe-
ven. Elektrisch schuivende voor-

De 2.4 liter vijfcilinder Lancia mo-
tor doet het geweldig in de Stilo,
met z’n 125 kW is deze ruim vol-
doende voor pittige prestaties.

Het interieur van onze Stilo Abarth kent
strakke,zwarte tinten.Sportief en mo-
dern.De Stilo onderscheidt zich door
een ruime standaard uitrusting.

De achterbank is comfortabel en goed
bereikbaar.De beenruimte is toerei-
kend,de inzittenden beschikken ook
over voldoende bergruimte en een be-
kerhouder.

De bagageruimte is groot genoeg voor
dit type auto en kan desgewenst wor-
den vergroot door het inklappen van de
achterbankdelen.

een liefhebber van zijn of ‘m an-
ders gewoon accepteren. Het is
een knap ding, dat wel, maar wie
sportief wil rijden doet dat liever
zelf. Op de manuele bediening valt
trouwens heel weinig aan te mer-
ken, die gaat snel genoeg. Je kunt
kiezen tussen de goed geplaatste

Connect en Nav+ zijn standaard
items voor de Abarth.Hiermee
gaat een geheel nieuwe wereld
open.
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Max. motorvermogen op rollenbank .......................123,5 kW bij 5.780 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ..........99,5 kW bij 5.780 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................248 Nm bij 4.340 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................125 kW bij 6.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................221 Nm bij 3.500 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 6,9 sec. ...........0-100 km/h: 9,8 sec. ..............80-120 km/h: 6,7 sec.

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit:13,5 liter op 100 km............................Buitenweg: 7,6 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................9,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................11,4 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................215 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................215 km/h

Testmetingen

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen

Plus
De driedeurs Stilo Abarth bezit
een modern en flitsend uiter-
lijk.Het geheel maakt een soli-
de indruk,een gevoel dat zich
ook in het interieur voortzet.
De uitrusting is zeer compleet.
De Stilo Abarth is iets overge-
motoriseerd wat leidt tot een
smeuïge trekkracht in zowat
elk toerengebied en een heer-
lijke sound van de mooie vijfci-
linder krachtbron.

Min
In de Abarth uitvoering is de
Stilo tot de rand toe gevuld met
elektronica en elektrische ap-
plicaties.Dat is mooi zolang
het allemaal werkt,maar bij
onze Abarth liet dat helaas hier
en daar te wensen over.De Se-
lespeed halfautomaat kon ons
niet altijd bekoren.Wie zich te-
veel door de sterke motor laat
inspireren,komt met stevige
brandstofnota’s thuis.

Modelserie en prijzen
Fiat Stilo
1.6 16V Active ..............€ 17.225,- (ƒ 37.959,-)
1.6 16V Dynamic ............€ 18.625,- (ƒ 41.044,-)
1.8 16V Dynamic ............€ 20.275,- (ƒ 44.680,-)
2.4 20V Abarth ..............€ 23.525,- (ƒ 51.842,-)
1.9 JTD Active 59 kW ....€ 19.675,- (ƒ 43.358,-)
1.9 JTD Active 85 kW ....€ 21.325,- (ƒ 46.994,-)
1.9 JTD Dynamic 85 kW € 22.725,- (ƒ 50.079,-)
5-deurs ..............................+ € 700,- (ƒ 1.543,-)

ABS: ..................................................standaard
ASR: ..................................................standaard
Stabiliteitsregeling: ..standaard op 1.8 Dynamic
..............................en Abarth, optie op Active en
..........................1.6 Dynamic € 595,- (ƒ 1.311,-)
Remassistent: ..................................standaard
Airbag bestuurder: ..........................standaard
Airbag passagier: ............................standaard
Zij-airbags voor: ..............................standaard
Zij-airbags achter: ..................€ 395,- (ƒ 870,-)
Windowbags: ....................................standaard
Xenon verlichting:............optie op Dynamic en
....................................Abarth € 995,- (ƒ 2.193,-)
Centrale vergrendeling: ..................standaard
Met afstandsbediening: ..............standaard op
............................................ Dynamic en Abarth
Elektrische ruiten voor: ..................standaard
Handbediende airco: ..................standaard op
...... Dynamic, optie op Active € 925,- (ƒ 2.038,-)
Automatische airco:........standaard op Abarth,
.............. optie op Active € 1.325,- (ƒ 2.930,-) en
.................................. Dynamic € 400,- (ƒ 881,-)

Cruise control:..........................optie op Abarth
............................................€ 1.350,- (ƒ 2.975,-)
Connect/Nav+ systeem:..............standaard op
.. Abarth, optie op Dynamic € 1.795,- (ƒ 3.956,-)
Selespeed automaat: ......standaard op Abarth
Lederen bekleding: ............optie op Abarth en
............................ Dynamic € 1.225,- (ƒ 2.700,-)
Elektrisch schuifdak: ........€ 1.350,- (ƒ 2.975,-)
Metallic lak: ..............................€ 395,- (ƒ 870,-)

Importeur
Fiat Auto Nederland
☎ (020) 342 17 00

stoelen zijn bij het instappen een
extra hulp.

Het instrumentenbord bestaat
uit een mix van traditionele ronde
klokken en rechthoekige beeld-
schermen. Snelheid, toeren, mo-
tortemperatuur en brandstofvoor-
raad lees je af via de ronde
klokken, de rest wordt op twee
beeldschermen weergegeven. Eén
daarvan zit recht voor de bestuur-
der en daarin staan de stand van de
Selespeed bak, de gegevens van de
buitentemperatuur, boordcomputer
en het audiosysteem. In de mid-
denconsole is een groter beeld-
scherm bevestigd en hierop laten
het climate control en de op de
Abarth standaard geleverde ‘Con-
nect’ hun kunsten zien.

Rijk uitgerust
De Abarth is zeer compleet uitge-
rust en ingericht. Wat dat laatste
betreft, voel je je in de Stilo al

thuis zodra je op een van de twee
voorstoelen hebt plaatsgenomen.
Die zijn redelijk sportief van vorm
en kunnen beide elektrisch ver-
steld worden. Elektrisch gaan ook
de beide portierruiten en de zij-
spiegels, het stuur is handmatig
verstelbaar.

De standaard uitrusting van de
Stilo Abarth omvat naast Connect,
de Nav+ en de Radio/CD speler,
ook zes airbags, een elektrische
stuurbekrachtiging, de eerder ge-
noemde Selespeed, mooie licht-
metalen (205/55R16) wielen,
ABS, ESP, een leder bekleed
stuurwiel, een sensor parkeerhulp,
regensensor plus de dual zone cli-
mate control. Voor relatief weinig
geld kun je twee zijairbags achter-
in en nog enkele andere extra’s
bijkopen.

De afwerking bestaat uit een
mix van smaakvolle en goed uit-
ziende materialen en enkele iets
minder mooie kunststoffen. De le-
deren bekleding van onze testauto
staat ‘m heel goed, en is een niet al
te kostbaar extra. Voor het opber-
gen van kleine spullen staan grote
portierbakken en bakken naast de
achterbank ter beschikking, terwijl
er verder ook een kastje met klep,
een middenarmsteun voorin met
bergruimte en een bakje in de uit-
klapbare achterste middenarm-
steun hun diensten aanbieden.
Ook is de Stilo van bekerhouders

voorzien. De bagageruimte is goed
van vorm en eenvoudig bereik-
baar. Het was even wennen om
met het elektrische slot om te
gaan, met name bij het sluiten van
het deksel.

Kilometervreter
Het Stilo onderstel, bestaande uit
MacPherson voorpoten en een
eenvoudige torsie achteras, is sim-
pel maar werkt effectief. Je hoeft
de snelle Stilo Abarth slechts en-
kele bochten door te smijten, om
te voelen dat er meer naar comfort
is gekeken dan naar een uiterst
sportieve rijstijl. De Stilo is een
gemakkelijk rijdende auto en veel
meer een kilometervreter dan een
supersnelle, sportieve bochten-
auto. Je merkt dat al snel aan de
enorme rechtuit stabiliteit die he-
laas door de elektrohydraulische
stuurbekrachtiging iets te kunst-
matig aan de bestuurder wordt
doorgegeven. Maar ondanks dit al-
les is de Stilo Abarth voor een in
sportief rijden geïnteresseerde be-
rijder een voldoende inspirerende
auto waaraan hij of zij veel plezier
beleeft. En dan maakt het niet uit
of het gaat om dagelijks woon-
werkverkeer, danwel een snel
blokje om, of om een lange rit
naar de wintersport.

Dick Schornagel

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




