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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De lange levensduur van z’n voorganger zal de
nieuwe Panda waarschijnlijk niet halen, ook al
is ie nog zo geniaal bedacht en uitgevoerd.
Eigenlijk had die Gingo moeten heten, maar de
klank van deze naam leek te veel op Twingo
vond Renault en dus ging die naam niet door.
De nieuwe Panda zit overigens nog steeds in
hetzelfde segment als zijn voorganger. Fiat wil
er met ingang van 2004 jaarlijks 200.000 van
gaan bouwen. Hij heeft heel wat meer te bie-
den. Om te beginnen een aantrekkelijker uiter-
lijk dat de auto een duurdere uitstraling geeft
dan de oer-Panda. Verder is de nieuwe Panda
een vijfdeurs auto tegen de driedeurs voorheen,
met een behoorlijke interieurruimte en een
heel fatsoenlijk comfort. Ook de uitrusting mag
er wezen. Allemaal vooruitgang dus.
Kijken we naar het uiterlijk dan valt in de eer-
ste plaats de hoge, steile voorruit op plus de
boogvormige lijn van de tweede portierruit die
vlak voor de derde ruit een heftige knik maakt.
Ook de extreem korte achterkant met de op de
hoek geplaatste achterwielen en de van hoog
tot laag lopende achterlichten, gaan niet onge-
merkt aan het nieuwsgierige oog voorbij. Het

koddige front met het fraaie Fiat logo (geluk-
kig terug van weggeweest) doet de rest. De
nieuwe Panda is een leuke auto om te zien.
Net als zijn voorganger zit hij in het A-segment
waarin vooral de Japanners en de
Zuidkoreanen sterk zijn met de Daihatsu
Cuore, Suzuki Alto, Daewoo Matiz en Hyundai
Atos. Uitstekende producten allemaal maar ze
missen de vrolijke, zuidelijke uitstraling van de
Fiat en lijken alleen al daardoor een klasse
goedkoper!

Uitstekend torretje
Je hebt in combinatie met de Panda al snel de
neiging om verkleinwoorden te gebruiken. Een
verkeerde gewoonte, want de Panda ‘tweede
generatie’ is een echte auto met een serieuze
motor. Onder de korte motorkap legt Fiat in
het basismodel een 1.1 liter en in de duurdere
versies een 1.2 liter motor. Straks komt daar
nog een 1.3 liter MultiJet 16V diesel bij. Onze
test-Panda was de 1.2 Dynamic 8V. Het maxi-
mum vermogen bedraagt 44 kW bij 5000 t/min
en de motor levert een maximum koppel van
102 Nm bij 2500 t/min. Goede waarden voor
een motor in deze inhoudsklasse. De motor
weet zich niet alleen goed te handhaven in de
slechts 835 kg wegende Fiat, hij produceert ook
opmerkelijk weinig geruis. Zelfs bij stevig door-
trekken tot de op de toerenteller niet eens aan-
wezige rode streep (we zijn bij 6400 t/min
gestopt!) blijven de arbeidsgeluiden, afgezien
van een licht grommend geluid rond de 2500
t/min, nog ruim binnen de perken. Het is een
aangename, zuinige motor, die ook op langere
afstanden heel rustig z’n werk doet. In de stad
wil de Fiat voor het leveren van enige presta-
ties, wel graag worden geschakeld. Maar dat
zal nimmer voor vermoeidheid zorgen want de
vrijwel naast het stuur uit het dashboard prik-
kende pook laat zich met korte slagen, super-
licht bedienen.

Vrolijkheid troef
Fiat heeft z’n zuidelijke temperament ook los
gelaten op het interieurdesign. De Panda toont
zich namelijk ook daar van z’n vrolijke kant,
met name wanneer je voor de lichtere, vlekge-
voelige bekleding kiest. De instap is ruim en
hoog, de beide voorstoelen kunnen over een

grote afstand naar achteren worden geschoven.
De zitting is lang genoeg, de zijdelingse steun
zou beter kunnen. De extra te bestellen stoel-
hoogteverstelling is een simpele constructie die
met een hendel de zitting aan de voorkant
omhoog/laag scharniert. In de laagste stand
duwt de onderbalk van de rugleuning pijnlijk
onderin je rug, dus daar heb je weinig aan.
Het dashboard bestaat uit twee delen: een over-
kapping met de goed afleesbare en complete

Nieuwe Panda opmerkelijk volwassen auto

Groots in daden
De hagelnieuwe Fiat Panda

en zijn in 1980 verschenen

voorganger hebben slechts

één ding gemeen: het zijn

allebei compacte Fiats.

Vergeleken met de ‘sobere

doos op wielen’ van des-

tijds is dit nieuwe funky

design model een ware

verademing. De nieuwe

Panda is alleen in z’n afme-

tingen nog ‘klein’.
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De Panda baart vanuit alle hoeken opzien. De neus
is stoer en jeugdig, de steile voorruit is hoog in
het dak doorgetrokken.
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instrumenten recht voor de bestuurder en de
als een aparte doos uitgevoerde middenconso-
le, waar ook de pook uitsteekt. De radio zit
hoog gemonteerd met daaronder de knoppen
voor de City stand van de besturing, de mist-
lampen en het mistachterlicht. Daaronder heb
je de klimaatregeling en naast de pook bevin-
den zich de knoppen van de elektrisch bedien-
bare zijruiten in de voorportieren. Rechts zit
een bruikbaar dashboardkastje en de beker-
houders zitten op de tunnel. De asbak is als
een beker uitgevoerd en kan zowel voor- als
achterin worden gebruikt.

Op de middenconsole
vallen vooral de goed-
geplaatste pook en de
audio (optie) op. Ook
de airco is een optie.
Met een knop is de
superlichte City-bestu-
ring in te schakelen.

De laadruimte is niet groot maar wel goed bereik-
baar. Onder de vloer ligt helaas een thuiskomertje.
De bagageruimte varieert van 206 tot 775 liter.

De Panda heeft een
extreem korte en steile
achterkant. De achter-
lichten zijn vanaf de
bumper tot bijna aan
de dakgoot ingebouwd
en goed zichtbaar.

De boordcomputer
geeft veel informatie
door. Handig is de
stuurbediening van het
als extra leverbare
audiosysteem.

Fiat heeft er een vrolijk interieur van gemaakt,
licht door de bekledingsoort en luchtig vanwege
de grote ramen. Het dashboard is leuk vormgege-
ven.

De rugleuning van de achterbank klapt in zijn ge-
heel voorover, als optie is ie ook in twee delen te
bestellen. De zitting kan niet worden omgeklapt.

Foto’s: Jan Lieftink
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verschuifbare achterbank leverbaar, wat de
flexibiliteit verder vergroot.
De standaarduitrusting is voor deze prijsklasse
behoorlijk compleet en omvat bij de geteste
Dynamic onder meer centrale vergrendeling
met afstandsbediening, elektrisch bedienbare
zijruiten voorin, centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening, een tripcomputer en
zelfs ABS. De duurdere Emotion voegt daar
onder andere een audiosysteem aan toe, auto-
matische airco en lichtmetalen velgen.
Overigens heeft de Panda een voor deze klasse
bijzonder uitgebreide optielijst.

Opvallend comfortabel
De Panda staat op een modern onderstel dat is
opgebouwd uit dwarsarmen en veerpoten aan
de voorkant en een torsie-as met schroefveren
achter. De Panda is een comfortabele auto, we
durven zelfs te stellen dat hij de meest comfor-
tabele auto in zijn klasse is! Grote en kleine
oneffenheden worden met veel gemak opgevan-
gen, overhellen in een snelle bocht doet hij wel
maar ruim binnen de perken en wiel/weg gelui-
den blijven opmerkelijk goed afgedempt.
Daardoor is de Panda naast zijn stadswerk, waar
hij eigenlijk in de eerste plaats voor is bedoeld,
ook best beschikt voor een langere rit over de
snelweg. Hij voelt dan nog steeds stabiel aan. ●

Dick Schornagel

Niet vernieuwend in service
Qua uiterlijk, com-
fort en rijgedrag is
de nieuwe Panda
uiterst vooruitstre-
vend. In de service
worden daarente-
gen geen nieuwe
trends gezet, althans
zolang de moderne
1.3 MultiJet-diesel
nog niet leverbaar
is. De benzinemodel-
len komen elke
20.000 km naar de
werkplaats voor een
oliewissel (SAE
10W40, ACEA A3
API SL). Gelijktijdig
(of jaarlijks) wordt
het interieurluchtfil-
ter vernieuwd.
Klepspelingcontrole
geschiedt na 40.000

km, voor het corri-
geren van de speling
zijn stelplaatjes
nodig. Bij dezelfde
beurt krijgt de
motor nieuwe bou-
gies, het luchtfilter
maakt bij 60.000 km
plaats voor een
nieuw exemplaar. De
benzinemotoren
hebben een distribu-
tietandriem die na
120.000 km vervang-
en wordt. Gelukkig
voor de Panda-rijder
zijn de transmissies
voor het leven
gesmeerd. ●

Onder de Panda-motorkap treffen we voorlopig
alleen de 1.1 of 1.2 liter 8-kleps benzinemotor
aan. Volgend jaar komt de 1.3 MultiJet, een zuinig
en pittig juweeltje van een dieselmotor.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .............. 44 kW bij 5000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................102 Nm bij 2500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....9,6 sec. ......0-100 km/h: 15,8 sec. ..80-120 km/h: ....9,9 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 65 dBA ................100km/h: 68 dBA ..................120 km/h: 72 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 7,1 liter op 100 km ....................Buitenweg: 4,8 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................5,6 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................6,7 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................155 km/h

Gegevens: Fiat Auto Nederland

De Panda
verdient
vooral pun-

ten om z’n onver-
wacht grote veer-
comfort. In deze
klasse is hij daarmee
uniek. Daarbij komt
het beschaafde mot-
orgeluid en het
enorme gemak
waarmee je door
druk stadsverkeer
laveert. Niet in de
laatste plaats gehol-
pen door de City-
stand van de Dual
Drive stuurbe-
krachtiging. Maar
ook op de buiten-
weg staat de Panda
zijn mannetje.

Fiat heeft
bespaard
door een

aantal zaken die de
veiligheid betreffen
niet standaard mee
te leveren. Zoals
ABS, ESP en zij-air-
bags. En wat de
motor betreft, die is
weliswaar erg stil,
maar er moet wel
stevig mee worden
doorgetrokken alvo-
rens je een snelle
inhaalmanoeuvre
kunt uithalen. Wie
het maximale nut uit
de laadruimte wil
halen, zal de ge-
fixeerde achterbank-
zitting betreuren.

Modelserie en prijzen
Fiat Panda 1.1 Active: ..................................................................€ 8.495,-

Fiat Panda 1.1 Active Plus:..........................................................€ 9.195,-

Fiat Panda 1.2 Dynamic: ..............................................................€ 9.695,-

Fiat Panda 1.2 Emotion: ............................................................€ 11.795,-

ABS: ..............................standaard op Dynamic/Emotion (Active + € 395,-)

ESP: ......................................................optie op Dynamic/Emotion (€ 395,-)

Zij-airbags: ..........................................optie op Dynamic/Emotion (€ 195,-)

Windowbags: ......................................optie op Dynamic/Emotion (€ 225,-)

Centrale portiervergrendeling: ..............standaard op Dynamic/Emotion

......................................................................................(Active + € 195,-*)

Elektrische ramen voor: ..........................standaard op Dynamic/Emotion

........................................................................................(Active + € 195,-*)

Handbediende airco: ........................optie op Active en Dynamic (€ 695,-)

Automatische airco: ................................................standaard op Emotion

Audio: ............................standaard op Emotion (Active/Dynamic + € 225,-)

Automaat: ........................................optie op Dynamic/Emotion (€ 1395,-)

*Centrale vergrendeling en elektrische ruiten in één pakket

Importeur: Fiat Auto Nederland, ☎ (020) 342 17 00, www.fiat.nl

De zitruimte achterin is redelijk, mits de voor-
passagiers niet al te lang zijn. De rugleuning
kan wel omklappen, de zitting helaas niet. Een
vlakke laadvloer is daardoor niet mogelijk,
maar de laadruimte van 206 liter vermeerdert
er wel door tot 775 liter. Volgend jaar wordt een
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