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I to właśnie z tego dziedzictwa 
technicznego i społecznego 
wywodzi się Panda trzeciej ge-
neracji. Pozostając pojazdem 
sub-kompaktowym, Panda 
urosła o kilka centymetrów 
tak, by zachować najwyższe 
standardy bezpieczeństwa i 
jeszcze powiększyć objętość 
przedziału pasażerskiego.

Przy długości 365, 
szerokości 164 i 
wysokości 155 
centymetrów, pię-
ciodrzwiowa Panda 
może wygodnie po-
mieścić pięć osób.
Dysponuje ona ponadto ba-
gażnikiem o pojemności 225 
litrów, rosnącym do 260 litrów 
po przesunięciu tylnej kanapy 
do przodu oraz 870 litrów po 
złożeniu  oparć tylnych sie-
dzeń.

W Pandzie znajdziemy nowy 
silnik TwinAir Turbo o pojemno-
ści 0,9 l i mocy 85 KM wypo-
sażony w system Start&Stop 
(Światowy Silnik Roku  2011). 
Gamę jednostek napędowych 
uzupełnia wypróbowany silnik 
benzynowy Fire o pojemności 
1,2 litra i mocy 69 KM oraz 
1,3-litrowy turbodiesel Multi-
Jet II o mocy 75 KM wyposa-
żony standardowo w system 
Start&Stop.

W momencie premiery ryn-

kowej nowa Panda dostępna 
jest z napędem na koła przed-
nie (wkrótce pojawi się także 
nowa Panda 4x4). Dostępne 
są dwa wzory kołpaków na fel-
gi stalowe oraz dwa wzory kół 
z lekkiego stopu o średnicy 14 
i 15 cali. 
Nowością jest „Blue&Me Tom-
Tom LIVE”, który łączy zale-
ty zintegrowanego systemu 
informacyjnego i przenośnej 
nawigacji oraz nieograniczonej 
niemal łączności ze światem. 
W najbliższym czasie dostęp-
ny będzie także system zapo-
biegania kolizjom przy niskich 
prędkościach  (współpracują-
cy z układem hamulcowym) 
LSCM, który potrafi wykrywać 
przeszkody w pobliżu pojazdu 
i automatycznie uruchamia ha-
mulce przy prędkościach nie 
przekraczających 30 km/h.

31-letnia 
historia 
sukcesu Pandy.
Panda weszła do historii mo-
toryzacji w roku 1980, kiedy 
to Fiat zaprezentował ją na ge-
newskim Salonie Samochodo-
wym, jako projekt rozpoczęty 
jeszcze w roku 1976. Druga 
seria Pandy pierwszej genera-
cji odniosła ponowny sukces w 
roku 1986, a jednym z głów-
nych czynników powodzenia 
były ulepszone  jednostki na-
pędowe: nowe silniki Fire o po-
jemności skokowej 796 cm3 
i mocy 34 KM oraz 999 cm3 

Panda III
Panda to wielki bestseller, który bez wątpienia przyczynił 

warunkach europejskich metropolii, modele marki Fiat

Panda to wielki bestseller, który bez wątpienia przyczynił się do wiodącej pozycji Fiata w  segmencie małych po- jazdów. Z racji doświadczenia 
zdobytego w warunkach europejskich metropolii, modele marki Fiat stanowiły zawsze „poziom odniesienia”  dla segmentu samochodów miej-
skich na Starym Kontynencie.


