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Sød og sjov lille Panda, men Fiat
skulle have ladet gardinairbag
være standard

MMoottoorr  mmeenneerr

Kald mig bare Panda
Fiats nye Panda, der først hed Gingo, er rummelig og let at køre

■ Lissabon: Fiat havde ikke tænkt
sig godt nok om, da Gingo blev
navngivet. Angiveligt for at und-
gå en frontalkollision med Re-
naults Twingo blev navnet i 11.
time ændret til Panda, som allige-
vel skulle udgå. 

Panda-navnet passer i øvrigt
meget bedre til bilen. Den er sød
og sjov som en lille Panda-bjørn. 

Den elektriske servostyring
har, som i Punto, to styrepro-
grammer: Normal og City. Over
35 km/t fungerer begge program-
mer ens. Styringen bliver mere
fast. Måske ikke fast nok, det vil
en test på dansk grund vise.

Pandas mål siger kort, smal og
høj, men tallene afslører ikke hele
sandheden. De stejle sider sikrer
albuerum, og selv på bagsædet sid-
der en 1,87 m dansker udmærket.
Der er plads til fire, med mindre
man bestiller bilen med fem sæder
- men så kniber det i bredden.

Bagagerummets 206 liter er
pærenemt at udvide til 775 l. Ryg-
lænet foldes blot frem. En vende-
diameter på kun 9,1 m gør desu-

den bilen umådelig nem at smut-
te rundt med. I det hele taget er
Pandas særkende nem betjening
og et lyst og venligt interiør.

Ved salgsstart i Danmark leveres
Panda kun med den økonomiske
1.2 liter, 60 hk FIRE motor, der
er kendt fra Punto. Til foråret
kommer en 1.3 liter, 70 hestes
commonrail dieselmotor, skabt
sammen med General Motors. Li-
geledes automatisk kobling i form
af Fiats Duallogic gearkasse.

Fire airbags og ABS-bremser
med elektronisk bremsekraftfor-
deling er standard. Gardinairbags
koster 2.000 kr. ekstra, ikke mere
end at de burde være standard.

Fra januar bliver ESP, elektro-
nisk stabilitets program, en mu-
lighed (5.000 kr.). Til funktionen
er knyttet nye elektroniske sikker-
hedsfaciliteter, som Fiat markeds-
fører Panda på. Standard er deri-
mod et udmærket system, der ved
kollision afbryder benzintilførslen
og automatisk låser dørene op og
tænder lyset i kabinen.

Kollisionssikkerheden, Fiats
akilleshæl, er ikke målt, men bilen
skal nu kunne leve op til EUs
skærpede krav.  

Af Leif Nielsen

II  vvaarriiaanntteenn  PPaannddaa  EEmmoottiioonn er et stort
soltag standard

Fiat Panda 1,1 FIRE 1.2 FIRE 1.3 16V Multijet
Cyl. – slagvol. – vent. 4-1108-8 4-1242-8 4-1251-16
Hk – ved omdr. 54-5000 60-5000 70-4000
Nm – ved omdr. 88-2750 102-2500 145-1500
Topfart, km/t 150 155 160
0-100 km/t, sek. 15,0 14,0 13,0
Forbrug, km/l. 17,5 17,8 23,3
Længde x bredde x højde, cm   354 x 158 x 154 . Akselafstand 230 cm
Pris, kroner, inkl. lev. ikke fastsat 123.180 ikke fastsat

FFiiaatt  PPaannddaa er en sød og sjov lille bybil. I Danmark bliver tagbøjlerne standard

PPåå  GGeenneevvee  MMoottoorrsshhooww i marts var
der ikke tvivl om, at navnet skulle
være Gingo. Navneskiftet har ikke
kostet en rød reje, hævder Fiats le-
delse, mens forhandlerne får Pan-
da-emblemer med ekstrapost

FFøørreerrppllaaddsseenn er velindrettet, og Pan-
da har servostyring a la storebror
Punto, inkl. en overflødig cityfunktion

BBaaggaaggeerruummmmeett er nemt at udvide.
Splitbagsæde er ekstraudstyr

DDeerr  eerr  ppåå alle leder forbløffende god
plads på bagsædet 

DDee  hheerr  sskkiitt--
sseerreeddee seks
airbags ville
have givet
Panda et for-
spring
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Mazda 3 holder på fornem vis
dampen oppe hos Mazda. Tag en
prøvetur, mens du venter på en
Golf eller Astra!

MMoottoorr  mmeenneerr

SET&KØRT

Mazda i Golf-format
Den nye Mazda 3 lægger sig i sporet af den
vellykkede Mazda 6 og udfordrer nyhederne
VW Golf og Opel Astra. Mazda er storfavorit

■ Paris. Mazda 3 er i princippet
en efterfølger til Mazda 323, men
glem alt om den gamle: Mazda har
taget et tigerspring fremad og er
nu kandidat til titlen som bedste
bil i Golf-klassen. Og det endda
med både en ny VW Golf og ny
Opel Astra på trapperne.

Den nye 3er har ikke bare for-
midable køreegenskaber, men
også et komfort- og sikkerhedsni-
veau, der bringer mærket i front.
Og her sammenligner vi ikke kun
med Golf og Astra, men også Audi
A3. Her taler næsten alt til fordel
for Mazda, der tillige er op mod
150.000 kr. billigere end Audi A3.

Udgangspunktet for den nye
3er er den platform, der også skal
danne grundlag for den kommen-
de Ford Focus og den nye Volvo
S40. Mazda har selv justeret de-
taljerne, og det er de sluppet me-
get heldigt fra. Bilens egenskaber
i kurver og på små snoede veje er
overraskende gode, og både styre-
tøj og affjedring virker meget
kompetent afstemt.

Bag rattet er der sportslige for-
nemmelser - ikke mindst p.g.a. de
tre lækre instrumenter indrammet
i hvert sit hus. Rattet kan justeres
i højde og længde, og i midter-
konsollen er betjeningen til radio

og klimaanlæg udført i virkelig
lækre materialer.

Mazda 3 lanceres som femdørs
hatchback, og fra nytår dukker en
firedørs sedan op. En syvpersoners
MPV-variant kommer senere i
form af Mazda 4.

Motorprogrammet er i begyn-
delsen en 1.6er eller en toliters
benzinmotor, men også her sup-
pleres udvalget med en 1.4er (84
hk – ca. 200.000 kr.) samt en ny-
udviklet 1.6-liters dieselmotor
med partikelfilter (110 hk – ca.
265.000 kr.) som er indkøbt hos
Citroën/Peugeot.

Vi har prøvet de to benzinmo-
torer, og 1.6eren er en overra-
skende god oplevelse. Men tolite-
ren er automatisk koblet til et
højere udstyrsniveau, og ønsker
man det, kan det faktisk bedst be-
tale sig at vælge 2.0eren.

Motor- og vindstøj var der ikke
meget af, men på de modeller, vi
prøvede, var hjulstøjen påtræn-
gende. Og det trækker lidt ned i
den samlede vurdering.

Samarbejdet mellem Mazda,
Ford og Volvo ses også i graden af
kollisionssikkerhed. Alle modeller
har som standard seks airbags –
bl.a. de livsvigtige airbaggardiner
– samt aktive hovedstøtter og et

Den høje taglinie giver god plads
på bagsædet

Mazda 3 (5-dørs) 1.6 Comfort 1.6 Touring aut. 2.0 Touring
Cyl.- slagvol. - vent. 4 - 1598 - 16 4 - 1598 - 16 4 - 1999 - 16
Hk - ved omdr. 105 - 6000 105 - 6000 150 - 6000
Nm - ved omdr. 145 - 4000 145 - 4000 187 - 4500
Topfart, km/t 182 174 200
0-100 km/t, sek. 11,0 12,4 9,0
Forbrug, km/l. 13,9 12,5 12,2
Længde x bredde x højde, cm 442 x 176 x 147 Akselafstand: 264 cm
Pris inkl. lev., ca. kr. 223.280 265.280 268.280
Merpris for sedan (4-dørs): ca. 7.500 kr.

300 liter. Bagklappen åbner lavt og
bredt, og under gulvet er endnu et
lille opbevaringsrum

Kvaliteten er høj og funktionalite-
ten stor. Navigationsanlæg kommer
ikke til landet p.g.a. de høje afgifter

karrosseri forsynet med indbygge-
de forstærkninger.

ESP bliver standard på alle mo-
deller i begyndelsen, men når
1.4eren kommer i 2004, kan fa-
brikken ikke levere ESP til denne
version. På den måde har afgifts-
fritagelsen for ESP skubbet Dan-
mark et skridt længere frem end
de øvrige lande i Europa.

Der er tre udstyrsniveauer: Com-
fort, Touring og Sport. Laveste ni-
veau har ikke aircondition – her
skal man op i Touring, mens Sport
har elektronisk klimaanlæg som
standard. Vi vil som minimum
anbefale Touring-niveauet. Det
koster 15.000 kr. mere end Com-
fort, men byder desuden på elru-
der i bagdørene samt læderrat
med indbygget betjening af den
standardmonterede radio.

Sport har desuden Xenon-for-
lygter, diodebaglygter og 17-tom-
mer alufælge. Og set i det lys er
prisen på 288.280 kr. faktisk no-
get af et kup. 

Af Søren W. Rasmussen


