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PANDA VAN, доверлива и ефикасна, прави разлика, благодарение на 
квалитетот со кој е проектирана и изведена: високата отпорност на 
употребените материјали, акустичната удобност и стилските детали.

PANDA VAN

Совршен партнер за соочување со секојдневните 
предизвици.
Каде и да треба да одиш.



PANDA VAN
Кога се бира средство за работа, не е доволно да се биде 
задоволен, потребно е да се пронајде возило кое е во 
состојба да го понуди најдоброто за твоите активности во 
градот.
Да се избере PANDA VAN значи покрај себе да се има 
доверливо, ефикасно и економично возило. 
Panda Van е компактен и подвижен автомобил за низ град, совршен за патишта и терени над-
вор од град. Новиот мотор Hybrid jа прави Panda Van уште поеколошка: технологијата Mild 
Hybrid ги намалува потрошувачките и овозможува пристап до одредени финансиски предно-
сти. Подвижноста на автомобилот е по мерка за низ град. Покрај сите детали кои Panda Van 
ја прават единствена, како што се нејзините истакнати, но меки линии и нејзиниот издолжен 
преден дел со светлосна група на повисока позиција, вистинската разлика е квалитетот со кој 
е проектирана и изведена: високоотпорни материјали, акустичен комфор, извонредна финал-
на обработка. 
Во Panda Van ништо не е препуштено на случајот, секој елемент е проучен за да даде сè што 
отсекогаш ти било потребно и посакувано за твоето средство за работа.



Co Panda Van ќе сфатиш дека не треба да се от-
кажеш од ниту еден миг на удобност. Поаѓајќи 
од внатрешноста која нуди бројна ексклузивна 
опрема  за да работиш на најудобен можен на-
чин. Тука е ергономичната табла на која коман-
дите се лесно пристапни, па големиот простор 
за предмети, за да ти бидат сите инструменти за 
работа на дофат, менувачот на издигната пози-
ција и рачна кочница која на најдобар начин се 
вклопува во просторот. Удобноста овозможува 
уживање во возењето, а во тоа на Panda Van ѝ 
нема рамен, благодарение на електричниот сер-
во управувач.

Panda Van е на располагање во две верзии: со 
2 седишта за оние на кои им треба многу прос-
тор и претежно работи сам/а и со 4 седишта за 
оние кои работат со екипа од 4 лица и притоа 
превезуваат багаж, стоки и алати за работа. 
И во двете верзии Panda Van нуди незамен-
лив стил, разновидна употреба, како и сите 
фискални предности кои се предвидени со за-
конот за возила хомологирани како товарни 
(N1).

Компактно однадвор, функционално однатре, 
Panda Van е возило кое нуди повеќекратна 
можност за употреба: во верзијата со 2 се-
дишта товарниот простор достигнува 1000 dm³ 
додека во верзијата со 4 седишта истиот изне-
сува 275 dm³.
И двете верзии, со 2 и со 4 седишта се опре-
мени со разделна преграда која го заштитува 
патничкиот простор од евентуално растурање 
на стоките кои се превезуваат.

ДИМЕНЗИИ НА ТОВАРНИОТ ПРОСТОР
Ван верзија со 2 

седишта
Ван верзија со 4 

седишта

 A Максимална должина (mm) 1165 450

 B Максимална ширина (mm) 1220 1020

 C Растојание меѓу тркалата (mm) 1020 1020

 D Максимална висина (mm) 900 860

 
Висина од тлото до прагот на 
товарење (mm)

640 535

 
Зафатнина на товарниот простор 
(dm3)

1000 275

Цврсто плато за товар, рамно и правоаголно. Под него може 
да се постават бројни оддели за предмети или комплетот 
за поправка на пневматици како и бројни предмети кои не 
смеат да се остават расфрлани во товарниот простор. Това-
рењето на стоки е олеснето и со рамниот праг на пристап.

PANDA VAN

ПОВЕЌЕ УДОБНОСТ

ПОГОЛЕМА РАЗНОВРСНОСТ НА ПРОСТОРОТ

ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ
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 Дел од фотографиите содржат дополнителна опрема

Во работењето, никогаш доволно простор. 
Токму затоа Panda Van располага со прос-
торен и рационален товарен дел - товар-
ниот волумен е околу 1 кубен метар (кај 
верзијата со 2 врати) додека максимална-
та должина може да достигне и преку 1,2 
метри - која се достигнува благодарение 
на иновативната платформа “easy floor”,  
која го изедначува нивото на товарниот 
дел со долната линија на петтата врата, 

олеснувајќи ги на тој начин товарењето и 
растоварувањето на багажот и сведувајќи 
го напорот на минимум.
А, благодарение на куките за придржу-
вање, багажот патува безбедно и стабил-
но. Но, тука не завршуваат можностите на 
Panda Van: тука се и длабоките простори за 
предмети каде може да се смести сè што е 
неопходно за работењето.



Да се работи и да се разнесува со Panda Van 
значи да се вози безбедно (благодарение на ESC, 
ABS, потпирачи за глава со функција за заштита 
од повратен удар и 4 воздушни перничиња) и 
да се има доверба во, навистина, ефикасниoт 

НОВИОТ МОТОР HYBRID

Panda Van во стандардна опремена со електронска 
контрола на стабилноста (ESC) заедно со Hill-Holder 
кој помага при тргнување на угорници или пак 
удолници.

PANDA VAN

мотор: 1.0 GSE со 70 КС. Моторот е опремен и со 
системот Start&Stop. Тежината и димензиите се 
намалени, но подвижноста останува единствена 
и за возењето по патиштата и терените надвор од 
градот.

ПОВЕЌЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЕФИКАСНОСТ
Хомологирана како хибридно возило, 
технологијата mild hybrid на Fiat може да 
користи бројни предности.

ZTL

Поголемо уживање во возењето, 
благодарение на функцијата E-Assist.

Лесна за користење, батеријата се 
полни сама благодарение на 
функцијата E-Coasting и E-Braking.

Намалување на потрошувачките и 
емисиите на CO

2
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НОВИОТ МОТОР HYBRID

Новата верзија hybrid е опремена со новиот мотор со 3 
цилиндри поддржан од mild hybrid технологијата со 12V 
за намалување на емисиите и потрошувачките. 
Технологија, која обезбедува помош во фазата на 
забрзување, напојувана со литиум-јонска батерија која 
се полни во фазата на кочење и успорување на 
брзината, без потреба притоа да се користи 
надворешно напојување.

Се соочува со секојдневните мисии при што ги 
намалува потрошувачките и емисиите. Новата 
Panda Van Hybrid може да смета на еден 
термички бензински мотор, кој ја гарантира 
главната пропулзија и на еден електричен мотор 
BSG како поддршка. Оваа комбинација на 
мотори гарантира моментен одговор, нуди 
слеано возење и овозможува полнење на 
батеријата во текот на возењето, оптимизирајќи 
го негативниот максимален вртежен момент кој 
се создава при кочење, успорување на брзината 
или пак возење во лер.

Автоматски го гаси термичкиот мотор 
при брзина пониска од 30 km/h, со што 
се намалува потрошувачката на гориво.
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Двобојно седиште во сиви нијанси

Капак на тркало од 14“ 
во сериска опрема на 

верзијата Pop

Естетско челично 
тркало од 15“ во сериска 

опрема на Street

ТЕхНИчкИ кАРАкТЕРИСТИкИ
POP (2 седишта) Street (4 седишта)

1.0 GSE 70 кС S&S Hybrid

Број на цилиндри, положба 3, во линија

Дијаметар x ôд (mm) 70 x 86,5

Работна зафатнина (cm3) 999

Европски стандард за емисија на издувни гасови E6D-Final

Сооднос на компресија 12,0

Максимална сила CE: kW (КС) при број на вртежи/минута 51 (70) 6000

Максимален вртежен момент СЕ: Nm (kgm) при број на вртежи/минута 92 (9,38) 3500

Дистрибуција (команда) Ремен

Напојување Бензин, 12V BSG system

Палење Командувано

ПОгОН

Погон Преден

Менувач, број на брзини 6 + RM

УПРАВУВАч

Тип Запчеста летва со електричен сервоуправувач Dualdrive™

Дијаметар на вртење (m) 9,3

кОчНИцИ - D (ДИСк) - T (БАРАБАН)

Предни: Ø (mm) D 257X12 самовентилирачки

Задни: Ø (mm) T 203

ПОТПИРАЊЕ

Предна На независни тркала тип McPherson, co осцилирачки двојни вилушки, долни трансверзални вградени во помошна траверза

Задна На меѓусебно поврзани тркала преку вртечки мост

ДИМЕНЗИИ

Меѓуоскино растојание (mm) 2300

Растојание меѓу тркалата напред/назад (mm) 1409/1407 1414/1408

Должина (mm) 3653 3686

Ширина (mm) 1643 (без ретровизори)
1882 (со ретровизори)

1672 (без ретровизори)
1882 (со ретровизори)

Висина (mm) 1551

ТРкАЛА

Пневматици 175/65 R14 86T 185/55 R15 86H

ЕЛЕкТРИчЕН УРЕД (12V)

Капацитет на акумулатор (Ah) 50 Ah

Алтернатор: максимална струја (A) 300A (при регенерирање)

 

PANDA VAN

БОИ НА КАРОСЕРИЈА И ЕНТЕРИЕР

ТРКАЛА

374 ЗЕЛЕНА TOSCANA332 СИНА CERAMICO078 ЦРВЕНА AMORE

296 БЕЛА GElATO 601 ЦРНА CINEMA565 СРЕБРЕНО-СИВА



СЕРИСкА ОПРЕМА И ОПцИОНАЛИ POP 
2 седишта

STREET  
4 седишта

Патен компјутер S A A

Кочници со ABS+EBD ОО9 A A

ESC-контрола на стабилноста 392 A A

Механичка регулација на надворешни ретровизори О43 A A

Мануелен клима уред О25 A A

Тонирани (затемнети) задни стакла О70 A D

Електричен серво управувач 112 A A

Висинска регулација на управувач О11 A A

Централно заклучување со далечинско ОО8 A A

Челично тркало 15" 1M0 5 A

Челично тркало 14" 1Ml A 5

Капаци на ретровизори во црна боја 4YD A A

Сензор за надворешна температура 5BY A A

Start&Stop 5DE A A

Приклучок 12V 823 A A

Воздушно перниче за возач 500 A A

Воздушно перниче за совозач 502 A A

Странични воздушни перничиња 505 A A

Резервно тркало во нормална големина 980 D 5

Задни паркинг сензори 508 D D

Надолжни кровни носачи 357 D D

Предни светла за магла 97 D D

БОИ

Сребрено сива (металик) 5CC D D

Зелена Toscana (металик) 5CЕ D D

Бела Gelato (пастелна) 5CH A A

Црна Сinema (пастелна) 5CJ D D

Сина Сeramico (пастелна) 5Dl D D

Црвена Аmore (пастелна) 74F D D a = сериска опрема D = oпционал 5 = не е на располагање

PANDA VAN

ТЕхНИчкИ кАРАкТЕРИСТИкИ
POP (2 седишта) Street (4 седишта)

1.0 GSE 70 кС S&S Hybrid

ТЕЖИНИ - ПОЛНЕЊЕ

Тежина на празно возило со возач DIN (kg)
Тежина на празно возило (co полни резервоари, резервно тркало, 
алатки, додатоци и без опционали)

935 945

Вкупна носивост вклучително возач (kg) 505 490

Максимално дозволено оптоварување:
предна оска/задна оска/вкупно (kg) 770 / 770 / 1440 770 / 780 / 1435

Маса на товар на приколка:
Приколка со кочници/приколка без кочници - -

Капацитет на резервоарот за гориво (литри) 37 37

ДИМЕНЗИИ НА ТОВАРНИОТ ПРОСТОР

Максимална должина (mm) 1165 450

Максимална ширина (mm) 1220 1020

Ширина помеѓу тркалата (mm) 1020 1020

Максимална висина (mm) 900 860

Висина од тлото до прагот на товарење (mm) 640 535

Зафатнина на товарниот простор (dm3) 1000 275

ПЕРФОРМАНСИ

Максимална бразина (km/h) 164 164

Забрзување (sec.): 0 ÷ 100 km/h 13,9 13,9

ПОТРОШУВАчкИ - според комбиниран циклус WLTP*

Комбиниран циклус 5,2 - 5,7 5,2 - 5,8

CO
2
 емисии (g/km) (комбиниран циклус) 119 - 129 119 - 131

* Вредноста на емисиите на СО
2
 и потрошувачката на гориво се дефинираат врз основа на официјални тестови во согласност со одредбите на регулативата на ЕУ што важат за време на одобрувањето. Конкретно, посочените вредности се одредуваат според постапката за тестирање WLTP. 

Вредностите на CO
2
 и на потрошувачка се добиени врз основа на применетиот норматив кој служи да се овозможи споредба на податоците на возилото. Вредностите за хомологација на СО

2
 и потрошувачката не можат да бидат репрезентативни на реалните вредности на СО

2
 и потрошувачката, 

кои зависат од повеќе својствени фактори, и имаат информативен карактер, односно не се за званично користење, а се однесуваат на стилот на возење, начинот, атмосферските и патните услови, на состојбата, начинот на користење и нивото на опременост на возилото. Овие вредности може да се 
променат во зависност од опремата и/или големината на пневматиците . Вредностите на СO

2
 и потрошувачката кои се наведени не се дефинитивни и може да се менува во зависност од промените во производниот циклус; повеќе ажурирани вредности ќе бидат достапни кај избраниот официјален 

продавач. Во секој случај, официјалните вредности на СО
2
 и потрошувачката на возилото купено од клиентот, ќе бидат обезбедени со документите што го придружуваат возилото. Во случаи кога вредностите на СО

2
 и потрошувачката се релевантни за пресметување на такси и даноци во врска со 

возилото, потребно е да се повикаат на прописите што се применуваат во секоја земја одделно.



Automobile SK
Ексклузивен увозник

Скопје
Салон: 02 / 30 96 333; Сервис: 02 / 30 93 129;  

Продавница за резервни делови: 02 / 30 93 125

Битола
Салон: 047 / 208 282; Сервис: 047 / 208 284;  

Продавница за резервни делови: 047 / 208 289

Струмица
Салон: 034 / 323 030

Фотографиите и податоците изнесени во овој каталог не се обврзувачки. Поради технички или комерцијални потреби, Fiat го задржува правото на измена во било кој момент без претходна најава.
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