Rijden met de…

Fiat Panda Cross
TwinAir Turbo 4x4
Of we interesse hebben in een Fiat Panda 4x4, vraagt de importeur
ons. Fiat Panda? Daar werd in de jaren tachtig toch die fantastische
televisiereclame over gemaakt? ‘Groter dan je denkt’! Sterker nog:
je kon er nog in overnachten ook! Het was in onze ogen één van
de meest historische en leukste autoreclames ooit in Nederland
gemaakt. Is de huidige Fiat Panda nog altijd zo onderscheidend als
zijn illustere, weliswaar tweewielaangedreven voorganger?
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Panda bijeenkomst
Als je dan toch ergens met je Fiat Panda
naartoe wilt rijden, waar kun je dan beter
heengaan, dan naar Pandino in noordItalië? Dat was de gedachte, die een
jonge eigenaar van een Panda uit zuidItalië had, zette die gedachte op Facebook
en de social media deden de rest. Vorig
jaar kwamen er al 200 opdagen, maar de
tweede editie op 24 juni jl. leverde 365
Panda’s op. De eigenaren ontmoetten
elkaar voor het kasteel van Pandino en
namen deel aan een rondrit van 27 kilometer in de omgeving.

Het is wel een beetje kul om een vergelijking te maken tussen deze permanent
vierwiel aangedreven Fiat Panda Cross
4x4 en het jaren ’80 model. Niet in de laatste plaats omdat het huidige model simpelweg aan de huidige wensen en eisen
van de consument is aangepast en dat
maakt een groot verschil. Wat wel blijft
staan, is, dat Fiat zich ermee op een niche
van de auto-industrie richt. De Fiat Panda
Cross 4x4 is een auto, die zich best ‘hip’
mag noemen met veel extra accessoires,
extra kunststof rondom de auto en, die,
naar onze mening, echt een vrouwenautootje is.
De accessoires zijn legio, want met 15”
lichtmetalen wielen, skid plates onder je
bumper, kunststof spatbordverbreders,
LED-dagrijverlichting, een elektrisch
sperdifferentieel, rode exterieur accenten, zes versnellingen met een low range
eerste versnelling en een Terrain Control
Selector (waarmee je in optimale modus off-road uitdagingen kunt aangaan),
biedt Fiat veel voor weinig en nog best
een serieus off-roadertje ook. Het interieur is modern met leuke snuisterijen,
je kunt de volautomatische airco links
en rechts gescheiden instellen, de hoge
versnellingspook, waar je goed bij kunt,
etc. Het overzichtelijke toetsenscherm is
basic, edoch duidelijk en verder kun je je
telefoon als navigatie op het dashboard
klemmen, waardoor je ‘m goed kunt aflezen. Kortom, voor die € 19.995,- heb je
echt wel wat!
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De twee cilinder TwinAir Turbo 90 biedt een maximaal vermogen van 90 pk bij 5.500
toeren en da’s best lekker voor een 4x4-tje, dat iets meer dan 1.000 kilo weegt. De auto
rijdt sportief, veert lekker stug en stuurt direct. Hij gaat goed van z’n plek, waarbij je
wordt gewezen op het bijzondere ‘grasmaaier-achtige’ geluid, dat onder de motorkap
vandaan komt. Het maximale koppel is 145 Nm bij 1.900 toeren per minuut. Je hebt een
korte draaicirkel en dat is weer lekker, als je deze 4x4 het terrein in stuurt. Geen te zwaar
terrein, want daarvoor staat de Panda Cross wat laag bij de grond, maar green lanen op
onverharde paden doet deze 4x4 met enorm veel plezier. Wij hadden goede 4x4-bandjes
onder de auto in de maat 175/65R14 en die zien er stoer uit, maar zijn natuurlijk geen
modderhappers. Maar als je echt zwaarder
wilt terreinrijden, dan moet simpelweg een
andere auto kiezen. De Panda is best wel een
veelkunner, maar vooral een ‘hype’ auto; je
valt op, je kunt meer dan één keuze maken
qua ondergrond, je hebt lekker de ruimte en
last but not least: het is een fijn autootje om
mee te rijden, dat zich goed onderscheidt van
de rest van het autoaanbod.
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