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Dejstvo je, da se mora človek vsake nove
stvari navaditi in ji nekako pustiti, da mu

zleze pod kožo. Šele potem imajo vse njegove
pripombe, opazke ali kritike v kakršnikoli ob-
liki vrednost. Čas, ki je potreben za »lezenje«
novih stvari pod kožo, se seveda razlikuje od
posameznika do posameznika. Enako velja tu-
di za predmete in stvari, ki morajo uporabni-
ku ali kritiku preiti v navado. In ker smo me-
dij, ki se ukvarja z avtomobilizmom, se bomo
seveda posvetili avtomobilom.

Doba privajanja na nov avtomobil se šteje
s številom prevoženih kilometrov. So avtomo-
bili, pri katerih je potrebnih le nekaj sto me-
trov, da se počutite v njem kot doma v najljub-
šem fotelju, so pa tudi takšni, pri katerih je ta
doba krepko daljša. Mednje spada tudi novi
Fiat Stilo.

Stilo je potreboval kar nekaj kilometrov,
da se je mu uspelo zasidrati dovolj globoko

pod kožo. Po prvih razočaranjih je torej nasto-
pil čas, da se je pričel kazati v boljši luči.

In kaj je bilo v tem obdobju najbolj mote-
če? Prvi na lestvici so vsekakor prednji sedeži.
Pri njih so italijanski inženirji odkrivali nove
zakonitosti ergonomije. Prednja sedeža sta
postavljena podobno visoko kot pri limuzin-
skih kombijih, kar ne dela težav. Znano je, da
se običajno pritožujemo nad premalo izboče-

nim naslonom, ki posledično premalo podpi-
ra hrbtenico. V Stilu je zgodba obrnjena na
glavo. Je že res, da je pravilna drža človeškega
telesa oziroma, natančneje povedano, hrbteni-
ce v obliki dvojnega esa, toda Italijani so ven-
darle nekoliko pretiravali. Naslon je v ledve-
nem predelu močno poudarjen. Zaradi tega je

hrbtenica pri sedežu s prilagodljivo ledveno
oporo zaradi opisane težave (najbrž) povsem
sproščena.

Drugo mesto so si zaslužile trde in za upo-
rabo neprijetne obvolanske ročice. Odpor
vzmeti, ki zadrži ročko v vklopljenem položa-
ju (npr. smerniki), je prevelik, tako da ima
voznik sprva občutek, da jih bo zdaj zdaj po-
lomil.

Podobno daje prestavna ročica vozniku
samosvoj občutek. Gibi so sicer kratki in do-
volj natančni, vendar je občutek na ročici
»prazen«. Prosti del giba ročice je brez »po-
vednih« uporov, nadaljnjemu potiskanju ro-
čice v prestavo se sprva upre trda vzmet
sinhronskega obroča, čemur sledi »prazen«
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Ljudje smo podvrženi življenju, ki poteka v preveč ustaljenih tirnicah. Se je kdo morda že kdaj
vprašal, ali nas morda vse te navade in običaji ne ovirajo na poti do kakovostnejšega življenja?
Odgovor je vsekakor pritrdilen. Odvračanje od novih, še neodkritih stvari nas prikrajša za bogate-
nje življenja z zanimivimi dogodivščinami.

Moč navadeMoč navade
Ergonomija je dovolj dobra, samodejna klimatska naprava učinkovita, lučka v stikalu
za izklop sistema ASR ponoči moti. Servoojačan volan je dovolj mehak tudi takrat, ka-
dar je program City izklopljen.

Prostornost na zadnjih sedežih (ob po-
polnoma nazaj pomaknjeni klopi) je
bogata in tudi višinskega prostora je
dovolj. Razočarajo le premalo dvižni
vzglavniki.

Zadnjo klop lahko vzdolžno pomikate za
160 mm. Pri popolnoma naprej pomak-
njeni klopi in nazaj pomaknjenih prednjih
sedežih ostane odločno premalo prostora
za noge zadnjih potnikov.

Po prvih razočaranjih je torej nastopil čas, da se je pri-
čel kazati v boljši luči.

Zgornjega predala se ne da zakleniti in
tudi osvetljen ni. Je pa hlajen. Za spod-
njega, ki je poštenih mer, velja ravno
nasprotno.

vklop prestave. Občutki, ki v vozniku najbrž
ne bodo vzbujali posebnih želja po izdatnej-
šem sprehajanju skozi prestave. Zelo verjetno
obstajajo ljudje, ki so jim Fiatovi menjalniki
po godu (zgodbica o moči navade), res pa je
tudi, da je število ljudi, ki se bodo morali me-
njalnika še navaditi, vsekakor večje. 

Pa preidimo s predela avtomobila, ki je
potreben nekaj več navajanja, na področja,
kjer to zagotovo ne bo potrebno.

Prvi je motor, katerega zasnova je dožive-
la krepko osvežitev. V uporabo ponuja 76 kilo-
vatov (103 konjev) največje moči pri 5750 vrt-
ljajih ročične gredi na minuto. Tudi 145 nju-
tenmetrov največjega navora in malo preveč
»hribčkasta« krivulja navora v motoroznan-
stvu ne postavljata meril, kar se še enkrat po-
kaže na cesti. Prožnost je le povprečna, a za-
dostuje, da se pospeševanje (od 0 do 100
km/h v 12,4 sekunde, kar je za poldrugo se-
kundo slabše od tovarniškega podatka) 1250
kilogramov težkega Stila konča pri sprejemlji-
vo veliki hitrosti 182 kilometrov na uro (1
km/h manj, kot obljublja tovarna). Zaradi le
povprečne prožnosti voznik nekoliko od-
ločneje pritiska na stopalko za plin, kar se
odraža tudi v nekoliko večji porabi goriva. Ta



44 11/2002

je na testu znašala ne ravno najbolj ugodnih
11,2 l/100 km, pri čemer je pod mejo 10 l/100
km padla le pri pretežno zunajmestni vožnji.

Za krotenje »odvečnih« motornih konji-
čev skrbi sistem ASR. Njegovo delovanje je
učinkovito in več kot le izpolnjuje pričakova-
nja. Da pa voznik ne bi prevečkrat uporabil
tipke za izklop nadzora nad zdrsom pogon-
skih koles, so poskrbeli z močno svetlečo kon-

trolno lučko v stikalu. Njeno svetenje je pono-
či namreč tako močno, da kljub nizki name-
stitvi na sredinski konzoli ob prestavni ročici
dobesedno bode v oči in moti pri vožnji.

Pohvalo si zasluži tudi podvozje. Požira-
nje daljših in krajših valov ter neravnin je
učinkovito in nadvse udobno. Petvratni Stilo
je zagotovo bolj družinsko usmerjen kot nje-
gov trivratni brat in če upoštevamo še dejstvo,
da je petvratna karoserija celo višja od trivrat-
ne izvedenke, potem je rahlo večje nagibanje
petvratnega Stila povsem sprejemljivo.

Fiatov Stilo je torej še en izdelek avto-
mobilske industrije, ki potrebuje nekaj več
prvotnega privajanja. Čas, ki je potreben
za to, je delno odvisen tudi od vas samih,
saj ni nepomembno, kakšen avto ste doslej
vozili. Ko se torej odpravite v Fiatov salon
in se odločite za testno vožnjo, poprosite
prodajalca za rahlo večji krog in se ne od-
ločite zgolj na podlagi prvih petih kilome-

trov. Tako kratka preizkušnja je lahko za-
vajajoča. Upoštevajte človeško hibo, ki se
ji reče moč navade, in ne ocenjujte novih
stvari (avtomobila) zgolj na podlagi doslej
znanih podatkov. Dajte mu možnost, da se
pokaže v svoji najboljši luči, in ga potem
ocenite. Ne pozabite: človeško dojemanje
okolice se po dobi privajanja običajno
spremeni.

Dajte mu možnost. Mi smo mu jo in ni
nas razočaral.            

Peter Humar

Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spre-
daj prečno - vrtina in gib 80,5 × 78,4 mm - gibna prostornina
1596 cm3 - kompresija 10,5 : 1 -  največja moč 76 kW (103
KM) pri 5750/min - največji navor 145 Nm pri 4000/min - ro-
čična gred v 5 ležajih - 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) -
po 4 ventili na valj - elektronski večtočkovni vbrizg in elektron-
ski vžig - tekočinsko hlajenje 6,5 l - motorno olje 3,9 l - uravna-
vani katalizator
Prenos moči: motor poganja prednja kolesa - 5-stopenjski
ročni menjalnik - prestavna razmerja I. 3,909; II. 2,158; III.
1,480; IV. 1,121; V. 0,897; vzvratna 3,818 - diferencialu
3,733 - gume 205/55 R 16 H
Voz in obese: 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija -
spredaj posamične obese, vzmetne noge, trikotna prečna
vodila, stabilizator - zadaj poltoga prema, vijačne vzmeti, te-
leskopski blažilniki, stabilizator - dvokrožne zavore, spredaj
kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, servo, ABS, EBD -
volan z zobato letvijo, servo
Mere, zunanje: dolžina 4253 mm - širina 1756 mm - višina
1525 mm - medosna razdalja 2600 mm - kolotek spredaj
1514 mm - zadaj 1508 mm - rajdni krog 11,1 m - notranje:
dolžina 1410-1650 mm - širina spredaj 1450/1470 mm - vi-
šina 940-1000/920 mm - vzdolžnica 930-1100/920-570
mm - prtljažnik (normno) 355-1120 l - posoda za gorivo 58 l
Mase: prazno vozilo 1250 kg - dovoljena skupna masa 1760
kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 1100 kg, brez zavore
500 kg - dovoljena obremenitev strehe 80 kg
Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 183 km/h - pospe-
šek 0-100 km/h 10,9 s - poraba goriva (ECE) 10,3/5,8/7,4
l/100 km (neosvinčeni bencin, OŠ 95)

Tehnični podatki

KONČNA OCENA
Morda nekoliko daljša doba privajanja se bo pozneje ze-
lo verjetno obrestovala z vsakim nadaljnjim prevoženim
kilometrom. Za to bodo poskrbeli udobno podvozje, do-
bra prilagodljivost v notranjosti, dovolj bogata varnostna
oprema in ugodna cena osnovnega modela.

Največja hitrost:
182 km/h (V. prestava)
Prožnost:
50-90 km/h (IV.): 15,7 s
80-120 km/h (V.): 25,0 s
Zavorna pot:
od 130 km/h: 88,9 m
od 100 km/h: 53,8 m
Poraba goriva:
najmanjše povprečje 9,9 l/100km
največje povprečje 13,4 l/100km
skupno testno povprečje 11,2 l/100km

Napake med testom:
- brez napak

prilagodljivost zadnje
sedežne klopi
podvozje
udobnost vožnje
visok položaj na
sedežih

neodstranljivost 
zadnje klopi
prednji sedeži
poraba
»prazen« občutek pri 
prestavni ročici

Pospeški:
0-60 km/h: 5,4
0-80 km/h: 8,3
0-100 km/h: 12,4
0-120 km/h: 17,8
0-140 km/h: 27,1
1000 m z mesta: 33,9

(151 km/h)   

Natančnost merilnika
hitrosti:
kazalec na: resnično:
50 45,8 km/h
70 65,0 km/h
90 83,5 km/h
100 93,3 km/h
130 120,0 km/h

NAŠE MERITVE

CENE (Avto Triglav) SIT 
OSNOVNI MODEL: 3.197.000
TESTNO VOZILO: 3.527.458

Trušč v notranjosti    (dB):
Prestava: III. IV. V.
50 km/h 58 57 56
90 km/h 66 63 62
130 km/h 68 67
Prosti tek 37

Okoliščine meritev
T = 2 °C
p = 1011 mbar
rel. vl. = 66 %
Stanje števca: 1002  km
Gume: Dunlop SP Winter
Sport M3 M+S

Če podrete naslona sovoznikovega sedeža in zadnje klopi, nastane za 2,4 metra
vzdolžnega prostora.

Ne pozabite: človeško dojemanje okolice se po dobi pri-
vajanja običajno spremeni.

Lega petvratnega Stila je za družinski avtomobil dobra, k čemur sodi tudi
udobje vožnje.


