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For the sake of reference, 2017 sales topped 769,670 while the 
year 1990 saw Fiat enjoy 9.91% of the market share. Halving the sales 
volume is one thing, but the biggest shortcoming for Fiat is how 
boring the cars are, including the once-popular 500 series and the 
cutesy little Panda.

Green NCAP took a dig at the Italian manufacturer in the third and 
final round of testing this year, and the Panda struggles to make  
a case for itself as an eco-friendly means of personal transportation. 
The “control of some pollutants, most notably particulates, was poor 
in gasoline mode and the Clean Air index fell to the two-star level and 
dictated the overall rating.”

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

The bi-fuel option combines compressed natural gas and  
a 35-liter tank of gasoline, and as everyone will tell you, CNG is 
arguably the cleanest fossil fuel out there. Burning compressed 
natural gas by means of an internal combustion engine releases 
as much as 50 percent less carbon dioxide than coal and up to 
30 percent less than oil. Gasoline options such as the naturally 
aspirated 1.2- and turbo 0.9-liter plants in the Panda aren’t up to 
snuff, though.

As Fiat flounders, Green NCAP is much obliged to report that SEAT 
scored “nearly full marks for Clean Air, with an index of 9.8 out of 10,” 
with the Arona. 

The Energy Efficiency Index of 6.1 translated to an overall rating 
of four stars, and all of the tests were adequate except for the high-
load highway assessment. Then again, what did you expect from  
a crossover developed primarily for city driving and commuting 
over short distances?

The Skoda Octavia with the 110-kW turbo diesel “is an average 
performer” according to the Green NCAP, and that’s somewhat 
curious if you remember the technologies that complement the 
2.0 TDI. Exhaust gas recirculation, selective catalytic reduction, and 
the diesel particulate filter are the highlights, and soon enough, the 
all-new Octavia will enter the scene with mild hybridization for the 
EA288 Evo.
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FIAT i inni w eko-testach NCAP

FIAT - THE ITALIAN CONGLOMERATE MAY OWN FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, BUT THE BRAND PER SE HAS 
SEEN BETTER DAYS IN THE EUROPEAN UNION. 2018 SALES STAND PROOF OF THE COMMERCIAL DOWNTURN, 

TOTALING 697,977 VEHICLES.

WŁOSKI KONGLOMERAT FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ZANOTOWAŁ LEKKĄ OBNIŻKĘ SPRZEDAŻY SWOICH AUT. I TAK  
W ROKU 2018 NA SKUTEK POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY HANDLOWEJ, KONCERN SPRZEDAŁ W SUMIE 697 977 POJAZDÓW.  

DLA PORÓWNANIA, SPRZEDAŻ W 2017 R. PRZEKROCZYŁA 769 670, PODCZAS GDY W 1990 R. FIAT MIAŁ 9,91% UDZIAŁU W RYNKU. 

Zmniejszenie o połowę wolumenu sprzedaży to jedno, ale 
największym mankamentem dla Fiata jest to, jak nudne są jego 
samochody, w tym popularna niegdyś seria 500 i urocza mała Panda.

Organizacja Green NCAP podjęła badania modeli włoskiego 
producenta w trzeciej i ostatniej rundzie testów w tym roku, w których 
m.in. Panda stara się udowodnić, że jest ekologicznym środkiem 
transportu. „Kontrola niektórych zanieczyszczeń, w szczególności cząstek 
stałych, była słaba w trybie benzynowym, a wskaźnik czystego powietrza 
spadł do poziomu dwóch gwiazdek i podyktował ogólną ocenę”.

Opcja dwupaliwowa łączy sprężony gaz ziemny i 35-litrowy 
zbiornik benzyny, a jak wszyscy wiedzą, CNG jest prawdopodobnie 
najczystszym paliwem kopalnym na rynku. Spalanie sprężonego gazu 
ziemnego za pomocą silnika spalinowego uwalnia nawet o 50% mniej 
dwutlenku węgla niż węgiel i do 30% mniej niż olej napędowy. 

Jednak zastosowane w Pandzie opcje bi-fuel z benzyną, w takich 
silnikach wolnossących jak 1,2 i turbo 0,9 litra, nie wystarczą.

Gdy Fiat ma kłopoty, Green NCAP poinformował m.in., że SEAT uzyskał 
„prawie pełne oceny za Clean Air, z indeksem 9,8 na 10”, w badaniach 
przeprowadzonych na modelu Aroną. Wskaźnik efektywności 
energetycznej 6,1 przełożył się na ogólną ocenę czterech gwiazdek, a 
wszystkie testy były zdane na wysokim poziomie, za wyjątkiem oceny 
jazdy po autostradzie z dużym obciążeniem auta. Z drugiej strony, 
czego oczekiwałeś od crossovera opracowanego przede wszystkim do 
jazdy po mieście i dojazdów na krótkie odległości?

Skoda Octavia z turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym o 
mocy 110 kW „jest przeciętnym autem” według Green NCAP, a to jest 
nieco ciekawe, jeśli pamiętasz technologie, które uzupełniają 2.0 TDI . 
Najważniejsze są recyrkulacja spalin, selektywna redukcja katalityczna 
i filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym. A wkrótce pojawi się 
nowa Octavia z łagodną hybrydyzacją  EA288 Evo.
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