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Psst! Sunt eu, dr`cu[orul de pe um`rul stâng, [i te sf`tuiesc s`-]i iei un
Fiat 500 d’`sta nou [i s`-l prepari cum o s`-]i sugereze italienii de la TRC.
S` ard \n cazanu’ de fasole de nu merit`!
Text: Yo [i Simone Neri; adaptare: Mihai Alexandrescu; foto: Roberto Brodolini
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N

oul Fiat 500 ne-a cam pus pe gânduri, pentru c` este exact ma[ina
pe care ai cump`ra-o chiar dac` ]i-ai permite un Maybach. {tii c`
este o ma[in` bun`, sofisticat`, trendy [i singurul lucru care-]i bag`
min]ile-n cap este spaima c` imaginea ta de macho ar putea avea
de suferit. Nu dispera]i totu[i, pentru c` ma[ina are o abordare mai
subtil` [i chiar mai eficient`. Gândi]i-v` la ea ca la un c`]elu[ mic [i gras sau
ca la un nepo]el simpatic scos la plimbare \n parc: femeile vor sta la coad` s`-l
ciupeasc` de f`lcu]e. {i dac`-l mai \mbraci \n ni[te ]oale de firm` care s`-i dea
pu]in` atitudine, atunci nu ai cum s` dai gre[. Un exemplu foarte bun este
proiectul „Cinque zero-zero“ dezvoltat de tunerul italian TRC \mpreun` cu
produc`torul de anvelope Marangoni. Ma[ina a fost prezentat` \n premier` la
Essen [i noi suntem printre pu]inii care au pus mâna pe pozele oficiale.
Asemenea unei re]ete de pizza, tunerii au adus ni[te topping-uri pentru a
transforma ma[ina bibelou \ntr-o „cinquina“ cu tupeu [i nerv. Rezultatul e
genul plodului r`zgâiat pe care-l vede]i la „Super Nanny“, dar la fel de
simpatic ca muco[ii de la „Copiii spun lucruri tr`snite“. Kitul de caroserie a fost
realizat de Carzone special pentru aceast` ma[in` [i a mai fost echipat pe o
serie de Fiat 500 participante la cursa Wroom 2008, unde s-au urcat la volan
mai to]i pilo]ii echipei Ferrari-Marlboro, printre care [i Schumacher.
Bodykitul vine cu dou` prize de aer imense \n spoilerul fa]`, la care se mai
adaug` \nc` dou` laterale montate \n praguri pentru o mai bun` circula]ie a
aerului c`tre frâne. Celelalte dou` prize de aer din bara spate au un rol pur
estetic, dar difuzorul de aer [i eleronul de deasupra lunetei creeaz` mai mult`

„crud`“, a[teptând
ea
n
iu
rs
ve
\n
0
50
Fiat
u noua croial`.
tr
n
pe
le
ri
su
`
m
ia
s` i se
|n spate ma[ina avea nevoie de o fust`
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A venit spoilerul nou, mai
agresiv [i plin de prize de aere.

FIAT 500 ABARTH. Ap`rut \n
1963, avea sub capot` o versiune
mai puternic` a motorului de doi
cilindri [i suspensii revizuite. La
exterior, ma[ina era echipat` cu
jante sport [i elemente de caroserie
distincte de varianta standard.

Bara spate, \nainte de a fi
.
penetrat` de ]eava de e[apament
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for]` deportant`. Imaginea de boy-racer nu putea fi complet` f`r` un set de
jante mai mari, bine\n]eles cromate [i bine\n]eles d’alea scumpe de la Oxigin.
Mai exact Oxigin Crystal de 17 inch, cu un design care ne aminte[te de
Lamborghini. Fiind parteneri de proiect, ma[ina nu putea fi \nc`l]at` decât cu
un set de anvelope Marangoni de ultim` genera]ie. Au fost alese patru
anvelope 205/402/R17 din gama sportiv` Z Linea, personalizate cu ajutorul
unei pete \n culorile steagului italian. Sub ele, un set de amortizoare reglabile
de la KW pot cobor\ garda la sol cu pân` la 60 de mm, dac` vrei s` te dai pe
circuit, sau cu 30 mm, dac` vrei s` evi]i obi[nuitele broa[te care fug s`-[i
salveze via]a din farfuriile localnicilor.
De[i este o ma[in` u[oar`, cre[terea puterii motorului a adus \n consecin]` [i
necesitatea unor frâne mai solide. Astfel, s-a montat un set de culoare ro[ie de la
Tarox, cu [ase pistoane, care mu[c` din discurile cu diametru de 330 mm. De[i
sunt f`cute pentru a fi folosite \n condi]ii extreme, acestea au un r`spuns prompt
[i la temperaturi sc`zute, pentru a fi la fel de utile \n deplas`rile din ora[.
Cu siguran]`, italienii sunt printre cele mai guralive specii de oameni din lume. {i
ei [tiu asta, pentru c` mul]i fac mi[to de felul lor de a mitralia cuvinte. Ca s` nu
existe comentarii de genu’ „Doar gura de el“ [i \n cazul micu]ului Fiat, motorul
de 1,4 litri a fost modificat pentru a dezvolta 140 CP. Porca miseria! A[a c` TRC au
apelat la vechii lor colaboratori Mariani, pentru a dezvolta rapid un sistem care s`
scoat` un plus de 40 de cai putere. Totul s-a rezolvat cu un kit turbo care dezvolt`
o presiune de 0,5 bari [i care s-a potrivit de minune cu calculatorul ma[inii.
|n curând, acesta va fi produs \n serie [i va putea fi comercializat imediat ce se va
conveni [i un pre] final – undeva \n jurul a 2.800 de euro.

BACK TO THE OLD SCHOOL.
|n locul programelor pe calculator,
designerii au preferat tradi]ionalul
creion [i foaie alb`, pentru a da
form` conceptului „Cinque
zero-zero“. Ca \n cazul desenelor
animate de mod` veche, rezultatul
are un impact emo]ional evident.

pragurilor
A urmat montarea a g`rzii.
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form` final`,
Bara spate \n opsit`.
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Sfiosul Fiat 500 cap`t` figuri de Joe Pesci
\n „B`ie]i buni“. Tupeul se prinde repede.

Preg`tirea cu fueler a
\ntregului kit estetic.

Ma[ina a r`mas pe butuci pân` la are!
bd
montarea noilor suspensii. Cât` r`
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Interiorul nu a suferit modific`ri radicale \n afara accesoriilor Isotta cu cristale
Swarovski din gama Urban Glow: frân` de mân`, pedale sport, praguri,
schimb`tor de viteze, toate dau un aer exclusivist interiorului.
Implantul audio a venit din partea unui player in-house de la Sub de 300 de
wa]i, legat la un amplificator cu dou` canale f`cut de Elaborando. |n portbagaj
s-au montat un subwoofer de 165 mm, tweetere [i difuzoare de 25 mm [i
180 de wa]i, conectate cu ajutorul unor cabluri de alimentare RCA.
Toate componentele folosite la realizarea proiectului pot fi vândute separat, dar
dac` insista]i pute]i achizi]iona direct pachetul complet, oferit de TRC Italia \n trei
versiuni: Fashion, Tecnica [i Turbo Plus.
La fel cum o femeie nu poate fi l`udat` pe deplin pân` nu o pui s`-]i fac` o
ciorb`, nici acest dr`cu[or de 500 nu a impresionat pân` la os decât dup` ce a
fost scos la o plimbare chiar de head managerul de la TRC Italia, Simone Neri.
„Am intrat, am \nchis portiera, m-am instalat \n scaune [i tot nu [tiam la ce s`
m` a[tept“, se laud` el. A \nceput cu un traseu extraurban antrenant, pentru a-[i
face o impresie despre rigiditatea ma[inii [i despre frâne. Treptat, a \nceput s`
avanseze \n ture [i s` schimbe treptele curajos. Sunetul motorului a devenit mai
ambi]ios, iar \mbun`t`]irile aduse ma[inii au \nceput s` se simt`. Avanti! La
sfâr[itul testului, s-a declarat impresionat de motor, de frâne, de direc]ie [i de
]inuta de drum pe drumurile virajate. A recunoscut totu[i c` jantele sunt cam
mari pentru o buburuz` de ora[ [i lovesc aripile atunci când virezi la maximum.
Noi spunem c` ma[ina este un exerci]iu de design care ne-a captivat, iar acest
Fiat 500 a fost cobaiul ideal pentru a[a ceva.
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F`r` garda la sol coborât`, Fiatul st`
cam coco]at pe jantele de 17 inch.
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Montarea suspensiei a fost
ultima etap` a proiectului.

MODIFIC~RI. Bodykit
Carzone Special – 850 euro
» sistem evacuare –
350 euro » oglinzi cu
steagul na]ional – 250 euro
SCUL~RIE » kit frâne – 1990 euro
» suspensii cu amortizoare
reglabile KW – 800 euro » Urban
Glow kit Issota – 690 » capot`
vopsit` - 1490 euro » sistem audio –
750 euro » jante [i anvelope –
1780 euro » kit Turbo, 140 CP –
necomunicat » manoper` exterior 1490 euro » manoper` mecanic` 1840 euro » Fiat 500 Sport 100 CP
– 14.500 euro.

ckerele
Singurele care mai lipsesc sunt sti
cu siglele celor care au contribuit.
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