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PRÓSECONTRAS

+CONTRAS+PRÓS
lPOSIÇÃODEDIRIGIR
Mesmo com a regulagem do

banco (de série) no mínimo,

assento fica elevado, o que

pode não agradar a todos.

lACABAMENTO
O interior é caprichado e o

isolamento acústico, bom.

Espaço atrás é amplo, assim

como o porta- malas.

FOTOS:FIAT

Espaço na
parte traseira
é suficiente
para dois
adultos e
uma criança

Dianteira tem
para-choque,
grade e saída
de ar inferior
com desenho
diferente do
hatch. Faróis
de neblina
também
têm posição
inédita

l OCronoschegaráaomercado
com uma gama enxuta. Ao me-
nos por ora, não haverá versão
com motor 1.0. Também não es-
tá nos planos da Fiat uma va-
riante esportivada HGT, com a
do hatch Argo.

Serão quatro opções. A Drive,
commotorFirefly1.3deaté109
cv, pode ter câmbio manual ou
automatizado, ambos de cinco
marchas. A Precision terá o
E.Torq 1.8 de até 139 cv e caixas
manual ou automática (as duas
de seis velocidades).

Os conteúdos e o nível de aca-
bamento são parecidos com os
dos Argo equivalentes. A versão
Drive com câmbio manual tem
ar-condicionado, direção, vi-
dros e travas elétricos, central
multimídia com tela de 7” e co-
mandos no volante, rodas de
15”, sistema Isofix e regulagem
de altura para bancos e direção.

Controles de tração e estabili-
dade, assistente de partida em
rampas e controle de velocida-
de de cruzeiro só virão na va-
riante com câmbio automatiza-
do. Outro item presente apenas
a partir da versão Drive GSR é o
sistema start-stop (desliga e reli-
ga o motor automaticamente
em paradas longas, como as de
semáforos, por exemplo).

A Precision incorpora faróis
de LEDs, rodas de 16”, faróis de
neblina e sensor de obstáculos
na traseira, entre outros. Para
os quatro catálogos há opcio-
nais vendidos em pacotes com
itens de estilo e conveniência,
como rodas e câmera traseira.

Embora os preços não te-
nhamsidodivulgados, ficoucla-
roquecada versão terá um posi-
cionamentodiferente.Amissão
da Drive é disputar comprado-
res com o Chevrolet Prisma e o
Hyundai HB20S. Mas o Fiat tam-
bém vai mirar o Toyota Etios, o
VW Voyage e o Ford Ka+.

APrecision,porsuavez,briga-
ráprincipalmentecomoutroes-
treante, o Virtus (leia avaliação
do VW nas páginas 4 e 5). Mas a
Fiat informaqueoChevroletCo-
balt e o Honda City também se-
rão rivais dessa versão.

Painel é igual
ao do Argo e
na versão de
topo há uma
faixamarrom

No interior, as diferenças são
bem mais sutis. No caso da ver-
são de topo, Precision, a faixa
horizontal que divide o painel
na altura dos difusores centrais
de ar é marrom e os tecidos que
revestem bancos e portas têm
padrão exclusivo.

No banco traseiro, dois adul-
tos e uma criança viajam com
conforto. Há bom espaço para a
cabeça e as pernas desses ocu-
pantes. Além de amplo, o com-
partimento de bagagem tem
acesso fácil, graças à entrada
grande e à tampa, com ângulo
de abertura de 97 graus.

EMMOVIMENTO
Avaliado em trecho rodoviário
nas imediações de Córdoba, o
Cronos chamou a atenção pelo
silêncio a bordo. O ótimo isola-
mento acústico remete a carros
de segmento superior.

O desempenho do motor 1.8
de 139 cv não deixou a desejar.
Há boa oferta de torque em bai-
xasrotações,oquegaranteagili-
dadenousodiário,ea transmis-
são automática trabalha de for-
masuaveetemengatesrápidos.
Ao pisar mais forte no pedal do
acelerador, o quatro-cilindros
responde sem hesitar.

Esse conjunto permite ao se-
dã acelerar de 0 a 100 km/h em
9,9 segundos – a velocidade
máxima é de 196 km/h, de acor-
do com informações da fabri-
cante.Essenúmeros foramobti-
doscom ocarroabastecido com
100% de etanol.

A suspensão, do tipo McPher-
sonnadianteiraesemiindepen-
dente com barras estabilizado-
ras atrás, tem calibração mais
voltada ao conforto. A boa esta-
bilidade também é resultado
desse tipo de ajuste.

Durante um exercício feito
em pista de testes, com mudan-
çasbruscasdetrajetóriaemalta
velocidade, a carroceria do sedã
rolou pouco, transmitindo boa
sensação de segurança.

O resultado é que o Cronos
proporciona condução bastan-
teprazerosa.Oúnico senãoestá
ligado à posição de dirigir.

Aregulagemdealturadoban-
co do motorista é item de série.
O problema é que, mesmo na
modulação mais baixa, o moto-
rista fica muito elevado, o que
pode não agradar a todos.

VIAGEMFEITAACONVITEDAFIAT

Semversão 1.0,
sedãatuará
em2 frentes

Terceiro
volume
curtonão
compromete
oestilomais
esportivo


