DOBLÒ CARGO

AKTIVT

UTVALG
FOR DE SOM GJØR
EN JOBB

Doblò Cargo tilbyr et av de største
modellutvalgene i segmentet, for å kunne tilby
din virksomhet et tilpasset produkt og bringe
mer kvalitet inn i din hverdag. Varebil for
lukket godstransport og Doblò Work Up, den
ideelle planbilen for alle anledninger.

AKTIV

TRANSPORT
EN BEDRE MÅTE
Å JOBBE PÅ

Doblò Cargo er en partner med gjennomtenkte
løsninger for din hverdag, slik som den
rettvinklede utformingen av varerommet, de
ergonomiske dørhåndtakene, 180° åpning av
bakdørene og den vide døråpningen for
skyvedøren. Den lave lasteterskelen letter
lasting og lossing. Sammen med et mulig
lastevolum på mer enn 5 m3, en nyttelast på
opptil 1 tonn og innvendig lengde opp til 2,1 m
gjør dette Doblò Cargo velegnet for envher bruk.

AKTIVT

DESIGN
GJENNOMFØRT STIL
OG INNVENDIG
ROMSLIGHET
Doblò Cargo har et utvendig design med en
markert front, et strømlinjeformet panser som
følger takkurven og en baklysgruppe som avrunder
det hele. Disse elementene utgjør et harmonisk
hele og gir Doblò Cargo et kompakt og
velproporsjonert utseende. Inne i førerkabinen er
ergonomi, funksjonalitet og organisering satt i
høysetet. Alle betjeninger er lette å nå og dashbordet
har flere oppbevaringsrom, som f.eks. det med
dempet lokk og plass til et 10“ nettbrett – mens
dørpanelene har store og funksjonelle lommer.

I NORGE LEVERES HEL, FAST
SKILLEVEGG MED VINDU.

VAREROMMET KJENNETEGNES AV RETTVINKLET UTFORMING MED
STORE OG GLATTE FLATER OG ER OPTIMALT FOR ALLET TYPER
LAST. DET KAN BY PÅ OPP TIL5 M3 VOLUM. BAKDØRENES HØYDE ER
KLASSELEDENDE. (I NORGE LEVERES HEL, FAST SKILLEVEGG MED
VINDU)

LETT TILGJENGELIG OG PRAKTISK LASTETERSKEL

BAKDØREN ER LETT Å ÅPNE, SELV MED EN FINGER

AKTIV

KOMFORT
FUNKSJONALITET
OM BORD

Interiøret i Doblò Cargo er utformet med tanke
på best mulig funksjonalitet og komfort. Det
byr på flere oppbevaringsrom: et under det
doble passasjersetet, et med dempet åpning
og lommende i dørpanelene. Det er også lagt
stor vekt på støydemping for å redusere
innvendig støy.

NEDFELLBAR RYGG PÅ PASSASJERSETE

NEDFELLBAR RYGG PÅ DET MIDTERSET SETET

OPPBEVARINGSROM UNDER SITTEPUTEN PÅ
PASSASJERSETET

AKTIV

TEKNOLOGI
KOBLE TIL PÅ
JOBBEN

Doblò Cargo kan tilby infotainment systemet
Uconnect™ 5’’ LIVE med berøringsskjerm som
inkluderer USB, SMS leser, betjening på rattet,
DAB/DAB+ radio og Bluetooth® teknologi.
Radioen Uconnect™ 5’’ Nav LIVE inkluderer i
tillegg navigasjonssystemet TomTom 2.5D,
stemme betjening og TomTom IQ Routes®.

Det har 3D kart og muligheten til å finne
bestemmelsessted ved hjelp av en intuitiv
spørring etter POIs og adresser.
Siri® Eyes Free* tilbyr samhandling med en
iPhone gjennom stemmebetjening.

* Siri® Eyes Free System krever en kompatibel iPhone med Siri teknologi

INSTRUMENTPANELET ER DESIGNET FOR Å GI GOD LESBARHET

UCONNECT™ LIVE RADIO BERØRINGSSKJERM

BLUETOOTH® RADIO (TILBYS IKKE I NORGE)

INSTRUMENT PANEL MED KROM INFELLINGER

AKTIV

KRAFT
HØYE YTELSER

1.3 MULTIJET2
Helt i toppen når det handler om kjørekomfort
og håndtering. Doblò Cargo sikrer kontroll og
komfortabel kjøring i alle situasjoner, takket
være Bi-link uavhengig bakstilling, optimalisert
girkasse / clutch og et tilpasset utvalg av
motorer.
Drivverkene fungerer optimalt både i byen og
ved lengre distanser og byr på imponerende
ytelser, høyt dreiemoment ved alle hastigheter
og optimalisert forbruk for lavere driftsutgifter.

1.6 MULTIJET2

130

med DPF, Start&Stop og
EcoPack (ECOJET)
Effekt: 70 kW (95 HK)
ved 3.750 o/min
Dreiemoment: 200 Nm
ved 1.500 o/min
Innsprøyting: direkte
Common Rail MultiJet2
med elektronisk kontroll,
turbo og intercooler
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Effekt (kW)

130

Sylindervolum: 1.598 cm3
Utslippsversjon: Euro 6
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PETROL ENGINE 120 T-JET

med DPF, Start&Stop og
EcoPack (ECOJET)
Effekt: 77 kW (105 hk)
ved 3.750 o/min
Dreiemoment: 300 Nm
ved 1.750 o/min
Innsprøyting: direkte
Common Rail MultiJet2
med elektronisk kontroll,
turbo og intercooler
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Sylindervolum: 1.368 cm3
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Effekt (kW)

Sylindervolum: 1.248 cm3
Utslippsversjon: Euro 6

105 MULTIJET2
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Effekt: 88 kW (120 HK)

ved 5.000 o/min
Dreiemoment: 206 Nm
ved 3.000 o/min
Innsprøyting: Sekvensiell
Multipoint (MPI)
elektronisk innsprøyting
med turbo og intercooler.
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95 MULTIJET2

Doblò Cargo tilbys også med 1 bensin motor,
1.4 T-JET 120 HK med fremragende ytelser både i
bytrafikk og langkjøring.

Effekt (kW)

1.3 MultiJet2 95 HK (A)*
1.6 MultiJet2 105 HK (A)*
1.4 T-Jet Bensin 120 HK (A)*

“EcoJet” versjonene av 1.3 MultiJet2 og 1.6 MultiJet2
diesel motorene gir en betydelig reduksjon av
drivstofforbruk og utslipp, sammenlignet med de
vanlige utgavene. Dette er takket være Start&Stop
systemet, dekk med lav rulllemotstand, lav-viskositets olje, “intelligent” dynamo, oljepumpe med
variabel distribusjon og aerodynamisk pakke.

Dreiemoment (Nm)

MOTORUTVALG
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* Spesifikasjon (A) angir verdier for CO2 og drivstofforbruk basert på NEDC syklus iht. EU Direktiv 692/2008.
Verdiene for CO2 og drivstofforbruk målt iht aktuelt direktiv er oppgitt for å muliggjøre sammenligning av kjøretøydata. De typegodkjente verdiene for CO2 og drivstofforbruk reflekterer ikke nødvendigvis de reelle verdiene.
Disse kan avhenge av mange faktorer, som f.eks, men ikke begrenset til: kjøretstil, topografi, vær- og veiforhold, bilens tilstand, bruk av og utstyr på bilen. De oppgitte verdiene baserer seg på bilversjonene med høyeste
og laveste verdi. Verdiene kan endres avhengig av konfigurasjon, valgt utstyr og / eller dimensjoner på de valgte dekk.
De oppgitte verdier for CO2 drivstofforbruk er ikke definitive og kan endres som en følge av endringer i produksjon. Oppdaterte tall vil være tligjengelige hos godkjente forhandlere i FCA nettverket.
Uansett, de offiiselle verdier for CO2 og drivstofforbruk for den konkrete bilen kunden har kjøpt vil fremkomme av dokumentene som følger bilen.
Den oppgitte registreringsavgiften i våre prislister / avgitte tilbud i Norge er basert på det kjente avgiftsregimet på det aktuelle tidspunkt. Vi tar forbehold om at avgifter kan endres som følge av endringer i systemet for
avgiftsberegninger i Norge.

RYGGEKAMERA
Ryggekameraet blir aktivert når revers kobles inn og bildet
vises på Uconnect radio skjermen på dashbordet. Når
ryggekameraet er aktivt, vises flerfargede linjer for å indikere
avstanden til bak på bilen. (Ryggekamera blir tilgjengelig
som ekstrautstyr i løpet av 2019).

AKTIV

SIKKERHET
PERFEKT KONTROLL

PARKERINGSSENSORER
De ultrasoniske parkeringssensorene bak aktiveres når
revers kobles inn og varsler fører om avstanden til en
hindring gjennom endringer i frekvensen på lydsignalet.

BI-LINK BAKJHULSOPPHENG - EN FJÆRING, FLERE FORMÅL
Standard versjoner
• fremragende veigrep og
komfort
• spesifikt oppsett for
dynamiske egenskaper

På sikkerhetssiden er veigrep ivaretatt ved å tilby
et høyt nivå av elektronisk assistanse.
Dette inkluderer bl.a. ABS med elektronisk
bremsekraftdistribusjon (EBD), ESP med ASR
(anti spinn), HBA (hydraulisk bremsekraftassistanse)
og Hill-Holder (bakkestart assistanse).
TPMS (dekktrykkovervåking - ekstrautstyr) kan
tilby konstant overvåking av dekktrykk.
Front kollisjonsputene beskytter både hode og
bryst. Sidekollisjonsputer kan tilbys som
ekstrautstyr.
Brannhindringssystem, konstruksjon med
deformasjonssoner, deformerbar rattstamme og
knebeskyttelse kompletterer sikkerhetsutstyret.

Maxi og versjoner med
økt kapasitet
• fremragende ytelser
• langsgående bærearmer og
spesifikke tverrstag
• stabilisatorstag og spesielt
oppsett for optimal ytelse
og kontroll i alle lastesituasjoner

ELEKTRONISK STABILITETS PROGRAM ESP
Dette standard systemet griper inn i eventuelle nødsituasjoner,
som for eksempel en plutselig unnamanøver. Det overvåker
parametre som sideveis kraft, hastighet, veigrep og styrets
vinkel. Systemet behandler fortløpende dataene og griper
inn, hvis nødvendig, gjennom justering av motorkraft og
bremsesystemet for å best mulig vinne tilbake stabilitet og
kontroll.

TRACTION+
Traction+ er et tillegg (ekstrautstyr) til antispinnsystemet
som gir bedre veigrep under vanskelige kjøreforhold. Hvis et
av drivhjulene spinner, vil systemet bremse det hjulet og
overfører mer motorkraft til det hjulet med best grep. På
denne måten sikrer systemet best mulig kontrolll og
fremkommelighet.

BAKKESTART ASSISTANSE
Dette standard utstyret opprettholder bremsekraften en viss
tid etter at bremsepedalen er sluppet og hindrer dermed
bilen fra å rulle bakover ved bakkestart. Den slipper så
bremsen automatisk ved igangsetting.

TÅKELYS
Tåkelysene er installert nede i frontfangeren, for maksimal effektivitet og beskyttelse (standard- eller ekstrautstyr avhengig av versjon).

CRUISE CONTROL
Fartsholder gir deg muligheten til å stille ønsket hastighet og
holde den konstant.

DEKKTRYKK OVERVÅKINGS SYSTEM (TPMS)
Dette utstyret overvåker dekkenes trykk konstant, og
varsler eventuelt tap av trykk direkte på displayet.
(standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon)

AKTIV

FLEKSIBILITET
FLERE VARIANTER
OG STØRRELSER

Doblò Cargo tilbys i flere varianter for
varetransport, samtidig som stort fokus er lagt
på å sikre deg et romslig og komfortabelt sted
å tilbringe arbeidsdagen.
Doblò Cargo kan leveres i flere størrelser og
varianter for best mulig tilpasning til din
virksomhet.

AKTIV

FLEKSIBILITET

MAXI VAREBIL
XL VAREBIL

VAREBIL

Fleksibel, robust og anvendelig: Doblò Cargo
med normal akselavstand er et ideelt valg for
alle typer virksomhet. Den er praktisk og funksjonell og gir god kapasitet og enkel lasting/lossing.
Med 35 cm ekstra lengde, byr Maxi varebil på
klasseledende plass og volum. XL kombinerer
lengden fra Maxi med et ekstra høyt tak.

VAREBIL

VAREBIL UTVALG

LUKKET VAREBIL* **

LUKKET VAREBIL

LUKKET VAREBIL

MED EN SKYVEDØR

MED TO SKYVEDØRER

UTVENDIGE DIMENSJONER
Versjon

MED SIDEVINUDER**

MED SIDEVINDUER

MED SIDEVINDUER

OG EN SKYVEDØR

OG TO SKYVEDØRER

SIDEVINDUER OGSÅ
I BAKRE PANEL
OG TO SKYVEDØRER

VAREBIL

MAXI

XL

Akselavstand (mm)

2755

3105

3105

Lengde (mm)

4406

4756

4756

Bredde (mm)

1832

1832

1832

Høyde (mm)

1845

1880

2125

LASTEROM DIMENSJONER
Versjon

VAREBIL

MAXI

XL

Lengde (mm)

1820

2170

2170

Bredde (mm)

1714

1714

1714

Høyde (mm)

1305

1305

1550

Bredde mellom hjulbuer (mm)

1230

1230

1230

545

545

545

3.4

4.2

5,0

fra 750
til 1005

fra 750
til 1005

1005

Lastehøyde (uten last) (mm)
Volum (m3)

SIDEHENGSLEDE BAKDØRER

LUKE I VAREROMSTAK* **

SIDEHENGSLEDE BAKDØRER

TOPPHENGSLET BAKLUKE* **

LUKKEDE

TILGJENGELIG MED
SIDHENGSLEDE
BAKDØRER (OPT. 585)

MED VINDU (STANDARD
FOR NORGE HVIS IKKE
ANNET BESTILT)

MED VINDU (OPT. 148)

*IKKE TILGJENGELIG PÅ MAXI VERSJON
**IKKE TILGJENGELIG PÅ XL VERSJON

Nyttelast inkludert fører (kg)

AKTIV

FLEKSIBILITET
WORK UP

Et virkelig arbeidsverktøy, utviklet, produsert og
garantert fullt og helt av Fiat Professional. Doblò
Work Up er også velegnet for bruk i bysentra og
overalt hvor du trenger en kompakt, letthåndterlig bil dag ut og dag inn.
Med 4.98 m total lengde og nyttelast opp til 1000
kg (maks akselbelasting på bakaksel er 1450 kg)
er Doblò Work Up enerådende i sin klasse.
Planet med plywood gulv er en virkelig styrke:
2.3 m langt, 1.82 m bredt og med 4.2 m2 flate.
Det kan romme opp til 3 Euro paller.

UTVENDIGE DIMENSJONER
Version
SURREKROKER FOR SIKRING AV LAST PÅ
BESKYTTELSESVEGGEN

NEDFELLBARE STEG INTEGRERT PÅ INNSIDEN
AV SIDELEMMENE

WORK UP

Akselavstand (mm)

3105

Lengde (mm)

4981

Bredde (mm)

1872

Høyde (mm)

2049

LASTEPLAN DIMENSJONER
Version

EGET ROM MED LÅSING FOR OPPBEVARING AV
VERKTØY MED OPPTIL 2 METERS LENGDE

INNFELLBARE HÅNDTAK FOR NEDFELLING AV
SIDELEMMENE

WORK UP

Lengde (mm)

2300

Bredde (mm)

1818

Side høyde (mm)

368

Lasteterskel høyde (mm)

910

Lasteflate (mm)
Nyttelast inkludert fører (kg)

4.2
925

LUKE I VAREROMSTAK
Den bakre delen av vareromstaket kan åpnes
takket være denne praktiske takluken. Dette
muliggjør enkel og sikker transport av lange
gjenstander som for eksempel stiger eller rør.

AKTIV

TILPASSING
UTSTYR

INNVENDIGE LASTESTENGER
Varerommet kan, som ekstrautstyr, utstyres
med praktiske innvendige lastestenger. Slik
kan man laste lengre gjenstander uten å ta
opp verdifull plass fra gulvet, samtidig som de
er beskyttet inne i varerommet.

ELEKTRISKE JUSTERBARE OG INNFELLBARE SIDESPEIL
De store sidespeilene på Doblò Cargo sikrer god
oversikt bakover og kan justeres og felles inn
elektronisk, med innvendig betjening. En ekstra,
nedre del for bedre oversikt ved parkering kan
legges til.

Doblò Cargo er designet for å kunne gi deg
maksimal funksjonalitet og muligheter for
organisering. I tillegg kan det velges til utstyr
for individuell tilpassing.

UTTAGBAR TAKLYKT

SKILLEVEGG

Varerommet kan lyses opp av en
praktisk lykt som kan tas ut og
brukes som en bærbar lykt hvis
nødvendig. Lykten lades automatisk
opp igjen når den blir satt tilbake på
plass.

Skillevegg med
vindu og ekstra
støydemping.

LÅSBART HANSKEROM

OPPBEVARINGSHYLLE

Enkelt tilgjengelig og funksjonelt.

Praktisk og enkel
lagring av dine
gjenstander.

NEDFELLBARE SETERYGGER PÅ
PASSASJERSETENE

TILPASSET GULVMATTE
I PVC

I versjonen med 3 seter foran kan
ryggen felles ned på begge
passasjerplassene.
Det finnes også en dokumentholder
bak på seteryggen.

Beskyttelse av
vareromsgulv.

SETER
Avhengig av versjon, er det flere
tilgjengelige løsninger for fører og
passasjerseter:
• justering av seterygg
• justerbar korsryggstøtte
• justerbart armlene
• justering av setet i lengderetning

SPEILDEKSLER LAKKERT
I BILENS FARGE
Mer stil for å bli lagt
merke til på jobben.
(Standard- eller
ekstrautstyr avhengig
av versjon).

STØTFANGERE LAKKERT
I BILENS FARGE
Doblò Cargo fremstår
med et moderne
design takket være
distinkte og
harmoniske detaljer.
(Standard- eller
ekstrautstyr avhengig
av versjon).

TÅKELYS
Disse er plassert i
nedre av støtfangeren,
for maksimal
effektivitet.
(Standard- eller
ekstrautstyr avhengig
av versjon).

STANDARD LAKK

AKTIVT

UTSEENDE
ENDA MERE
DIN

METALLIC LAKK

695 Koksgrå

Doblò Cargo tilbyr et tilpasset utvalg av farger,
inntrekk, hjulkapsler, felger og aluminiumsfelger.
Tilpass din Doblò Cargo til din smak og få jobben
gjort.

479 Blå

168 Rød

249 Hvit

632 Sort

293 Rød

487 Blå

448 Lys blå

612 Sølv

722 Bronse

INNTREKK
CARGO / WORK UP

213 Star grå

CARGO

CARGO SX

275-223 Pinstripe grå

280 Pierce* grå

273-203 Pinstripe rød

HJULKAPSLER OG FELGER

15” hjulkapsler

* Kunstskinn

16” hjulkapsler

15” aluminiumsfelger

16” aluminiumsfelger

16” aluminiumsfelger ettermarked

AKTIV

TILPASSING
PERSONLIGHET GJØR
ALLTID EN FORSKJELL,
OGSÅ PÅ ARBEID.
Doblò Cargo kan utstyres med et vidt utvalg
av originalt tilbehør av høyeste kvalitet.
Dette er utviklet av Mopar®, referansen for
tjenester, kundeservice, originale deler og
tilbehør til FCA sine merker.

LASTESTATIV. SETT MED 3 STATIV I ALUMINIUM

VINDAVVISERE FORAN

SIDEVEIS STIGETILT FOR LASTESTATIV

SKVETTLAPPPER BAK

RØRHOLDER FOR LASTESTATIV

GUMMIMATTER FORAN

AKTIVT

MODELL
UTVALG
FIAT PROFESSIONAL
PROFF SOM DEG

Å kjenne igjen en proff er enkelt: se på det
arbeidsverktøyet han eller hun har valgt. Virkelige proffer jobber kun med proffe verktøy.
FIAT PROFESSIONAL jobber hardt for å være
din partner på nyttekjøretøy - modellutvalget
er merket “PROFESSIONAL” av en grunn.

FIORINO

TALENTO

Tilbys for tiden ikke i Norge på
grunn av norske avgiftsregler /
krav til varerom for varebiler.

Fleksibel, arbeidsvillig og talentfull. Denne mellomstore transportbilen er stor nok til mye, og samtidig kompakt nok til å passe inn
stort sett overalt. Dag etter dag.

DUCATO
Selve kraftkaren og en av lederne i
arbeidslivet: Sterk, fleksibel og
solid.

FULLBACK
Det finnes ikke noe terreng som
skremmer den. Det finnes ingen
utfordring for stor. På jobb.
Og etterpå.

DOBLÒ
Oppskriften på hvordan jobbe uten
problemer. Et verdifullt visittkort
for din bedrift. Ganske enkelt unik.
Akkurat som din jobb.

w w w. f i a t p r o f e s s i o n a l . n o

FIAT PROFESSIONAL NYTTEKJØRETØY. ARBEIDET STOPPER ALDRI.

MERKET PROFESSIONAL. BYGGET FOR Å JOBBE 24/7.
FLEET SERVICES
Kundeservice
Utstyrsnivå og utstyr kan variere pga spesielle markeds- eller myndighetskrav. Data, beskrivelser og illustrasjoner i denne brosjyren er ment som veiledning og gjelder ved utarbeidelse av brosjyren (01/2019). Noe av det beskrevne og viste utstyret i denne
brosjyren er ekstrautstyr. Vennligst kontakt din forhandler eller referer til prisliste / spesifikasjoner for full informasjon. Fiat forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer på sine produkter.
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PROFF SOM DEG

