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VOOR PROFESSIONALS ZOALS U
De Fullback Cross is zowel verkrijgbaar bij Fiat-dealers als bij Fiat Professional-dealers.
Deze brochure is een internationale uitgave. Alle illustraties en gegevens in deze brochure komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (01/2018). Fiat behoudt zich het recht voor
om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te
nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en
opties verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen. Fiat Marketing 02.3.3287.22 - S - 03/2018 - Printed in Italy - SO - Gedrukt op chloorvrij papier.

De Fullback Cross bewijst dat stijl en functionaliteit prima samen kunnen
gaan. Dankzij zijn draaicirkel van slechts 11,8 meter beweegt deze veelzijdige
nieuwe versie van Fiat’s pick-up zich met speels gemak door de stad, terwijl
hij met een laadvermogen van 1 ton en een maximaal aanhangergewicht
van 3,1 ton evengoed een totale laadcapaciteit van meer dan 4 ton biedt.

and its opposite

Fiat FullBack
Rij weg met de Fullback Cross en laat u imponeren door
zijn kracht. Met één simpele handbeweging kunt u hem
transformeren van een wendbare stadspick-up in een
onstuitbare 4x4 die u overal brengt waar u heen wilt.

Alle audio-, communicatie- en navigatiefuncties zijn eenvoudig te
bedienen via het touchscreen in het dashboard of de bedieningstoetsen
op het stuurwiel. En dankzij de achteruitrijcamera parkeert u de
Fullback moeiteloos op elke vrije plek waar hij past.

STANDAARDUITRUSTING

STANDAARDUITRUSTING

PACK TECHNO
- Bi-xenon-koplampen
- Koplampsproeiers
- Infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen,
DAB digitale radio, cd/mp3-speler, USB, Bluetooth®,
6 speakers en navigatie
-B
 lokkeerbaar midden- en achterdifferentieel

EXTERIEUR
- Mistlampen vóór met dagrijlichten
- Donkergetint privacy-glas achter

VEILIGHEID
- 7 airbags (frontairbags, zijairbags,
raamairbags, knie-airbag)
- Achteruitrijcamera
- Hill Holder
- Trailer Stability Assist (TSA)
- Snelheidsbegrenzer
- Noodstopsignalering
- Lane Departure Warning (LDW)

BEAUTYFull
:

INTERIEUR
-L
 ederen stoelbekleding i.c.m met verwarmbare
en zesvoudig verstelbare voorstoelen
- Centrale armsteun achter met opbergvak en bekerhouders
- Lederen stuurwiel met bedieningstoetsen voor infotainmentsysteem
- Cruise control
- Automatische dualzone airconditioning
- 4WD-rijmodusschakelaar met keuze uit vier standen
EXTRA UITRUSTING CROSS
- Zwarte frontgrille
- Zwart/zilverkleurige skid plate onder voorbumper
- Zwarte portiergrepen en buitenspiegelkappen
- Specifieke M+S-winterbanden (245/65 R17)
- Zwarte spatbordverbreders
- 17-inch matzwarte lichtmetalen velgen
- Zwarte sidebars
- Zwarte rolbeugel
- Zwarte kunststof laadbakbescherming

:

LAKKLEUREN

:

OWER Full

PLAYFull

LAKKLEUREN

Full of Useful

563 Wit - unilak

446 Zilvergrijs - metallic-lak
(exclusief voor Cross)

462 Groen - metallic-lak

480 Titaangrijs - metallic-lak

De Fullback Cross is niet alleen oersterk en praktisch, maar
ook ruim en comfortabel. Zo biedt het goed van rijgeluiden
geïsoleerde interieur vijf royale zitplaatsen*, automatische
airconditioning en een ergonomische werkplek achter het
stuur met een voortreffelijk zicht rondom.

*Bij levering op geel kenteken; bij grijs kenteken vervalt de achterbank en
wordt er een tussenschot achter de voorstoelen geplaatst.

555 Zwart - parelmoerlak

557 Parelmoerwit - metallic-lak

GEBOUWD VOOR UW WERK.
GEBOUWD VOOR UW LEVEN.

Wees veeleisend en wordt beloond.
FULLBACK IS DE PICK-UP VAN FIAT
PROFESSIONAL. Wendbaar, veelzijdig en
krachtig, woorden zoals “rust” of “te veel”
komen niet in het woordenboek van de
Fullback voor. Dat is omdat hij ontworpen is
om ook de grootste klussen op zich te nemen
met zijn LAADCAPACITEIT VAN MEER DAN
4 TON: TOT 3,1 TON TREKVERMOGEN EN
1 TON LAADVERMOGEN. Bovendien is de
Fullback met zijn onderscheidende stijl en
zijn KLEINE DRAAICIRKEL (11,8 M), ook
perfect voor in de stad.

WERKEN IN STIJL.

BI-XENON PROJECTORKOPLAMPEN

De FULLBACK trekt de aandacht dankzij
zijn gespierde, agressieve en tegelijkertijd
zachte en elegante lijnen. Zijn stijl onthult
alle zorg en passie van Fiat Professional,
resulterend in een design dat ontworpen
is om dienstbaar te zijn voor u en uw
werkzaamheden.

DE FULLBACK IS VERKRIJGBAAR IN TWEE
VERSIES MET EXTENDED (4 ZITPLAATSEN)
OF DUBBELE CABINE (5 ZITPLAATSEN), en
twee uitrustingsniveaus: SX en LX. Dat is
omdat professionaliteit ook blijkt uit de
keuzemogelijkheden die u worden geboden.

17” ALUMINIUM VELGEN

ACHTERUITRIJCAMERA

GEEN UITDAGING
TE GROOT.

VERSIE MET EXTENDED CABINE

VERSIE MET DUBBELE CABINE
1850

1775*/1780

1470

1785/1815*

1520

1470

1785/1815*

Robuust, betrouwbaar en pratkisch tot in
het kleinste detail. De FULLBACK biedt u
tot een ton laadcapaciteit en een LAADBAK
TOT MAXIMAAL 1,85 M LANG in de versie
met extended cabine. Zijn totale afmetingen
(5,2 M LANG, 1,8 M BREED), maken de
Fullback ook tot de ideale pick-up voor uw
alledaagse levensstijl.

1520

865
* SX/LX

3000
** MET BUMPER

1330/1410**

5195/5275**

865

3000

1340/1420**

5205/5285**

1785/1815*

200/205*
1515

EXTENDED CABINE MET STOFFEN INTERIEUR

ONTDEK HET PLEZIER
VAN HARD WERKEN.
Wij bij Fiat Professional weten hoeveel tijd
u in uw werkvoertuig doorbrengt. Daarom
hebben we de FULLBACK zo comfortabel en
uitnodigend mogelijk gemaakt, om ervoor
te zorgen dat u hem nooit zat wordt. Zelfs
niet als uw werkdag ten einde is gekomen.
Niets is aan het toeval overgelaten:
ERGONOMISCHE
STOELEN,
RUIME
INTERIEURS DIE PERFECT WORDEN
GECONDITIONEERD
EN
GELUIDDICHT
ZIJN en een rijpositie met optimaal zicht.
Alles is zodanig gebouwd om hem nog
comfortabeler te maken.

MULTIFUNCTIONELE TOUCHSCREEN RADIO MET NAVIGATIE
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STUURWIELBEDIENING VOOR RADIO, CRUISE CONTROL EN
SNELHEIDSBEGRENZER

TOUCHSCREEN RADIO MET NAVIGATIE
Gebruiksvriendelĳk door zĳn stuurwielbediening,
mooi om te zien door zĳn grote touchscreen
scherm en praktisch in gebruik door de volledige
integratie van alle multimedia mogelĳkheden.
Dat is het multimedia systeem dat verkrĳgbaar
is voor de Fullback.

ACHTERUITRIJCAMERA
Het ideale hulpmiddel bij het parkeren met ultiem
gemak en veiligheid, zelfs op de kleinste plaatsen.

BLUETOOTH®

INNOVATIEVE
UITRUSTING.

Ideaal om uw telefoon draadloos te verbinden
met uw multimediasysteem. Hierdoor kunt u
handsfree bellen en gebeld worden. Tevens
kunt u uw muziek draadloos delen tussen uw
telefoon en uw multimedia systeem.

AIRCONDITIONING
U kunt kiezen voor een automatische
airconditioning met dubbele zones voor meer
comfort.

USB-CONNECTIVITEIT
In de afgelopen jaren heeft de technologie voor
een revolutie in de wereld van het werk gezorgd.
De FULLBACK is daarbij niet achtergebleven.
Zijn uitrusting is geavanceerd, zodat u altijd
met uw werk, uw klanten en uw afspraken
verbonden kunt blijven, op elk moment van
de dag of nacht, waar u ook naartoe gaat
en onder alle terreinomstandigheden. Als
het werk nooit stopt, waarom u dan wel?

Geniet van uw favoriete muziek. Deze kunt u
simpelweg afspelen via een USB gegevensdrager,
door deze direct op het touchscreen of met
behulp van de bedieningsknoppen op het
stuurwiel te selecteren.

KEYLESS ENTRY-SYSTEEM
Met uw sleutel in uw zak, kunt u gewoon met
één druk op de knop, de portieren van buitenaf
openen en sluiten en de motor van binnenuit
starten.

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

U KUNT ER ALTIJD
OP REKENEN.

DIESEL 2.4 150 PK

DIESEL 2.4 180 PK 4WD

Cilinderinhoud: 2.442 cm3
Emissie standaard: Euro -vermogen
Koppel: 150 pk @ 3.500 t/min
Vermogen: 380 Nm @ 1.500/2.500 t/min
Injectie: Common Rail
Directe tractie: 2WD or 4WD verbruik
Verbruik* (l/100km): 6,9*/7.5**
CO2 -emissies* (g/km): 180*/196**

Cilinderinhoud: 2.442 cm3
Emissie standaard: Euro -vermogen
Koppel: 180 pk @ 3.500 t/min
Vermogen: 430 Nm @ 2.500 t/min
Injectie: Common Rail
Directe tractie: 4WD verbruik
Verbruik* (l/100km): 6,9*/7,5**
CO2 -emissies* (g/km): 180*/196**

*HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 4WD MET START&STOP
**AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK 4WD

Koppel (Nm)

Fullback garandeert u ook een extreem laag
brandstofverbruik en CO2-emissies. In feite
leveren beide versies alle vermogen, koppel
en efficiëntie die er van elke pick-up wordt
gevraagd.

Vermogen (kW)

Het is een 2.4 LITER DIESEL motor die
verkrijgbaar is in een 150 pk of 180 pk
versie, met een TREKVERMOGEN tot 3100
kg. De Fullback kan ook worden uitgerust
met zowel de HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK met 6 versnellingen als
met de AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
met 5 versnellingen.

Koppel (Nm)

Wanneer de wegen een uitdaging worden
is de FULLBACK op zijn best en begint het
verschil te maken. Zijn kracht zit hem in
zijn robuuste en ﬂexibele chassis en zijn
motoren, die betrouwbaarder, efficiënter
en krachtiger dan ooit zijn. Fullback
wordt aangedreven door EEN VOLLEDIG
ALUMINIUM MOTOR.

Vermogen (kW)

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

t/min

- - - - Koppel

—— Vermogen

t/min

- - - - Koppel

—— Vermogen

2WD HIGH RANGE

2H
C/D

LOCK

4WD HIGH RANGE

4H
C/D

LOCK

ALTIJD KLAAR OM
OFF-ROAD TE GAAN.
4HLC
C/D

De FULLBACK is gemaakt als de stuwende
kracht van uw team, onder alle terreinomstandigheden. Dit is te danken aan zĳn 4X4
aandrĳving. Tegenwoordig nog efficiënter en
eenvoudiger in te regelen dankzĳ de exclusieve 4WD ELEKTRONISCHE SELECTIEKNOP.
Hierdoor levert het systeem automatisch het
maximale koppel aan elk wiel. Fullback's uitzonderlĳke off-road capaciteiten garandeert
u ervan dat geen enkel terrein u kan weerhouden om te genieten van uw favoriete vrĳetĳdsbesteding of uw werkplek te bereiken.

3 POSITIES (SX)

Biedt een stillere motor en een beter
brandstofverbruik tijdens het rijden op
de normale weg.

LOCK

4 POSITIES (LX)

Selecteerbaar bij snelheden tot 100 km/uur,
verdeelt het koppel tussen voor- en
achteras via een centraal differentieel
(CD). Dit zorgt voor veiliger weggedrag
tijdens gladheid.

4WD HIGH RANGE MET VERGRENDELD CD
Bij vergrendeld centraal differentieel
wordt het vermogen evenredig verdeeld
tussen voor- en achterwielen en wordt
de grip en manoeuvreerbaarheid op
besneeuwde, zanderige of smerige
wegen verbeterd.

OFF-ROAD PRESTATIES

4LLC

30°
Aanloophoek

22°
Aﬂoophoek

24°
Dwarshelling

45°
C/D

Dwarshelling
4WD ELEKTRONISCHE SELECTIEKNOP

LOCK

4WD LOW RANGE MET VERGRENDELD CD
Een verlaagde versnellingsverhouding
biedt een groter koppel voor extreme
off-road-omstandigheden: Klimmen en
dalen op steile hellingen en door een
laag sneeuw, modder en zand ploeteren.

AIRBAGS
TIjdens een ongeval, dragen de 7 airbags
waarmee de Fullback (dubbele cabine)
is uitgerust bij aan het absorberen van
de klap. Naast de airbags voor, zijn er
ook zij-airbags en gordijn-airbags plus
eentje bij de knieën van de bestuurder.

SPEED LIMITER
De regelbare snelheidsbegrenzer zorgt
ervoor dat de vooraf ingestelde snelheid
niet onbewust wordt overschreden.
Bij overschrijding volgt namelijk een
visuele en akoestische waarschuwing.

TSA
GORDELSPANNERS
In geval van een frontale aanrijding,
trekken de gordelspanners de gordels
automatisch strak om de bestuurder
en passagiers, dit om de klap door het
openen van de voorste airbags tot een
minimum te beperken.

EEN GARANTIE
OP VEILIGHEID.
De FULLBACK is uitgerust met een breed
scala aan veiligheidsvoorzieningen die
ontworpen zijn om maximale bescherming
en veiligheid te garanderen voor bestuurder
en passagiers. VERSTERKTE OPHANGINGEN
EN CARROSSERIE, 7 AIRBAGS (BIJ
DUBBELE CABINE) EN GORDEL-SPANNERS.
Bovendien biedt Fullback u het HILL HOLDER
systeem voor eenvoudig wegrijden, zelfs
heuvelopwaarts. Veiligheid mag namelijk
nooit ontbreken in uw werkgereedschap.

VERSTERKTE CARROSSERIE
De carrosserie is gebouwd met veel
componenten uit lichtgewicht staal met
een hoge treksterkte, hierdoor blijft het
veiligheidsniveau onveranderd.

WIELOPHANGING
De voorophanging met dubbele A-arm
en stabilisatiebalk zorgt voor een
uitstekende stabiliteit zowel op de weg
als off-road. De starre achteras met
langwerpige, meerlaagse bladveren is
bestand tegen de maximale belasting
door het wegdek en zorgt voor stabiliteit
en comfort, zowel leeg als met een volle
lading.
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Het Trailer Stability Assist-systeem garandeert
een perfecte stabiliteit, zelfs tijdens het trekken.
Als het voertuig in een slip raakt, moduleert de
TSA automatisch het vermogen van de motor
en de remkracht op elk wiel om stabiliteit te
geven aan voertuig en aanhanger.
Met TSA
Me

LDW
Bij het rijden met snelheden boven de 65
km/uur, waarschuwt het Lane Departure
Warning-systeem u met visuele en
akoestische signalen wanneer het voertuig
gevaarlijk buiten zijn baan raakt.

ESC
De Electronic Stability Control biedt u een
buitengewone grip en stabiliteit door bij het
nemen van een bocht de remkracht op de
wielen onafhankelijk te beheren. Dit zorgt
ervoor dat de wielen niet gaan slippen,
waardoor het risico dat het voertuig gaat
slippen wordt geminimaliseerd en het
garandeert een perfecte tractie onder alle
omstandigheden.
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HILL HOLDER
De hillholder is ideaal voor het heuvelopwaarts
starten met ultiem gemak, zelfs met een volle
lading. Hij blokkeert het voertuig automatisch
enige seconden zonder dat het rempedaal
hoeft te worden ingetrapt.
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MAAKT PLAATS
VOOR AL UW
BEHOEFTEN.
De Fullback is nog op een ander gebied
onverslaanbaar: veelzijdigheid. De Fullback
is uitdrukkelijk ontworpen om u de meeste
oplossingen te bieden. Door het aanpassen
van zijn laadbak en cabine aan uw eisen,
kan Fullback elke rol vervullen die u en uw
werk van hem vragen. Sla de bladzij om, om
te kijken waartoe hij in staat is.

11,8 M

Draaicirkel

LAADBAKLENGTE TOT 1,52 M

LAADBAKLENGTE TOT 1,85 M

Dubbele cabine

Extended cabine

LAADCAPACITEIT TOT 1000 KG

AANPASBARE LAADBAK

TREKVERMOGEN TOT 3100 KG

KOELOPBOUW*

HULP BIJ PECH ONDERWEG*

MOBIELE WERKPLAATS*

* Voorbeelden van voertuigen die niet door de fabrikant
omgebouwd zijn

De Fullback met koelopbouw is het ideale
voertuig voor de dagelijkse distributie van
diepvriesproducten bij lage temperatuur.

Speciale
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voertuig voor hulp bij pech onderweg voor het
transporteren van gereedschap en het slepen
van een voertuig met behulp van een vorklift.

De Fullback mobiele werkplaats is een
modulaire en inrichtbare uitrusting. Deze
inrichting bestaat uit een transportsysteem
voor uitrusting en onderdelen die op het
chassis van de Fullback gemonteerd
wordt
om
onderhoudsdienstverlening
onderweg te bieden. De drie elementen van
de module kunnen naar behoefte worden
gecombineerd en uitgerust. De structuur van
de aluminium segmentbalk wordt aangevuld
met elementen van synthetisch materiaal.

S
SX

LX

LX AUTOMAAT

OP MAAT GEMAAKT
VOOR UW
BEHOEFTEN.
Hiernaast treft u een gedeeltelijk overzicht van
de standaard uitrusting en de belangrijkste
verschillen tussen de diverse uitvoeringen.
De complete lijst met standaard uitrusting en
mogelijke opties is beschikbaar in de Fullback
prijslijst.

STANDAARD UITRUSTING SX:

MEERUITRUSTING LX (t.o.v. SX):

MEERUITRUSTING LX AUTOMAAT (t.o.v. LX):

• Inschakelbare 4WD, met selectieknop en 3
instelbare rijeigenschappen
• Handbediende airconditioning
• 16" lichtmetalen velgen
• Cruise control en snelheidsbegrenzer
• Mistlampen vóór
• Bumpers in carrosseriekleur
• Keyless entry met twee zenders
• Elektrisch bedienbare ramen
• Radio-CD/MP3/DAB+ speler met 4 speakers
• Bluetooth en USB aansluiting
• Handsfree telefonie systeem geïntegreerd
• Stuurwielbediening radio en cruise control
• Lederen stuurwiel en pookknop

• Inschakelbare 4WD, met selectieknop en
4 instelbare rijeigenschappen
• Automatische airconditioning
• Two-tone 16" lichtmetalen velgen
(aluminium/zwart)
• Sidebar met opstap
• Achteruitrijcamera
• Mistlampen afgewerkt met grijze sierlijst
• Elektrisch bedienbare buitenspiegels
• Spatbordverbreders in carroseriekleur
• Achterbumper met opstap
• Chromen deurgrepen en spiegelkappen
• Radio-CD/MP3/DAB+ speler met 6,1"
touchscreen en 6 speakers

• Lederen bekleding
• Two-tone 17" lichtmetalen velgen
• Schakelﬂippers achter het stuur
• Lane Departure Warning systeem
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Radio-CD/MP3/DAB+ speler met navigatie,
7" touchscreen en 6 speakers

PASTEL CARROSSERIEKLEUREN

MICA-CARROSSERIEKLEUREN

INTERIEURS

VELGEN

16-inch aluminium
velgen (WDB) - SX
563 wit

473 rood

555 zwart mica

METALLIC CARROSSERIEKLEUREN

ER IS GEEN BETERE
STIJL DAN UW
EIGEN STIJL.
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480 titaangrijs

16-Inch aluminium
velgen (WDN) - LX

462 groen

17-inch aluminium
velgen (WD3) - LX

478 bruin

557 parelwit

463 blauw
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HARD TOP MET POP-UP ZIJRAMEN

HARDE TONNEAU-KAP MET SPORTBALK

DAKDRAGERS MET FREEBOX

PERSOONLIJKHEID
MAAKT ALTIJD HET
VERSCHIL.
FULL BOX
FULLBACK kan worden voorzien van een
volledige serie aan accessoires, allemaal van
topkwaliteit en gemaakt door MOPAR®: HET
REFERENTIEMERK VOOR DIENSTVERLENING,
KLANTENSERVICE, ORIGINELE ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES van Fiat Chrysler
Automobiles.

ZACHTE TONNEAU-KAP
SIERAFWERKING ZIJDEUREN VOOR VERSIE MET DUBBELE CABINE

LAADRUIMTEBAK MET SPORTBALK

A PRO LIKE YOU.
Het herkennen van een echte professional
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Daarom is FIAT PROFESSIONAL
en,, wat
en
wat uw
partner die u zich kunt wensen,
behoeften ook zijn.

FIORINO

TALENTO

DUCATO

FULLBACK

DOBLÒ

Het voertuig dat aan de basis
stond. Ongeëvenaard in behendigheid en mogelĳkheden. Steden zĳn er dol op, net als de professionals.

Behendig, bekwaam en ingenieus. Hĳ beschikt over het
unieke talent om problemen in
oplossingen om te zetten en uitdagingen in mogelĳkheden. Dag
na dag.

De onbetwiste leider op het gebied
van werken: de basis voor succes.
Sterk, veelzijdig en onmisbaar
voor iedereen.

Geen terrein schrikt hem af.
Geen uitdaging die niet kan
worden gepareerd. Zowel op het
werk als daarna.

Veelzĳdig, compact en betrouwbaar. U kunt zich geen betere visitekaartje wensen. Gewoonweg
uniek. Net als uw werk.

DE NIEUWE FIAT PROFESSIONAL MODELLEN - KUNNEN IEDERE UITDAGING AAN.

ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS ZOALS U.

Customer Assistance Service

F I AT P R O F E S S I O N A L . N L

PROFESSIONAL MOBILE

Uitrustingsniveaus en opties kunnen variëren afhankelijk van specifieke markt- of wettelijke vereisten. De informatie in deze publicatie is indicatief. FCA behoudt zich het recht voor om de
beschreven modellen te allen tijden te wijzigen vanwege technische of commerciële redenen. Fiat Marketing 04.3.2844.22 - S - 12/2016 -Gedrukt in Italië - SO -Gedrukt op chloorvrij papier.

A PRO LIKE YOU

