Gratis servicenummer

Eén telefoonnummer om direct te worden geholpen: bel bij
pech of een ongeval het gratis universele nummer 00 800
3428 0000 voor assistentie ter plekke of het wegslepen van
uw voertuig. Deze pechhulpdienst van Fiat is dag en nacht
en zeven dagen per week bereikbaar vanuit heel Europa*.
U kunt dit nummer ook bellen voor informatie over onze
modellen en services, voor adressen van dealers of voor het
boeken van een proefrit.
*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de
eventuele kosten voor mobiel bellen en/of bellen vanuit het
buitenland.

Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Fiat goedgekeurde garantie- en
onderhoudscontracten. U hebt daarbij verschillende keuzes voor dekking, looptijd en
kilometerlimiet, zodat u een product kunt uitzoeken dat perfect aansluit op wat ú nodig hebt.
U kunt erop vertrouwen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door
speciaal opgeleide monteurs bij erkende Fiat-werkplaatsen, waar wordt gewerkt met de juiste
gereedschappen en testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend originele onderdelen worden
gebruikt. Mopar® Vehicle Protection geeft u de zekerheid dat uw Fiat de zorg en aandacht
krijgt die hij verdient!

my Fiat Professional
Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Fiat-bedrijfsauto. Ook daarover hebben we
nagedacht. Speciaal voor Fiat Professional heeft Fiat Financial Services producten op maat
samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een ﬁnanciering, lease of een verzekering. U regelt
het snel en eenvoudig bij uw dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op

Met één muisklik de juiste zorg voor uw Fiat-bedrijfswagen regelen!
Registreer u op myFIATPROFESSIONAL en u kunt rekenen op
persoonlijke adviezen, speciale producten en exclusieve aanbiedingen.
www.ﬁatprofessional.nl/myﬁatprofessional

www.ﬁatprofessionalﬁnancialservices.nl

www.fiatprofessional.nl

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 (02/2018). FCA 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 04.3.3041.22 - S - 03/2018 - Printed in Italy - TG - Gedrukt op chloorvrij papier.

DOBLÒ
CARGO

De Doblò Cargo draagt met trots het embleem van
Fiat Professional: het onderscheidingsteken waarmee
hĳ laat zien dat hĳ is gebouwd voor professionals zoals u.
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Driepersoons cabine

EEN BETERE MANIER
om meer werk te verzetten

posto centrale abbattibile

Werkblad op rugleuning middelste zitplaats

EEN WERKOMGEVING DIE UITBLINKT IN
FUNCTIONALITEIT EN COMFORT, HET DESIGN VAN EEN
PERSONENAUTO, HOGE PRESTATIES EN EEN MAXIMALE
PRODUCTIVITEIT DANKZIJ LAGE BEDRIJFSKOSTEN:
DE DOBLÒ CARGO MAAKT UW WERK NIET ALLEEN
MAKKELIJKER, MAAR OOK WINSTGEVENDER. MET ZIJN
UITGEBREIDE EN VEELZIJDIGE AANBOD BIEDT DE DOBLÒ
CARGO EEN PASKLAAR ANTWOORD OP AL UW EISEN OF
BEHOEFTEN, WAARDOOR U MEER WERK OP EEN DAG
KUNT VERZETTEN EN ’S AVOND TOCH UITGERUSTER
THUISKOMT. MAAK DE OPTELSOM EN ONTDEK HOE DE
DOBLÒ CARGO OOK ÚW BEDRIJF VOORUIT KAN HELPEN.

Groot opbergvak onder zitting bijrijdersbank

Met de optioneel leverbare bĳrĳdersbank biedt de
cabine plaats aan drie personen. Maar dat is niet het
enige voordeel van deze handige bank. Zo bevindt
zich onder de zitting een groot opbergvak en kan
de rugleuning van de middelste zitplaats voorover
worden neergeklapt om als tafeltje of werkblad te
worden gebruikt.
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MEER FUNCTIONALITEIT
meer technologie
• OVERZICHTELIJKE
INSTRUMENTENGROEP

• AUDIO- EN TELEFOONBEDIENINGSTOETSEN
OP HET STUURWIEL

• UCONNECT™ -INFOTAINMENTSYSTEEM
MET NAVIGATIE

MEER FUNCTIONALITEIT
meer mogelijkheden
EEN PRETTIGE WERKOMGEVING ZORGT VOOR EEN
HOGERE PRODUCTIVITEIT. IN DE CABINE VAN DE DOBLÒ
GAAT FUNCTIONALITEIT DAAROM HAND IN HAND MET
STIJL EN COMFORT. ZO ZORGT DE VOORTREFFELIJKE
GELUIDSISOLATIE VOOR EEN ONGEKENDE RUST EN IS HET
GEBRUIKSGEMAK VERHOOGD MET TAL VAN PRAKTISCHE
OPBERGVAKKEN EN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE OP
HET GEBIED VAN COMMUNICATIE EN NAVIGATIE. EN MET
ZIJN GROTE, REGELMATIG GEVORMDE EN GEMAKKELIJK
TOEGANKELIJKE LAADRUIMTE STAAT DE DOBLÒ CARGO
AL JARENLANG AAN DE TOP OP HET GEBIED VAN
ERGONOMIE EN LAADCAPACITEIT.

Uconnect™ LIVE-systeem met navigatie

Bluetooth® -radio

* Siri® Eyes Free is alleen beschikbaar na koppeling van een ondersteunde iPhone met Siri-spraakassistent.

De Doblò Cargo is verkrijgbaar met een Uconnect™ LIVEinfotainmentsysteem van de nieuwste generatie met
5-inch touchscreen, Bluetooth® handsfree-telefonie met
spraakbediening en sms-lezer, bedieningstoetsen op het
stuurwiel en USB- en Aux-aansluiting. iPhone-bezitters
kunnen ook gebruikmaken van Siri® Eyes Free voor
bediening van het systeem met gesproken opdrachten.
Na koppeling van een smartphone aan het systeem hebt
u vanaf het scherm in het dashboard toegang tot allerlei
handige LIVE-services. Zoals eco:Drive dat op basis van een

rijstijlanalyse praktische tips geeft om zuiniger en schoner
te rijden en my:Car voor het beheer van het onderhoud
aan uw Doblò. Het systeem is ook verkrijgbaar in een
versie met DAB digitale radio en/of navigatiesysteem.
Dit TomTom®-systeem maakt gebruik van de slimme
functie IQ Routes® voor berekening snelste route op basis
van actuele gegevens over de verkeersdoorstroming. De
routeaanwijzingen kunnen eventueel worden weergegeven
op het infodisplay in het instrumentenpaneel, zodat u het
Uconnect™-scherm kunt gebruiken voor andere functies.
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MEER FUNCTIONALITEIT
meer comfort

Opbergvakken in portierpanelen
Deze opbergvakken bieden genoeg plaats voor zowel een
1,5-literfles als twee halveliter-flessen plus een A4-blocnote.

De cabine van de Doblò Cargo is gericht op het bieden
van een aangenaam werkklimaat voor de bestuurder
en bijrijder(s). Dankzij het functionele, maar ook
stijlvolle design onderscheidt het interieur zich door
overzichtelijkheid en praktisch gebruiksgemak. Alle
bedieningselementen bevinden zich direct binnen
handbereik en het dashboard bevat verschillende
handige opbergruimtes, waaronder een groot vak met
veergedempte opening dat plaats biedt aan een 10-inch
tablet. Ook de portierpanelen zijn voorzien van ruime
vakken waarin van alles past.
Veel aandacht is besteed aan het terugdringen van
storende geluiden. Met gerichte geluiddempende
maatregelen is het geluidsniveau in de cabine met 3
decibel verlaagd, wat lange werkdagen achter het stuur
een stuk minder vermoeiend maakt.

Opbergvak op dashboard
Ideaal voor kleine voorwerpen die onder handbereik moeten
blijven. Voorzien van antislipmat.
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MEER FUNCTIONALITEIT
meer productiviteit
De Doblò Cargo behoort tot de top van
zijn klasse als het gaat om prestaties en
ergonomie. Dat bewijst hij onder andere met
de royale, regelmatig gevormde laadruimte,
de buitengewoon praktische deurhandgrepen
(zowel de verticale grepen aan de buitenzijde
als de ‘pullcup’-grepen aan de binnenzijde), de
tot 180 graden te openen achterdeuren en de

De lage laadvloer maakt tillen nagenoeg
overbodig.

De zijschuifdeuren zijn voorzien van een grote,
verticale handgreep.

brede zijschuifdeur die het mogelijk maakt om
ook in krappe ruimtes te laden en lossen.
De lage laaddrempel, het laadvolume tot 5,4 m3
en de laadlengte tot 2,17 m maken hem voor
nagenoeg elke toepassing geschikt. En met een
nuttig laadvermogen dat varieert van 750 tot
1005 kg biedt hij de grootste laadcapaciteit in
zijn klasse.

De grote handgreep van de
achterdeuren is als het moet zelfs
met één vinger te bedienen.

De brede zijschuifdeur biedt een
royale toegang tot de laadruimte.
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De 1.3-liter en 1.6-liter turbodieselmotoren van de Doblò
onderscheiden zich door een zeer goede gasrespons
en souplesse dankzij een verbeterd koppel bij lage
toerentallen (ca. 40% meer bij de 1.3 MultiJet). De 1.3
MultiJet 16v 90 en 1.6 MultiJet 16v 105 zijn ook leverbaar
in de zuinige en milieuvriendelijke EcoJet-uitvoering.

1.3 MULTIJET2

1.6 MULTIJET2

MOTOREN EURO 6
• Vier MultiJet2-dieselmotoren
- 1.3 MultiJet2 80-95 pk/59-70 kW
- 1.6 MultiJet2 100-105 pk/73-77 kW
- 1.6 MultiJet2 95 pk/70 kW*
- 1.6 MultiJet2 120 pk/88 kW
* Uitsluitend voor Combi-versie met M1-homologatie

• Twee benzinemotoren
- 1.4 MPI 95 pk/70 kW
- 1.4 T-Jet 120 pk/88 kW
• Eén bi-fuel-motor op aardgas en benzine
- 1.4 T-Jet Natural Power 120 pk/88 kW
ECOJET EURO 6-VERSIES
- Verbruik en CO2-uitstoot t.o.v. 1.3 MultiJet2 gereduceerd tot 4,6 l/100 km resp. 120 g/km, wat overeenkomt met een besparing tot 9%
- Verbruik en CO2-uitstoot t.o.v. 1.6 MultiJet2 gereduceerd tot 4,5 l/100 km resp. 120 g/km, wat overeenkomt met een besparing tot 12%
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De 1.3 en 1.6 MultiJet2-motoren zijn ook leverbaar in
een EcoJet-uitvoering. Dankzij de toepassing van een
Start&Stop-systeem, banden met extra lage rolweerstand,
olie met lage viscositeit, een dynamo met intelligente
laadstroomregeling, een oliepomp met variabele
opbrengst en een aerodynamicapakket zijn besparingen
op het brandstofverbruik tot 12% mogelijk.

• MultiJet2-dieselmotoren
80-95 MultiJet 2

100-105 MultiJet 2

120 MultiJet 2

Cilinderinhoud: 1248 cm3
Max. vermogen: 59-70 kW (80/95 pk) bij 3750 t/min
Max. koppel: 200 Nm bij 1500 t/min
Elektronisch geregelde directe inspuiting van
MultiJet2 common-rail-type met turbo en intercooler
Euro 6 met roetfilter / Euro 6 met roetfilter,
Start&Stop-systeem en EcoPack (ECOJET)

Cilinderinhoud: 1598 cm3
Max. vermogen: 73-77 kW (100/105 pk) bij 3750 t/min
Max. koppel: 300 Nm bij 1750 t/min
Elektronisch geregelde directe inspuiting van
MultiJet2 common-rail-type met turbo en intercooler
Euro 6 met roetfilter / Euro 6 met roetfilter,
Start&Stop-systeem en EcoPack (ECOJET)

Cilinderinhoud: 1598 cm3
Max. vermogen: 88 kW (120 pk) bij 3750 t/min
Max. koppel: 320 Nm bij 1750 tpm
Elektronisch geregelde directe inspuiting van
MultiJet2 common-rail-type met turbo en intercooler
Euro 6 met roetfilter / Euro 6 met roetfilter,
Start&Stop-systeem en EcoPack (ECOJET)
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MEER PRESTATIES
Motorenaanbod

• Benzinemotor en bi-fuel aardgas-/benzinemotor

95 MPI

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power

Cilinderinhoud: 1368 cm3
Max. vermogen: 70 kW (95 pk) bij 6000 t/min
Max. koppel: 127 Nm bij 4500 t/min
Elektronisch geregelde Multipoint-injectie (MPI) met
sequentiële, gefaseerde benzine-inspuiting
en returnless brandstofsysteem
Euro 6 / Euro 6 met Start&Stop-systeem

Cilinderinhoud: 1368 cm3
Max. vermogen: 88 kW (120 pk) bij 5000 t/min
Max. koppel: 206 Nm bij 3000 t/min
Elektronisch geregelde Multipoint-injectie (MPI)
met sequentiële, gefaseerde benzine-inspuiting en returnless
brandstofsysteem, met speciale
verstuivers voor aardgas (CNG) en benzine)
Euro 6 (120 T-Jet)
Euro 6 benzine/Euro 6 aardgas (120 T-Jet Natural Power)

95 MPI
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MEER PRESTATIES
meer besparingen
Voor ondernemers die het milieu een warm hart
toedragen, is de Natural Power-motor het ideale
alternatief. Deze 1.4 T-Jet-motor van 120 pk/88 kW
met dubbel brandstofsysteem voor aardgas en benzine
is ontwikkeld om enerzijds kosten te besparen en de
productiviteit te verhogen en anderzijds het milieu
te ontzien. Dankzij het innovatieve multipointaardgasinjectiesysteem is het rijden op aardgas even
prettig als het rijden op benzine, terwijl het maximum
koppel van 206 Nm bij 3000 toeren garant staat voor
een vlotte acceleratie, zelfs bij maximale belading.

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power
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ZIJN GEAVANCEERDE BI-LINK-WIELOPHANGING,
EFFICIËNTE VERSNELLINGSBAK EN BREDE
MOTORENAANBOD MAKEN DE DOBLÒ CARGO
TOONAANGEVEND IN ZIJN KLASSE OP HET GEBIED
VAN PRESTATIES EN RIJCOMFORT.
MET EEN PASSENDE MOTOR VOOR ELKE TOEPASSING
BIEDT HIJ ZOWEL IN DE STAD ALS OVER LANGE
AFSTANDEN EEN PRESTATIENIVEAU DAT PERFECT
AANSLUIT OP ZIJN BEOOGD GEBRUIK, WAARBIJ
HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE OVERIGE
BEDRIJFSKOSTEN TOT EEN MINIMUM BEPERKT
BLIJVEN.

100-105 MultiJet 2
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MEER PRESTATIES
meer rijplezier

Vermogen (kW)

80-95 MultiJet 2
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Doblò Cargo Maxi met
additionele aardgastank (optie 422)
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MEER PRESTATIES
meer rijplezier
Bi-Link-wielophanging, afgestemd op laadvermogen

Standaardversies
• Optimale balans tussen gewicht en prestaties
• Specifiek afgestemd op een dynamisch rijgedrag

Maxi en andere versies met verhoogd laadvermogen
• Maximale achterasbelasting
• Verstevigde langsarmen en aangepaste dwarsarmen
• Stabilisatorstangen + set-up gericht op veilige rijprestaties ongeacht de belading

Combi-versies
• Maximaal comfort
• Voortreffelijke handling onder alle rijomstandigheden
• Stabilisatorstang + soepel afgestelde vering

Traction+ is een innovatief tractieregelsysteem dat zorgt dat de aandrijfkracht ook
op slechte of gladde wegen behouden blijft.
Wanneer een van de aangedreven wielen
grip verliest en dreigt door te slippen, zorgt
het systeem dat dit wiel wordt afgeremd en
meer aandrijfkoppel wordt overgebracht
naar het wiel dat de meeste grip heeft.
Hierdoor blijft het voertuig beter bestuurbaar.

Zĳn rĳcomfort op personenautoniveau dankt de Doblò
Cargo voor een belangrĳk deel aan zĳn geavanceerde
bi-link-achterwielophanging. Dit systeem met
onafhankelĳk geveerde wielen kan dankzĳ zĳn
modulaire opbouw nauwkeurig op het gebruiksdoel
van de auto worden afgestemd.

In combinatie met de Traction+ elektronische
tractieregeling zorgt dit voor een voortreffelĳke
wegligging, ongeacht het gewicht en de verdeling van
de lading.
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Matzwarte buitenspiegel met ingebouwde richtingaanwijzer

Buitenspiegel in carrosseriekleur

Matzwarte voorbumper

Voorbumper in carrosseriekleur
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Achterlicht met Fiat-logo

MEER STIJL
interieur

MEER STIJL
exterieur
DE DOBLÒ CARGO ONDERSCHEIDT ZICH DOOR EEN
EIGENTIJDS DESIGN. ZIJN MODERNE FRONT MET FRAAI
GEÏNTEGREERDE KOPLAMPEN, BREDE GRILLE, EN
LANGE SMALLE MOTORKAP WAARVAN DE WELVING ZICH
VOORTZET IN HET DAK, GEVEN HEM DE UITSTRALING VAN
EEN PERSONENAUTO. DE SLANKE ACHTERLICHTUNITS
EN HET BREDE KENTEKENPANEEL MET HET MARKANTE
FIAT-EMBLEEM ACCENTUEREN JUIST ZIJN COMPACTE,
STOERE KARAKTER.

Het overzichtelijke instrumentenpaneel met duidelijk
afleesbare klokken en displays verschaft de bestuurder
in één oogopslag alle informatie die hij nodig heeft.

Instrumentenpaneel met verchroomde sierlijsten

De frisse stijl van de Doblò Cargo beperkt zich niet tot de
buitenkant. Ook het interieur is helemaal van deze tijd
met een overzichtelijk, reﬂectievrij instrumentenpaneel,
perfect in de hand liggend stuurwiel, grote luchtroosters
en moderne bekledingsstoffen. Er is veel aandacht
besteed aan de ergonomie: zo blinkt het dashboard
uit door zijn intuïtieve bediening en zijn er volop
mogelijkheden voor het opbergen van alles wat u
onderweg onder handbereik wilt houden.
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BANDENSPANNING CONTROLE SYSTEEM (TPMS)
Dit systeem bewaakt permanent de bandenspanning.
Wanneer deze te laag wordt, verschijnt er een
waarschuwing op het display in het instrumentenpaneel.

ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING (ESC)
Dit systeem houdt het voertuig bestuurbaar in gevaarlijke
situaties, zoals een plotselinge uitwijkmanoeuvre. Het
bewaakt permanent een aantal kritische parameters,
zoals zijdelingse acceleratie, rijsnelheid, grip en
stuuruitslag. Wanneer uit berekeningen blijkt dat het
voertuig een andere koers volgt dan bedoeld, grijpt het
systeem in door het aandrijfkoppel te reduceren en de
wielen afzonderlijk af te remmen, zodat de bestuurder
het voertuig weer volledig onder controle krijgt.

CRUISE CONTROL
Cruise control zorgt voor handhaving van een ingestelde
snelheid zonder het gaspedaal te hoeven bedienen.
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EEN PASSEND MODEL
voor elk gebruiksdoel

VEILIGHEID
VOOR EEN OPTIMALE ACTIEVE VEILIGHEID IS DE DOBLÒ
CARGO STANDAARD UITGERUST MET GEAVANCEERDE
ELEKTRONISCHE VOORZIENINGEN, ZOALS EEN ABS-REMSYSTEEM MET ELEKTRONISCHE REMKRACHTVERDELER
(EBD) EN ESC ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING
MET AUTOMATISCHE TRACTIEREGELING (ASR), HYDRAULISCHE REMASSISTENTIE (HBA) EN HILL-HOLDER, EEN
FUNCTIE DIE HET WEGRĲDEN TEGEN EEN HELLING OP VERGEMAKKELĲKT. DAARNAAST BESCHIKT HĲ STANDAARD
OVER TPMS, EEN SYSTEEM DAT CONSTANT DE BANDENSPANNING BEWAAKT. DE PASSIEVE VEILIGHEID WORDT IN
DE EERSTE PLAATS GEWAARBORGD DOOR ZĲN ROBUUSTE
CARROSSERIE MET NAUWKEURIG GEPROGRAMMEERDE
KREUKELZONES. EEN FRONTAIRBAG IN HET STUUR EN EEN
SAMENDRUKBARE STUURKOLOM MET KNIEBESCHERMING
ZORGEN VOOR AANVULLENDE BESCHERMING VAN DE BESTUURDER IN HET GEVAL VAN EEN FRONTALE BOTSING.
EEN BRANDPREVENTIESYSTEEM (FPS), EEN ALS OPTIE
VERKRĲGBARE FRONTAIRBAG VOOR DE BĲRĲDER(S) EN
EVENEENS OPTIONELE ZĲAIRBAGS DIE ZOWEL HET HOOFD
ALS DE BORSTKAS VAN DE INZITTENDEN BESCHERMEN,
COMPLETEREN DE VEILIGHEIDSUITRUSTING.

De Doblò Cargo is het perfecte bedrĳfsmiddel om uw
onderneming te laten groeien en u plezier in uw werk
te geven. Het modelaanbod is completer dan ooit: het
aantal carrosserievarianten en mogelĳke toepassingen
is ontelbaar. Zo zĳn er naast de gesloten bestelwagens
met normaal of hoog dak ook Combi’s voor het

gecombineerd vervoer van personen en goederen. Beide
types zĳn leverbaar in twee hoogte- en lengtevarianten.
Als basis voor voertuigen met een maatwerkopbouw
voor speciﬁeke doeleinden, is er ook een chassisversie
met cabine in twee wielbasisvarianten. Tot slot is er nog
een compacte pick-up, de Doblò Work Up.
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DOBLÒ CARGO
Gesloten bestelwagen
Veelzĳdig, robuust en wendbaar: de gesloten
bestelwagen met normaal dak en korte wielbasis is een
ideale partner voor de meest uiteenlopende bedrĳven.
Hĳ is praktisch en functioneel, beschikt over een grote
laadruimte en is gemakkelĳk te laden en lossen. Zes
sjorhaken op de vloer maken het mogelĳk elke lading in
een oogwenk veilig vast te zetten.

Buitenafmetingen (mm)
Wielbasis

2755

Lengte

4406

Breedte

1832

Hoogte

1845

Afmetingen laadruimte (mm)
Gesloten bestelwagen

Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur rechts

Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur links en rechts

Bestelwagen deels
met zijruiten

Bestelwagen deels
met zijruiten
met zijschuifdeur rechts

Bestelwagen deels
met zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Bestelwagen met zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Lengte

1820

Breedte

1714

Hoogte

1305

Breedte tussen de wielkasten

1230

Hoogte laaddrempel (onbeladen)
Inhoud laadruimte
Achterdeuren
zonder ruiten

Dakluik
(optie 585)
Niet voor versies
met achterklep

Achterdeuren
met ruiten
(optie 519)

Achterklep
met ruit
(optie 148)

Nuttig laadvermogen
(incl. bestuurder)
E
F
P

545
3,4 m3
750/900 E /980 F/1005 P Kg

95 MPI-benzineversies met verhoogd laadvermogen
Natural Power-versies
120 T-Jet-benzineversies en MultiJet-dieselversies met verhoogd
laadvermogen
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DOBLÒ CARGO
Maxi
Als ruimte belangrĳk is voor uw bedrĳf, is de Doblò Cargo
Maxi voor u de ideale oplossing. Met 35 cm extra lengte
biedt hĳ een ongekend laadvolume, terwĳl de tot 180° te
openen achterdeuren en laaddrempel van 55 cm zorgen
voor een uiterst gemakkelĳk toegang tot de laadruimte.

Buitenafmetingen (mm)
Wielbasis

3105

Lengte

4756

Breedte

1832

Hoogte

1880

Afmetingen laadruimte (mm)
Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur rechts

Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur links en rechts

Bestelwagen deels met
zijruiten
met zijschuifdeur rechts

Bestelwagen deels met
zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Bestelwagen met zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Lengte

2170

Breedte

1714

Hoogte

1305

Breedte tussen de wielkasten

1230

Hoogte laaddrempel (onbeladen)
Laadvolume
Achterdeuren
zonder ruiten

Achterdeuren
met ruiten
(optie 519)

Achterklep
met ruit
(optie 148)

Nuttig laadvermogen
(incl. bestuurder)
E
F
P

545
4,2 m3
750/900E/910F/980P/1005 Kg

95 MPI-benzineversies met verhoogd laadvermogen
Natural Power-versies
120 T-Jet-benzineversies en MultiJet-dieselversies met verhoogd
laadvermogen
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DOBLÒ CARGO
Hoog dak
Speciaal voor ondernemers die een hoge, maar ook
compacte en wendbare bestelwagen nodig hebben, is er de
Doblò met hoog dak. Ten opzichte van de standaardversie
heeft deze een laadruimte die 25 cm hoger en 0,6 m3
groter is, bij een gelijkblijvende ‘footprint’ van de auto.

Buitenafmetingen (mm)
Wielbasis

2755

Lengte

4406

Breedte

1832

Hoogte

2125

Afmetingen laadruimte (mm)
Gesloten bestelwagen

Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur rechts

Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur links en rechts

Bestelwagen deels
met zijruiten

Bestelwagen deels met
zijruiten
met zijschuifdeur rechts

Bestelwagen deels met
zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Bestelwagen met zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Lengte

1820

Breedte

1714

Hoogte

1550

Breedte tussen de wielkasten

1230

Hoogte laaddrempel (onbeladen)
Laadvolume
Achterdeuren
zonder ruiten

Achterdeuren
met ruiten
(optie 519)

Nuttig laadvermogen
(incl. bestuurder)
E
F
P

545
4,0 m3
750/900 E /950 F/1005 P Kg

95 MPI-benzineversies met verhoogd laadvermogen
Natural Power-versies
120 T-Jet-benzineversies en MultiJet-dieselversies met verhoogd
laadvermogen
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DOBLÒ CARGO
XL
De Doblò Cargo XL combineert de lengte van de Maxi met de
hoogte van de versie met hoog dak. Zijn verbazingwekkend
grote laadruimte van 2170 mm lang, 1714 mm breed en
1550 mm hoog, maakt de XL perfect voor het vervoer van
volumineuze goederen. Het nuttig laadvermogen is met
1005 kg onveranderd hoog.

Buitenafmetingen (mm)

Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur rechts

Gesloten bestelwagen
met zijschuifdeur links en rechts

Bestelwagen deels met
zijruiten
met zijschuifdeur rechts

Bestelwagen deels met
zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Wielbasis

3105

Lengte

4756

Breedte

1832

Hoogte

2125

Afmetingen laadruimte (mm)

Bestelwagen met zijruiten
met zijschuifdeur links en rechts

Lengte

2170

Breedte

1714

Hoogte

1550

Breedte tussen de wielkasten

1230

Hoogte laaddrempel (onbeladen)
Achterdeuren
zonder ruiten

Achterdeuren
met ruiten

Laadvolume
Nuttig laadvermogen, incl. bestuurder (kg)

Opbergvak in laadruimte

545
5 m3
1005 Kg
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DOBLÒ CARGO
Work Up

Haken voor het vastsjorren van voorwerpen
aan het palenrek/beschermrooster achter de
cabine
Opstaptrede aan de zijkant

Afsluitbare opbergruimte onder de laadbak,
voor gereedschappen of andere voorwerpen
met een lengte tot 2 meter.

De Doblò Work Up is perfect voor dagelijkse inzet in drukke
binnensteden en op andere plaatsen waar compactheid
en wendbaarheid doorslaggevend zijn.
Zijn bescheiden afmetingen combineert hij met een
optimaal laadvermogen, zodat zelfs zware lasten
moeiteloos in smalle straatjes kunnen worden afgeleverd.
De cijfers spreken voor zich: ondanks zijn lengte van slechts
4,98 m biedt de Doblò Work Up een nuttig laadvermogen
van een ton en een maximaal aanhangergewicht van 1450
kg. De laadbak, met een vloer van watervast hechthout, is
maar liefst 2,3 m lang en 1,82 m breed. Het oppervlak van
4,2 m2 biedt plaats voor drie europallets of 33 fruitkratten.

Buitenafmetingen (mm)
Wielbasis

3105

Lengte

4981

Breedte

1872

Hoogte

2049

Afmetingen laadbak (mm)
Lengte

2300

Breedte

1818

Hoogte laadborden

368

Hoogte laaddrempel (onbeladen)

910

Laadvloeroppervlak

Vergrendelingshaken voor de
neerklapbare laadborden

Uitklapbare opstaptreden aan de
binnenzijde van de zijschotten

Gleuf voor de bevestiging van sjorhaken

Nuttig laadvermogen, incl. bestuurder

4,2 m2
1000 Kg
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DOBLÒ CARGO
Platformchassis
met cabine

Als basis voor het aanbrengen van een maatwerkopbouw
voor speciﬁeke toepassingen is de Doblò Cargo ook
verkrijgbaar als platformchassis met cabine, zowel met
korte als met lange wielbasis. Door een gespecialiseerde
carrosseriebouwer kan deze Doblò Cargo bijvoorbeeld
worden getransformeerd tot een koelwagen, pick-up,
kipper of zelfs een kleine camper. Om het werk van de
opbouwleveranciers te vergemakkelijken, is het platform al
voorzien van montagepunten en elektrische aansluitingen.

Platformchassis met cabine

Platformchassis met cabine Maxi

Buitenafmetingen (mm)

Korte
wielbasis

Lange
wielbasis

Wielbasis

2755

3105

Max. opbouwlengte

2285

2795

Max. opbouwbreedte

1870

1870

Max. toegestaan totaalgewicht (GVW)

2380

2315

Max. toegestane voorasbelasting

1200

1200

Max. toegestane achterasbelasting

1450

1450

Gewichten (kg)

Aansluitstekker ten behoeve van
carrosseriebouwers: voor het aansluiten
van elektrische uitrusting van de opbouw
(optie 081)

Vanaf achterzijde bereikbaar reservewiel,
geschikt voor de meeste opbouwtypen
(optie 980)

Achterlichtuitrusting, bestaande uit lange
aansluitkabel en achterlichtunits
(optie 4EA)

Montagepunten voor opbouw op cabine en
platformchassis
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DOBLÒ COMBI
Met vijf comfortabele zitplaatsen en een laadvermogen tot 453
kg is de Doblò Combi de ideale versie voor het gecombineerd
vervoer van goederen en personen. Hij is leverbaar met korte
wielbasis en in een Maxi- en XL-uitvoering.

Laadruimte

Buitenafmetingen (mm)
Combi
met zijschuifdeur links en rechts

Combi Maxi
met zijschuifdeur links en rechts

Combi XL
met zijschuifdeur links en rechts

Korte
wielbasis

Maxi

XL

Wielbasis

2755

3105

3105

Lengte

4406

4756

4756

Breedte

1832

1832

1832

Hoogte

1845

1880

2125

Afmetingen bagageruimte (mm)
Combi deels met zijruiten
met zijschuifdeur voorzien van ruit
links en rechts en dichte achterste
zijruiten (optie 526)

Combi Maxi deels met zijruiten
met zijschuifdeur voorzien van ruit links
en rechts en dichte achterste zijruiten
(optie 526)

Combi XL deels met zijruiten
met zijschuifdeur voorzien van ruit links
en rechts en dichte achterste zijruiten
(optie 526)

Lengte

950

1300

1300

Breedte

1195

1261

1261

Hoogte

1250

1250

1495

Minimum breedte

1120

1191

1191

600

600

600

790/
3200*
5p +
335 Kg
(+ 425 A )

1050/
4000*
5p +
425 Kg

1050/
4800*
5p +
410 Kg

Hoogte tot hoedenplank
Inhoud bagageruimte

Achterdeuren
zonder ruiten (optie 516)

Achterdeuren
met ruiten

Achterklep
met ruit

Nuttig laadvermogen
(incl. bestuurder)

Achterdeuren
met ruiten

Met de achterbank ingeklapt ontstaat
een enorme laadruimte.

Combi XL

* Met stoelen op tweede zitrij neergeklapt, zonder tussenwand,
met gebruik van gehele beschikbare hoogte
A
Met optie 057, versterkte wielophanging
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Doorlopend opbergvak onder cabinedak

Opbergruimte onder zitting bijrijdersstoel
Onder de zitting van de bijrijdersstoel bevindt zich een
vak waarin persoonlijke bezittingen en documenten
veilig uit het zicht kunnen worden opgeborgen.

Afdekplank voor bagageruimte
Alleen beschikbaar op de Combi met korte
wielbasis. Draagvermogen 70 kg.

Tunnelconsole met drie
stroomaansluitingen
Op de middentunnel bevinden zich drie
12V-aansluitingen voor de voeding van
externe apparaten.

Uitneembare plafondlamp
Voor de verlichting van de laadruimte is
een
uitneembare
plafondlamp
verkrijgbaar die ook als looplamp kan
worden gebruikt. Na het terugplaatsen
in de houder wordt de lamp automatisch
opgeladen.

Stoelverwarming
Om ook op koude dagen verzekerd te
zijn van voldoende zitcomfort, zijn de
voorstoelen leverbaar met ingebouwde
verwarming. Het in- en uitschakelen
van de energiezuinige elementen
gebeurt met een druk op een knop aan
de zijkant van de zitting.

Opties

Elektrisch verstel- en inklapbare buitenspiegels
De buitenspiegels met dubbele parabool garanderen een
panoramisch zicht naar achteren. Ze zijn van binnenuit
elektrisch verstel- en inklapbaar.

Airconditioning
Alle versies van de nieuwe Doblò Cargo kunnen
worden uitgerust met een handbediende of
automatische dual-zone airconditioning. Dit laatste
systeem biedt de mogelijkheid om de temperatuur,
de luchttoevoer en de luchtverdeling apart in te
stellen voor het linker- en rechter deel van de
cabine, waarna de gekozen instellingen volledig
automatisch worden geregeld en gehandhaafd.

Stoelen
Al naar gelang het model en het
uitrustingsniveau zijn er diverse opties
voor de bestuurders- en bijrijdersstoel:
• Voorstoelen met verstelbare rugleuning
• Voorstoelen met verstelbare
lendensteun
• Armsteun tussen voorstoelen
• Bijrijdersstoel met een tot tafeltje
neerklapbare rugleuning
(voor Combi-versie)
• In lengterichting verschuifbare
voorstoelen
• Zijairbags en anti-whiplashhoofdsteunen

Stuurwiel met audio- en telefoonbedieningstoetsen
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Voertuignetwerk met
geïnstalleerde Gateway

Tussenschotten
Voor de afscheiding tussen cabine en laadruimte zijn
verschillende tussenschotten beschikbaar. Het meest gebruikte
type is een stalen tussenschot dat zowel dicht als met een ruit

Fleet
manager

Gateway-interface voor
fleetmanagement
De Gateway is een op het boordnet
aangesloten apparaat dat het
mogelijk maakt via een standaard
aansluitcontact alle informatie
betreffende de status van het
voertuig in standaard FMS-formaat

kan worden uitgevoerd en tevens met extra geluidsisolatie
leverbaar is. Een andere mogelijkheid is een scheidingsrek in
combinatie met een 30 cm hoog tussenschot.

(Fleet Management System) op een externe
computer uit te lezen voor wagenparkbeheer.
Raadpleeg voor meer informatie het
opbouwhandboek op
www.fiatprofessional-converters.com.

Mistlampen
Als optie zijn mistlampen leverbaar die in het onderste
deel van de voorbumper worden gemonteerd.

Parkeersensoren
De ultrasone parkeersensoren worden automatisch
geactiveerd bij het inschakelen van de achteruitversnelling.
Bij het naderen van een obstakel wordt de bestuurder
gewaarschuwd met een geluidssignaal waarvan de
herhalingsfrequentie toeneemt naarmate de afstand
afneemt.

Opties

Ladder-/buizenrek aan onderzijde dak
De laadruimte kan op bestelling worden voorzien van een
inwendig dakrek voor het vervoer van lange voorwerpen.
Zo blijft de laadvloer normaal beschikbaar en wordt de
laadcapaciteit maximaal benut.

Dakluik
Het achterste deel van het dak kan omhoog worden gezet
om lange voorwerpen als ladders en buizen schuin liggend
of rechtop te vervoeren, zodat ze niet aan de achterkant
uitsteken.

Beschermvloer voor laadruimte
Ter bescherming van de laadvloer zijn een stalen inlegvloer en een afwasbare
PVC-vloerbedekking leverbaar.
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Imperialen, dakrails, allesdragers, speciale
transportsystemen, een uitschuifbaar laadplateau voor
de zĳschuifdeur en een inklapbare laadklep aan de
achterkant met een laadvermogen van 250 kg.
Maar ook trekhaken of beschermwanden en
beschermvloeren voor de laadruimte. Dit is slechts een
greep uit het Mopar -accessoireprogramma waarin
®
u alles vindt om uw nieuwe Doblò Cargo tot in detail
geschikt te maken voor wat u ermee wilt gaan doen.

Mopar® is het aftersalesmerk van FCA voor originele onderdelen en
accessoires, klantenservice en garantie- en onderhoudsservices.

ORIGINELE MOPAR®-ACCESSOIRES

Rubber vloermatten

Allesdragers: set van drie
aluminium dakdragers

Windschermen voor
voorportieren

Daarnaast biedt Mopar een brede collectie lifestyle®
en vrĳetĳdsartikelen die zich onderscheiden door
een grote aandacht voor materiaalkeuze, design en
functionaliteit, zoals tassen en trolleys, elektrische
ﬁetsen, bureau-accessoires, etc.

Kantelbare ladderdrager

Buizenkoker voor allesdragers

Spatlappen voor achterwielen
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DOBLÒ CARGO

DOBLÒ CARGO

INTERIEURBEKLEDING

LAKKLEUREN

CARGO / WORK UP

CARGO

STAR GRIJS
213

CARGO SX / COMBI

PIERCE* GRIJS
280

PINSTRIPE GRIJS
275-223

COMBI SX

PINSTRIPE ROOD
273-203

POP OLONA GRIJS
301

UNILAK

POP OLONA ROOD
389
Wit 249

Rood 168

Blauw 479

Parelmoer 722

Rood 293

Lichtblauw 448

Grijs 695

Lichtgrijs 612

Zwart 632

VELGEN

METALLIC-LAK

WIELSIERDEKSELS 15-INCH

WIELSIERDEKSELS 16-INCH

LICHTMETALEN VELGEN
15-INCH

LICHTMETALEN VELGEN
16-INCH

LICHTMETALEN VELGEN
16-INCH MOPAR®

LAK- EN INTERIEURCOMBINATIES
UITVOERING

CARGO

CARGO SX

COMBI

PINSTRIPE

PINSTRIPE

COMBI SX

CARGO

WORK UP

NEW POP OLONA

PIERCE*
(optie 728)

STAR
GRIJS

Stoelbekleding

STAR

Lakkleuren

213
Grijs

275
Grijs

273
Rood

223
Grijs

203
Rood

301
Grijs

389
Rood

280
Grijs

213
Grijs

Blauw 487

Unilak
249

Wit

a

a

a

a

a

a

a

a

a

168

Rood

a

a

a

a

a

a

a

a

a

479

Blauw

a

a

a

a

a

a

Metallic-lak
722

Parelmoer

a

a

293

Rood

a

a

448

Lichtblauw

a

a

a

a

487

Blauw

a

a

a

a

695

Grijs

a

a

a

a

a

a

a

a

a

612

Lichtgrijs

a

a

a

a

a

a

a

a

a

632

Zwart

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a
a

a

a
a

a
a
a
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*Grijs kunstleer

