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DOBLÒ

Doblò bär stolt Fiat Professional-emblemet, som
understryker den starka varumärkesidentiteten
och engagemanget för denna modellserie med
transportfordon.
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Tredje stol i hytten

ETT BÄTTRE
sätt att arbeta

posto centrale abbattibile

Mittenplats med fällbart ryggstöd

ÄNNU MER FUNKTIONELL OCH BEKVÄM ARBETSMILJÖ,
PERSONBILSLIKNANDE KÖREGENSKAPER, BÄTTRE
PRESTANDA OCH ÖKAD PRODUKTIVITET TACK VARE LÄGRE
DRIFTSKOSTNADER: DOBLÒ HAR KONSTRUERATS FÖR ATT
TILLFÖRA MERVÄRDE I PROFFSENS ARBETE. MED SITT
BREDA OCH MÅNGSIDIGA MODELLPROGRAM ÄR DOBLÒ EN
OVÄRDERLIG PARTNER NÄR DET GÄLLER ATT UPPFYLLA
ALLA KRAV. DEN HAR FINJUSTERADE, SMARTA LÖSNINGAR
SOM GÖR DAGEN ENKLARE OCH MER TILLFREDSSTÄLLANDE
SAMTIDIGT SOM DEN UPPRÄTTHÅLLER SIN STATUS SOM
DEN BÄSTA ARBETSPLATSEN. DOBLÒ: FLER FUNKTIONER,
HÖGRE PRESTANDA, HÖGRE VÄRDE.

Främre passagerarstol med fällbart ryggstöd

Förvaringsfack under stolen på passagerarsidan

Kupén erbjuder en ny suverän funktion: den
multifunktionella främre bänken som kan användas
för att transportera tre personer. Det ﬁnns ett rymligt
förvaringsfack under bänken och mittenplatsen
kan även fällas ned och användas som ett bord,
armstöd eller praktisk dokumentlagring. Det fällbara
passagerarsätet möjliggör transport av långa föremål,
som kan säkras i de praktiska krokarna i ryggstödet.
4 5

MER FUNKTIONALITET
ännu mer uppkopplad

• KOMBIINSTRUMENT

• RATT MED
LJUDREGLAGE

• UCONNECTTM LIVE
RADIO NAV

MER FUNKTIONALITET
ännu mer praktisk.
NÄR STIL MÖTER FUNKTION FÖRBÄTTRAS SÅVÄL
LIVSKVALITET SOM PROFESSIONELL PRESTATION.
DET ÄR DÄRFÖR SOM DOBLÒ ERBJUDER ETT TREDJE
SÄTE SOM FÖRBÄTTRAR AKUSTIKEN I KUPÉN OCH GÖR
DEN ÄNNU MER INBJUDANDE, BEKVÄM OCH EFFEKTIV.
SMART LAYOUT AV UTRYMMET ERBJUDS TACK VARE
FLERA OLIKA FÖRVARINGSFACK.
DOBLÒ KAN ÄVEN STOLTSERA MED NÄSTA
GENERATIONS INFOTELEMATIK-SYSTEM, FÖRBÄTTRADE
ERGONOMISKA LÖSNINGAR, ETT REKTANGULÄRT
LASTUTRYMME OCH BLAND DE BÄSTA I KLASSEN
GÄLLANDE TRANSPORTKAPACITET.

UconnectTM LIVE radio NAV

Bluetooth® radio

USB-port och AUX-ingång

Doblò erbjuder infotainmentsystemet UconnectTM LIVE 5”
pekskärm med navigator, som inkluderar ett handsfreesystem med Bluetooth®-teknik och röstigenkänning. Systemet
kan också fås med DAB-mottagare (Digital Audio Broadcasting)
liksom en traditionell analog radiomottagare. Den är utrustad
med AUX-ingång och USB-port samt sms-läsare som använder
sig av ”text till tal”-syntes för att läsa upp de textmeddelanden
som tas emot på kompatibla mobiler. UconnectTM LIVE services
gör att du kan ansluta till infotainment-systemet via den
speciellt framtagna mobil-appen UconnectTM live. När din
smartphone har parkopplats med systemet visas appen
på UconnectTM-pekskärmen, som används för att styra de

olika funktionerna. Det används för styrning av funktionen
eco:Drive som hjälper föraren att anpassa sin körstil för att
minska bränsleförbrukningen och sänka CO2-utsläppen,
och funktionen my:Car som gör det enklare att administrera
fordonsunderhållet. UconnectTM LIVE 5” NAV inkluderar
navigationssystemet TomTom 2.5D, röstkommandon och
TomTom IQ Routes®, som är det enkla sättet att beräkna den
snabbaste rutten i realtid baserat på genomsnittlig hastighet.
Sista men inte minst kan föraren nå sin destination på ett
säkert sätt genom att följa väganvisningarna som visas på
instrumentbrädan ”en sväng i taget” samtidigt som andra
funktioner används på pekskärmen till radion.
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MER FUNKTIONALITET
högre komfort i kupén

Dörrpanel med fack för småsaker
Det finns tillräckligt med förvaringsutrymme för en 1,5-liters
PET-flaska, två 50 cl-flaskor och ett A4-anteckningsblock
samtidigt.

Allt på Doblò har designats för att förbättra livsstilen
för proffsen. Kupén har uppdaterats helt och hållet ur
ett ergonomiskt perspektiv, utrymmet är funktionellt
och logiskt utformat. Alla knappar och reglage är
lätta att komma åt och det ﬁnns en mängd rymliga
förvaringsfack i instrumentpanelen — som det
facket som rymmer en 10-tums pekplatta — medan
dörrpanelerna har stora och mångsidiga fack.
Mycket arbete har lagts på ljudkomforten: speciﬁka
ingrepp har resulterat i att ljudnivån har kunnat sänkas
med i genomsnitt 3 DB i kupén. Allt detta för att göra
dagen mer lönsam och mindre energikrävande.

Centralt Förvaringsfack
Tillverkat i glidskyddat material. Praktiskt för förvaring av saker
som du behöver kunna nå snabbt.
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MER FUNKTIONALITET
högre produktivitet.
Doblò är designad för att tillhöra de bästa i
kategorin vad gäller prestanda och ergonomiska
lösningar, vilket framgår av lastutrymmets form,
de praktiska handtagen (både vertikala på utsidan
och ”pullcup”-handtag på insidan), praktisk 180°
öppningsvinkel på bakdörren och den skjutbara
sidodörren, som tack vare den breda öppningen ger

Smidig och praktisk tröskel till
lastutrymmet

Ergonomiska vertikala sidodörrhandtag

åtkomst till lastutrymmet även i trånga utrymmen.
Den låga lasttröskeln underlättar i- och urlastning
medan volymen på mer än 5 m3, lastkapaciteten på
mer än 1 ton och den invändiga längden på 3,4 m gör
Doblò perfekt för alla tillämpningar och gör att den
behåller sin status som ”bäst i klassen” i kategorin
och den bästa arbetskamraten.

Baklucka med handtag som gör att bakluckan enkelt kan öppnas med ett enda
finger

Skjutbar sidodörr med bred öppning
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Turbodiesel-motorerna på 1,3 liter respektive 1,6 liter
erbjuder ett förbättrat vridmoment, högre moment på
låga varvtal (en ökning med ca 40 % på 1.3 MJet) och
följaktligen större ﬂexibilitet och snabbare gasrespons
från motorn. Motorerna 1.3 och 1.6 MultiJet2 kan även
fås i ECOJET-version.

1.3 MULTIJET2

1.6 MULTIJET2

MOTORALTERNATIV EURO 6
• Fyra MultiJet2-dieselmotorer
- 1.3 MultiJet2 80 - 95 HK
- 1.6 MultiJet2 100 - 105 HK
- 1.6 MultiJet2 95 HK*
- 1.6 MultiJet2 120 HK
* Exklusivt för combi-versionen med M1-homologation

• Två bensinmotorer
- 1.4 MPI 95 HK
- 1.4 T-Jet 120 HK
• En dual-fuel-motor (metan/bensin)
- 1.4 120 T-Jet Natural Power 120 HK
ECOJET VERSION EURO 6
- På 1.3 MultiJet2 sänkt bränsleförbrukning, ned till
4,6 l/100 km och 120 g/km CO2. Besparingar på upp
till 9 %.
- På 1.6 MultiJet2 sänkt bränsleförbrukning, ned till
4,5 l/100 km och 120 g/km CO2. Besparingar på upp
till 12 %.
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”EcoJet”-versionerna av motorerna 1.3 MultiJet2 (80 HK 95 HK) och 1.6 MultiJet2 (95 hk* - 100/105 HK - 120 HK)
ger en markant sänkt bränsleförbrukning och lägre
utsläppsnivåer tack vare användningen av start&stopsystemet, däck med lågt rullmotstånd, lågviskös olja,
”smart” generator, oljepump med variabel slagvolym
och aerodynamikpaket.
Sammantaget gör detta att bränsleförbrukningen kan
sänkas med upp till 12 %.

• MultiJet2-Dieselmotorer
80-95 MultiJet 2

100-105 MultiJet 2

120 MultiJet 2

Cylindervolym: 1 248 cm3
Effekt: 59—70 kW (80/95 HK) vid 3 750 varv/min
Vridmoment: 200 Nm (20,4 kgm) vid 1 500 varv/min
Insprutning: Common Rail MultiJet2 direktinsprutning
med elektronisk styrning, turbo och laddluftkylare
Euro 6 med DPF/Euro 6 med DPF, Start&Stop
och EcoPack (ECOJET)

Cylindervolym: 1 598 cm3
Effekt: 73—77 kW (100/105 HK) vid 3 750 varv/min
Vridmoment: 300 Nm (30,6 kgm) vid 1 750 varv/min
Insprutning: Common Rail MultiJet2 direktinsprutning
med elektronisk styrning, turbo och laddluftkylare
Euro 6 med DPF/Euro 6 med DPF, Start&Stop
och EcoPack (ECOJET)

Cylindervolym: 1 598 cm3
Effekt: 88 kw (120 HK) vid 3 750 varv/min
Vridmoment: 320 Nm (32,6 kgm) vid 1 750 varv/min
Insprutning: Common Rail MultiJet2 direktinsprutning
med elektronisk styrning, turbo och laddluftkylare
Euro 6 med DPF/Euro 6 med DPF, Start&Stop
och EcoPack (ECOJET)
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HÖGRE PRESTANDA
Motoralternativ.

• Bensinmotorer och dual-fuel-motor (metan/bensin)

95 MPI

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power

Cylindervolym: 1 368 cm3
Effekt: 70 kW (95 HK) vid 6 000 varv/min
Vridmoment: 127 Nm (12,9 kgm) vid 4 500 varv/min
Insprutning: Multipoint (MPI) elektronisk, sekventiellt
fasad, returlöst system
Euro 6/Euro 6 med Start&Stop

Cylindervolym: 1 368 cm3
Effekt: 88 kW (120 HK) vid 5 000 varv/min
Vridmoment: 206 Nm (21,0 kgm) vid 3 000 varv/min
Insprutning: Multipoint (MPI) elektronisk,
sekventiellt fasad, turbo och laddluftkylare, returlöst system
(särskild insprutning för metan)
Euro 6 (120 T-Jet)
Euro 6 bensin/Euro 6 metan
(120 T-Jet Natural Power)

HÖGRE PRESTANDA
större besparingar.
Natural power-motorn i Doblo visar på omtanken om miljön.
1.4 T-Jet Natural Power Euro 6-motorn med en effekt på
120 HK och dual-fuel-system - metan och bensin - är
konstruerad för att minimera driftskostnaderna och öka
fordonets produktivitet.
Med det innovativa Multipoint-insprutningssystemet för
metan är köregenskaperna desamma som när bilen körs
på bensin.
Högt maximalt vridmoment (206 nm vid 3 000 varv/min)
ger enastående acceleration även med full last.

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power
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”BÄST I KLASSEN” NÄR DET GÄLLER VÄGEGENSKAPER
OCH KÖRKOMFORT: MED SIN BI-LÄNKFJÄDRING, DEN
FÖRBÄTTRADE VÄXELLÅDAN OCH KOPPLINGEN OCH DET
BREDA MOTORPROGRAMMET GER DOBLÒ MJUKA OCH
BEKVÄMA KÖREGENSKAPER I ALLA LÄGEN.
TACK VARE STRATEGIN ”ONE MISSION, ONE ENGINE”
ERBJUDER DOBLÒ ÄVEN BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA
SETT TILL DE OLIKA PROFESSIONELLA KRAVEN
OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDENA. DRIVLINORNA, SOM
ÄR PERFEKTA BÅDE I STAN OCH PÅ LÅNGRESOR,
ERBJUDER ÄNNU MER IMPONERANDE PRESTANDA,
ETT HÖGT VRIDMOMENT GENOM HELA VARVREGISTRET
SAMT OPTIMAL FÖRBRUKNING FÖR RIKTIGT LÅGA
DRIFTSKOSTNADER.

100-105 MultiJet 2

50
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HÖGRE PRESTANDA
ännu roligare att köra.

Effekt (kW)

80-95 MultiJet 2
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L2-versionen med extra metantank
(tillval 422)
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HÖGRE PRESTANDA
förbättrade köregenskaper.
En upphängning, många användningsområden

Standardutföranden
• utmärkt väghållning
• specifika inställningar för utmärkta dynamiska
egenskaper

Utföranden med utökad kapacitet
• Suverän prestanda
• Längsgående bakre armar och specifika tvärstag
• Krängningshämmare och specifika inställningar för
optimala dynamiska prestandanivåer vid alla
lastförhållanden

Traction+ är det innovativa traktionsstyrningssystemet som förbättrar fordonets traktion på de mest utmanande underlagen med
dåligt grepp. Vid förhållanden med dåligt
grepp på något av drivhjulen detekterar systemets styrenhet att däcket slirar, bromsar det
och överför på så sätt dragkraften till det hjul
som har bättre grepp. På så sätt blir bilens
prestanda mer hanterbar, vilket säkerställer
optimal stabilitet och väghållning.

Doblò är den mest bekväma arbetsplatsen eftersom
den är utrustad med bakre oberoende Bi-linkupphängning som erbjuder samma körbarhet som
en personbil kombinerat med hög komfort för
passagerarna, utmärkta köregenskaper oavsett last
och suverän väghållning: köregenskaper som är ”bäst i

klassen”. Tack vare de modulbaserade komponenterna
kan hjulupphängningen kalibreras efter hur bilen ska
användas.
Doblò använder sig även av Traction+ - det elektroniska
styrsystemet för att öka bilens dragkraft på underlag
med dåligt grepp.
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Präglade svarta sidobackspeglar

Präglade svarta stötfångare

Stötfångare lackerade i karossens färg (standard)

Bakljus med Fiat-logotyp
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MER STIL
Interiör.

MER STIL
exteriör.
DOBLÒ HAR EN FÅTT EN HELT NY DESIGN, SOM
BYGGER PÅ SAMMA SYNSÄTT SOM VID DESIGN AV
PERSONBILAR. DESIGNEN KÄNNETECKNAS AV EN
MODERNARE OCH MER KARAKTERISTISK FRONT OCH
EN MER STRÖMLINJEFORMAD HUV SOM FÖLJER
TAKLINJENS VÄLVNING, STÖTFÅNGARNA OCH GRILLEN
SAMT DE BAKRE LJUSGRUPPERNA SOM MARKERAR DE
HORISONTELLA LINJERNA OCH BÄR FIAT-LOGOTYPEN.
DET ÄR EGENSKAPER SOM RESULTERAR I EN MER
HARMONISK HELHET, DÄR DOBLÒ, TROTS ATT DEN
ÄR TROGEN SINA KARAKTERISTISKA EGENSKAPER,
UPPVISAR ETT MER KOMPAKT OCH VÄLBALANSERAT
UTSEENDE.

Instrumentpanelen är utformad för att säkerställa maximal tydlighet i all nödvändig information under alla körförhållanden.

Instrumentpanel med kromdetaljer

Såväl inne i Doblò som på utsidan möts man av samma
atmosfär, sammanbundna av uppdaterade detaljer:
luftuttagen, som är större, klimatanläggning med förbättrad
prestanda, ratten som har fått en mer ergonomisk utformning
och instrumentpanelens läsbarhet som har optimerats med
hjälp av ny graﬁk. Instrumentpanelen har uppdaterats för
att alla reglage och indikatorer ska framträda tydligare,
medan detaljkänslan i interiören och textilierna som
använts i den understryker stilen och kombinerar komfort
och anpassningar.
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SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING AV DÄCKTRYCKET (TPMS)
Systemet övervakar konstant däcktrycket och indikerar
eventuell tryckförlust direkt på skärmen i fordonet.

ELEKTRONISK STABILITETSKONTROLL (ESC)
Systemet griper in i nödsituationer, som plötsliga
undanmanövrer för att undvika ett hinder.
Systemet övervakar parametrar som tvärgående
acceleration, hastighet, grepp och rattvinkel. Systemet
behandlar informationen och griper vid behov in och
reglerar vridmomentet och bromssystemet för att
fordonet ska återfå optimal stabilitet.

FARTHÅLLARE
Farthållaren gör att du kan ställa in marschfart och
hålla den konstant.
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DET BÄSTA
MODELLPROGRAMMET
för arbete.

SÄKERHET
GÄLLANDE SÄKERHET SÄKRAS VÄGHÅLLNINGEN
GENOM ANVÄNDNING AV DE MEST AVANCERADE ECSYSTEM (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) SOM
STANDARD, T.EX. SYSTEM SOM ABS MED ELEKTRONISK
BROMSKRAFTSFÖRDELARE (EBD), ESC KOMPLETT
MED ASR (ANTI SLIP REGULATION), HBA (HYDRAULISK
BROMSASSISTANS) OCH BACKSTARTSHJÄLP. TPMS
GARANTERAR ÄVEN KONSTANT ÖVERVAKNING AV
DÄCKTRYCKET. DE FRÄMRE KROCKKUDDARNA
OCH FRÄMRE SIDOKROCKKUDDARNA SKYDDAR
BÅDE HUVUDET OCH BRÖSTET. KOMPLETTERAR
SÄKERHETSUTRUSTNINGEN: FPS (FIRE PREVENTION
SYSTEM), KAROSS MED DEFORMATIONSZONER,
STYRSYSTEM MED KOLLAPSBAR RATTSTÅNG OCH
KNÄSKYDD.
Doblò erbjuder det största modellprogrammet i
segmentet, så att du ska kunna få din verksamhet att
växa och öka kvaliteten under din dag. Skåpbilar för
varutransport och combi för transport av gods och
människor ﬁnns båda två med två höjder och längder.
Dobloó Work Up, den perfekta pickupen för alla tillfällen,
och chassihytt med plattform i två längder, kan anpassas

för att skapa det bästa fordonet för dina professionella
behov. Det ﬁnns ett stort antal karosstyper att välja
mellan, liksom möjliga versioner och lösningar: från
skåpbilar till snabba bilar för fasta rutter, versioner som
är utrustade för speciﬁka användningsområden och
specialfordon.
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DOBLÒ
skåpbil
Mångsidig, robust och lättmanövrerad: Doblò med lågt
tak och kort hjulbas är den perfekta följeslagaren för
alla verksamhetstyper. Praktisk och funktionell i alla
lägen kännetecknas den av en enastående kapacitet och
lätt lastning. De sex lastkrokarna bidrar till att ﬁxera
lasten på ett säkert sätt.

Utvändiga mått (mm)
Hjulbas

2755

Längd

4406

Bredd

1832

Höjd

1845

Lastutrymmets mått (mm)
Skåpbil med paneler

Skåpbil med paneler
med en sidoskjutdörr

Skåpbil med paneler
med två sidoskjutdörrar

Halvglasad skåpbil

Halvglasad skåpbil
med en sidoskjutdörr

Halvglasad skåpbil
med två sidoskjutdörrar

Glasat skåp
med två sidoskjutdörrar

Längd

1820

Bredd

1714

Höjd

1305

Bredd mellan hjulhusen

1230

Lasttröskelns höjd (olastad)

545
3,4/3,8* m3

Volym
Bakdörr
med två dörrar,
panelklädda

Bakdörr ruta
(tillval 585)
kan fås med två
dörrar, glasad eller
panelklädd bakdörr

Bakdörr
Med två dörrar, glasade
(tillval 519)

Baklucka
glasad (tillval 148)

Nettovikt inklusive föraren

750/900 E /980 F/1005 P Kg

* Med passagerarsätet nedfällt och svängbar mellanvägg
E
På bensinversioner med utökad kapacitet
F
På Natural Power-versioner
P
På versioner med utökad kapacitet
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DOBLÒ
Lång hjulbas.
Skåpbilen L2 med sina 35 extra centimeter, erbjuder
banbrytande utrymme och volym. Lastutrymmet, med
ljusstark belysning från löstagbara taklampor, nås
enkelt tack vare den låga lasttröskeln, som endast är 55
cm hög räknat från marknivå, och de breda bakdörrarna
som kan öppnas så mycket som 180°.

Utvändiga mått (mm)
Hjulbas

3105

Längd

4756

Bredd

1832

Höjd

1880

Lastutrymmets mått (mm)
Skåpbil med paneler
med en sidoskjutdörr

Skåpbil med paneler
med två sidoskjutdörrar

Halvglasad skåpbil
med en sidoskjutdörr

Halvglasad skåpbil
med två sidoskjutdörrar

Glasat skåp
med två sidoskjutdörrar

Längd

2170

Bredd

1714

Höjd

1305

Bredd mellan hjulhusen

1230

Lasttröskelns höjd (olastad)

545
4,2/4,6* m3

Volym
Bakdörr
med två dörrar,
panelklädda

Bakdörr
med två dörrar, glasade
(tillval 519)

Baklucka
glasad (tillval 148)

Nettovikt inklusive föraren

750/900E/910F/980P/1005 Kg

* Med passagerarsätet nedfällt och svängbar mellanvägg
E
På bensinversioner
F
På 5-cylindriga Natural Power
P
På 4-cylindriga Natural Power-versioner
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DOBLÒ
Högt tak.
Gjord för de som behöver ultimat lastutrymme i en agil
och kompakt transportbil. Doblò skåp med högt tak
erbjuder 25 extra centimeter i höjd och 0,6 m3 extra
volym utan att kompromissa med fordonets horisontella
dimensioner.

Utvändiga mått (mm)
Hjulbas

2755

Längd

4406

Bredd

1832

Höjd

2125

Lastutrymmets mått (mm)
Skåpbil med paneler

Skåpbil med paneler
med en sidoskjutdörr

Skåpbil med paneler
med två sidoskjutdörrar

Halvglasad skåpbil

Halvglasad skåpbil
med en sidoskjutdörr

Halvglasad skåpbil
med två sidoskjutdörrar

Glasat skåp
med två sidoskjutdörrar

Längd

1820

Bredd

1714

Höjd

1550

Bredd mellan hjulhusen

1230

Lasttröskelns höjd (olastad)

545
4,0/4,4* m3

Volym
Bakdörr
med två dörrar,
panelklädda

Bakdörr
med två dörrar, glasade
(tillval 519)

Nettovikt inklusive föraren

750/900 E /950 F/1005 P Kg

* Med passagerarsätet nedfällt och svängbar mellanvägg
E
På bensinversioner med utökad kapacitet
F
På natural power-versioner
P
På versioner med utökad kapacitet
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DOBLÒ
L2H2
Storhet vet inga gränser, och det visar Doblò L2H2, då den
kombinerar lång hjulbas och högt tak. Det gör att du kan
lasta även mycket stora föremål eftersom lastutrymmet
(med längd 2,17 m, bredd 1,71 m och höjd 1,55 m) lastar
mer än ett ton.

Utvändiga mått (mm)

Skåpbil med paneler
med en sidoskjutdörr

Skåpbil med paneler
med två sidoskjutdörrar

Halvglasad skåpbil
med en sidoskjutdörr

Halvglasad skåpbil
med två sidoskjutdörrar

Hjulbas

3105

Längd

4756

Bredd

1832

Höjd

2125

Lastutrymmets mått (mm)

Glasat skåp
med två sidoskjutdörrar

Längd

2170

Bredd

1714

Höjd

1550

Bredd mellan hjulhusen

1230

Lasttröskelns höjd (olastad)
Bakdörr
med två dörrar,
panelklädda

Bakdörr
med två dörrar,
glasade

Volym
Nettovikt inklusive föraren

Fack för förvaring i lastutrymmet

* Med passagerarsätet nedfällt och svängbar mellanvägg.

545
5/5,4* m3
1005 Kg
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DOBLÒ
Work Up.

Krokar för lastsäkring på vägg med stänger

Steglister

Utvändigt låsbart fack för förvaring av
verktyg med en längd på upp till 2 meter

En solid arbetskamrat, designad, tillverkad och med
garanti helt från Fiat Professional. Doblò Work Up är även
perfekt för arbete inne i stadskärnorna och överallt där
du behöver en kompakt och lättmanövrerad bil, varje dag.
Den kan transportera tunga laster och tar sig fram
smidigt på stadens gator.
Med en längd på 4,98 m och stor lastkapacitet (nyttolast
upp till 1 000 kg och högsta tillåten last 1 450 kg på
bakaxeln) har Doblò Work Up inga rivaler.
Karossen med plattform i marin plywood är dess verkliga
styrka. Med en längd på 2,3 m, en bredd på 1,82 m och
en lastyta på 4,2 m2 rymmer den upp till tre euro-pallar
eller 33 fruktlådor.

Utvändiga mått (mm)
Hjulbas

3105

Längd

4981

Bredd

1872

Höjd

2049

Lastutrymmets mått (mm)
Längd

2300

Bredd

1818

Sidohöjd

368

Lasttröskelns höjd

910

Lastyta

Hopfällbara frigöringsspakar på sidorna

Invändiga steg som fälls in i panelerna
på sidorna

Spår för lastsäkringskrokar

Nettovikt inklusive föraren

4,2 m2
1000 Kg
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DOBLÒ
chassihytt med plattform.
Doblò chassihytt med plattform har utformats för att
enkelt rymma de mest varierande utrustningar, helt i
linje med olika professionella krav.
Tillgänglig med kort eller lång hjulbas kan den även
konverteras till exempel för frysskåp, fasta och tippande
lastbäddar och mindre campingskåp. Nyttolasten,
chassimåtten och de strukturella och elektriska
lösningarna är perfekta för alla slags konverteringar.

Chassihytt med plattform

Chassihytt med lång plattform

Utvändiga mått (mm)

Hjulbas
kort

Hjulbas
lång

Hjulbas

2755

3105

Karossens längd

2285

2795

Karossens bredd

1870

1870

MAX. Totalvikt

2380

2315

Högsta tillåtna vikt på framaxeln

1200

1200

Högsta tillåtna vikt på bakaxeln

1450

1450

Lastutrymmets mått (kg)

Transformatoruttag — elektriskt gränssnitt Reservhjul åtkomligt från bakpartiet och
för anslutning av handhållen elektrisk
kompatibelt med de flesta konverteringar
utrustning (tillval 081)
(tillval 980)

Belysning med extra lång sladd och bakre
ljuskluster (tillval 4EA)

Ankarfästen i hytten och på plattformen,
optimal utrustning för alla karosstyper
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DOBLÒ COMBI
Fem bekväma säten och en lastkapacitet på upp till 425 kg.
Doblò combi är den perfekta skåpbilen för kombinerad
person- och godstransport och kan fås med kort hjulbas,
lång hjulbas eller lång hjulbas och högt tak.

Lastutrymmet

Utvändiga mått (mm)
Combi
med två sidoskjutdörrar

Combi L2
med två sidoskjutdörrar

Combi L2H2
med två sidoskjutdörrar

Hjulbas
kort

L2

L2H2

Hjulbas

2755

3105

3105

Längd

4406

4756

4756

Bredd

1832

1832

1832

Höjd

1845

1880

2125

Bagageutrymmets mått (mm)
Combi Halvglasad
med två glasade skjutdörrar och ett
tredje panelfönster (tillval 526)

Combi L2 halvglasad
med två glasade skjutdörrar och ett
tredje panelfönster (tillval 526)

Combi L2H2
med två glasade skjutdörrar och ett
tredje panelfönster (tillval 526)

Hjulbas

950

1300

1300

Längd

1195

1261

1261

Bredd

1250

1250

1495

Minsta bredd

1120

1191

1191

600

600

600

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

1050/
4000*
5p +
425 Kg

1050/
4800*
5p +
410 Kg

Nivå, bakre hylla
Volym
Bakdörr
med två dörrar,
panelklädda (tillval 516)

Bakdörr
med två dörrar, glasade

Baklucka
glasade

Nettovikt inklusive föraren

Bakdörr
med två dörrar, glasade

Fällbart baksäte/fällbart säte i baksätet

Combi L2H2

* Med andra stolsraden nedfälld, utan rörformig mellanvägg,
användning av hela takhöjden.
A
Med tillval 057 förstärkt fjädring
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Hylla för småsaker (capucine).

Förvaringsfack under passagerarsätet.
Under passagerarsätet finns ett förvaringsfack
som hjälper dig att hålla ordning på dina saker
och som även håller dem utom synhåll för andra.

Fast bakre hylla.
Endast tillgänglig på combi med kort hjulbas.
Lastkapacitet upp till 70 kg.

Mittkonsol med tre eluttag.
På mittkonsolen finns det tre eluttag för
anslutning av externa enheter.

Uppvärmda säten.
Framsätena kan värmas genom att man
trycker på en särskild knapp för att ge
maximal komfort även i kalla klimat.

Avtagbar taklampa.
Lastutrymmet kan belysas av en praktisk taklampa som vid behov kan tas bort
och fungera som en bärbar ficklampa.
När ficklampan sätts tillbaka i hållaren
laddas den automatiskt.

Tillval

Elektriskt ställbara och infällbara backspeglar.
Doblòs dubbla sidobackspeglar ger panoramautsikt kombinerat med maximal nytta eftersom de kan ställas in och
vikas in på elektrisk väg inifrån kupén.

Klimatanläggning.
Alla versioner av Doblò kan utrustas med manuell eller
automatisk tvåzons klimatanläggning.
Med automatisk tvåzons klimatanläggning ger
displayen i instrumentpanelens mittkonsol all information som behövs och systemet styr automatiskt temperaturen i hytten, luftflödet och luftfördelningen, aktiveringen av kompressorn och luftcirkulationen, baserat
på den valda temperaturen och miljöförhållandena.

Säten.
beroende på version finns det många
praktiska lösningar för förar- och passagerarplatserna:
• ställbart ryggstöd
• ställbart svankstöd
• ställbart armstöd
• ryggstödet på passagerarsätet kan
fällas ned och användas som bord
(på combi-versionen)
• stolarna kan ställas in i längdled
• möjlighet att installera sidokrockkuddar och nackstöd med anti-whiplash-funktion ratt med integrerade
radioknappar.

Ratt med integrerade ljudreglage för radio.
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Fordonsnätverk med
gateway installerad

Fleet manager

Mellanväggar.
Lastutrymmet och kupén kan separeras med många
olika typer av mellanväggar: panelväggar, glasade,
svängbar passagerarsida, multifunktionspanel för

Gateway-gränssnitt för hantering
av fordonsparken.
Gatewayen är en enhet som installeras direkt på fordonet via en standardkontakt och som genom att skapa ett
gränssnitt med bilens eget nätverk
ger en tredje enhet åtkomst i ett standardformat (fms — fleet management

tredje stol, stege, stege för tredje stol. Mellanvägg i
metall med invänding isolering är standard.

system) till all information om fordonets status. Den externa enheten kan
sedan skicka den data som krävs för
administrationen av fordonsparken.
För mer information, se konverteringsmanualen på webbplatsen www.fiatprofessional-converters.com.

Stege på förarsidan.
En robust metallstruktur skyddar föraren
mot att föremål i lastutrymmet tränger in
i kupén vid en hastig inbromsning.

Svängbar mellanvägg.
Med passagerarsäte som kan fällas ned mot golvet för
att skapa ett platt golv för transport av lång last.

Tillval

Invändiga tvärstag i taket.
På förfrågan kan lastutrymmet utrustas
med praktiska tvärgående stag i taket som
gör att långa föremål kan stuvas undan
istället för att vara i vägen i den nedre
delen av lastutrymmet, vilket innebär att
hela lastkapaciteten kan utnyttjas.

Dimljus.
Installeras nedtill på den främre
stötfångaren för att garantera maximal
effektivitet.

Takfönster.
Tack vare den praktiska takluckan kan
den övre delen av lastutrymmet öppnas,
vilket möjliggör helt säker transport av
långa föremål som stegar eller rör.

Lastutrymmesskydd.
Golvet i lastutrymmet kan fås i metall
eller belagt med en skyddande plastpanel.

Parkeringssensorer.
Parkeringssensorerna aktiveras när backväxeln läggs i och varnar föraren med ett
pulserande ljud om att bilen närmar sig ett
bakomvarande hinder.
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Doblò kompletteras av ett brett utbud av
originaltillbehör, alla av extremt hög kvalitet och
skapade av Mopar®, referensvarumärket för tjänster,
kundtjänst, originalreservdelar och tillbehör för FCA in
capitals s varumärken. Mer än 100 tillbehör, inklusive
enheter och system som kommer att göra din bil ännu
effektivare och mer funktionell för din verksamhet.
Från bagagelådor till lastrullen och sidosteghållaren,
till de olika typerna av dragkrokar. Allt du behöver göra

MOPAR® ORIGINALTILLBEHÖR

Gummimattor

Främre luftavvisare

är att välja den lösning som motsvarar dina behov bäst.
Det ﬁnns en uppsjö av speciallösningar för transport
som tillsammans med stöldskyddssystemen, mattorna,
klädslarna och mycket annat kan tillföra mervärde
för ditt kommersiella fordon och arbete. Mopar® har
även utvecklat och skapat en komplett serie med
presentartiklar som kännetecknas av en enastående
känsla för material, design och funktionalitet, till
exempel fritidsväskor, elcyklar, barbecue-set osv.

Takräcken. Sats med tre tvärstag i
aluminium

Tippfunktion för takräcke, sidostege

Rörhållare för takräcke

Bakre stänkskydd
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DOBLÒ

DOBLÒ

INTERIÖR

KAROSSFÄRGER

WORK UP

SKÅP

MÖRKGRÅ & GRÅ
213

MÖRKGRÅ & GRÅ
275

COMBI

MÖRKGRÅ & RÖD
273

SVART & GRÅ
301

SOLIDA FÄRGER

SVART & RÖD
389
Vit 249

Röd 168

Blå 479

Brons 722

Röd 293

Ljusblå 448

Grå 695

Silver 612

Svart 632

NAVKAPSLAR OCH FÄLGAR

METALLICFÄRGER

15” NAVKAPSLAR

15” STÅLFÄLGAR

16” NAVKAPSLAR

16” STÅLFÄLGAR

16” ALIMINIUMFÄLGAR

KOMBINATIONER INTERIÖR
MODELL

SKÅP

COMBI

FÄRGER

Tygklädsel - Mörkgrå & Tygklädsel - Mörkgrå &
Grå 275
Röd 273

Tygklädsel - Svart &
Grå 301

WORK UP

Tygklädsel - Svart &
Röd 389

Blå 487

Tygklädsel - Mörkgrå &
Grå 213

Solida färger
249

Vit

a

a

a

a

a

168

Röd

a

a

a

a

a

479

Blå

a

a

a

Metallicfärger
722

Brons

a

293

Röd

a

a

448

Ljusblå

a

a

487

Blå

a

a

a

a

a

695

Grå

a

a

a

a

a

612

Silver

a

a

a

a

a

632

Svart

a

a

a

a

*Imitationsläder
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