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Stockholm 17 september 2014

Fiat Professional på 2014 Hannover Motor Show
Hannover International Motor Show är den viktigaste mässan i
Europa för kommersiella och industriella fordon. I år är det den 65:e
upplagan och den äger rum mellan 25 september och 2 oktober. Fiat
är största importmärket på transportbilssidan i Tyskland och
kommer att ha världspremiär för Nya Doblò och tyngdpunkt på nya
Ducato på mässan.

Fiat Professional ställer ut 17 fordon i Hannover med särskild inriktning
på nya Ducato och världspremiären för nya Doblò. Stjärnan på mässan
är förstås nya Doblò, som är den fjärde generationen av den populära
storsäljaren. Doblò är planerad som ett nyttofordon i varje mening redan
på idéstadiet. Inte bara en liten skåpbil utan ett verkligt arbetsfordon som
kan anpassas till alla typer av yrkesverksamhet.
Den nya modellen kommer att avtäckas i Hannover under den första
pressdagen ägnad åt den internationella pressen. Då släpps också de
första officiella bilderna på hemsidan: www.fiatprofessionalpress.com.
Nya Doblò erbjuder en helt ny interiör och exteriör design, tre sittplatser,
vridmomentrespons som förbättrats med upp till 40% och de bästa
vägegenskaperna och körkomforten i sin klass samt bäst lastkapacitet
och –volym i segmentet. Dessutom är modellutbudet ytterligare utvidgat
med den nya "EcoJet" versionen som kombinerar låg bränsleförbrukning
och minskade driftskostnader. Allt detta för att erbjuda sina kunder ännu
mer värde för pengarna.
Nya Doblò finns att köpa från början av 2015, med fyra karossvarianter
(Cargo, Combi, Pickup och Flatbed), två höjdvarianter och två
axelavstånd. Sammanlagt cirka 200 olika chassityper och mer än 1000
möjliga versioner och lösningar som sträcker sig från vanliga skåpbilar till
specialfordon.
Sex versioner av nya Doblò finns på Hannover Motor Show. Närmare
bestämt två Cargoversioner (L1H1) utrustade med 1.3 Multijet II motorer
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(75 hk och 90 hk, den senare i EcoJet version). Montern innehåller även
en Doblò Cargo Maxi (L2H1) med 100 hk 1,6 Multijet II motor och
utrustad med tre sittplatser fram, Uconnect 5 "pekskärm radio och
interiöra och exteriöra lasthållare. Dessutom en Doblò Work Up 135 hk
2,0 Multijet II med tre sittplatser fram, lastplattform i marinplywood med
en yta på 4,2 m2 och fällbara sidolämmar, en Doblò Cargo XL (L2H2)
utrustad med en 90 hk 1,6 Multijet II motor, robotiserad växellåda och
specifik "Mobile Workshop" outfit med modulära hyllor samt sist men inte
minst en Doblò Combi (L1H1) 120 hk 1.4 Natural Power (bensin / metan
dual fuel) med Uconnect NAV 5 "radio och nya 16" lättmetallfälgar.
Det finns också utrymme för nya Ducato, den senaste utvecklingen av
Fiat bestseller som erbjuder en rad innovationer som svar på av
kundernas behov, med mer teknik, ökad effektivitet och bättre värde.
I Hannover finns sex olika modeller, inklusive världspremiären av Ducato
140 Natural Power - utrustad med en 3-liters (Euro 6) 136 hk motor med
350 Nm vridmoment som drivs med biogas eller bensin och som kommer
att vara tillgänglig för köp från början av 2015 i följande versioner: Cargo,
Combi, Panorama och Chassi med lastflak. Den bil som visas i Hannover
är en glasad Maxi Skåpversion (3500 kg - L3H2) med "Mobile Workshop"
outfit av Sortimo.
Mer info om nya Doblò och Ducato finns på engelska här:
http://www.fiatprofessionalpress.com/press/article/116398
Torbjörn Lundgren
PR Manager

Bildtext: Nya Fiat Doblò har världspremiär på Hannover IIA Motor Show.
Bilder på nya Doblò kommer att läggas ut under första pressdagen, tisdag den 23
september på: http://www.fiatprofessionalpress.com
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