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Fiat Professional på ELMIA Lastbil 2016

Fiat Professional tar hela sitt breda modellutbud till mässan ELMIA Lastbil 2016 –
bland annat helt nya pickupen Fullback och den smarta skåpbilen Talento. Dessutom
visas senaste generationerna av Fiorino, Ducato och Doblò: samtliga med nya Euro
6-motorer.
I år är året som Fiat Professional kompletterar hela sitt modellutbud. Och på ELMIA Lastbil 2016
presenteras hela modellprogrammet – bland annat helt nya pickupen Fullback och den smarta skåpbilen
Talento. Genom att erbjuda modeller i samtliga steg från Fiorino till Ducato och nya pickupen Fullback
har Fiat Professional ett unikt brett utbud. En bil och en version för alla situationer och behov.
Unik bredd i modellprogrammet
Fiat Professional är ensamma om ett helt team helt dedikerade till transportbilssektorn för att hjälpa
kunder att hitta en produkt för just deras behov – och hjälpa dem oavsett var i världen de befinner sig.
Det är yrkesmän som hjälper andra yrkesmän att optimera sin dag. De senaste två åren har
modellprogrammets förnyats och nu har Fiat Professional svaret på samtliga transportbehov. Med alla
karossversioner, lastkapaciteter och volymer tillsammans med ett komplett utbud av hjulbaser, bredder
och höjder och nya Euro 6-motorer finns det en Fiat för alla utmaningar.
Pickuper växande segment
Ett tydligt exempel är nya pickupen Fiat Fullback. Den leder inte bara in Fiat Professional i ett helt nytt
segment som är viktigt för Sverige – 14 procent av transportbilsmarknaden är pickuper – den är också
resultatet av ett samarbete och baserad på en säker plattform för maximal hållbarhet och livslängd. Med
en underliggande ram har Fullback maximal kapacitet och tål extrema påfrestningar oavsett om det är på
eller utanför vägen.
Ännu en nyhet är nya Talento som med sitt väl tilltagna lastutrymme men kompakta kaross är en idealisk
kollega för yrkesmän såväl i som utanför staden. Med en unik förmåga att anpassas till olika behov
uppfyller den enkelt kundens önskemål. Talento är också länken mellan Doblò Cargo och Ducato
storleksmässigt.
Produkter för samtliga situationer
Ny är också Fiat Professionals minsta modell Fiorino: modellen som skapade segmentet av kompakta
skåpbilar. Med ny uppdaterad design, såväl interiört som exteriört, är Fiorino lika smidig i utmanande
stadstrafik som den är enkel att parkera. Trots det är maxlasten hela 660 kilogram och lastutrymmet upp
till 2,8 kubikmeter stort.
Ducato och Doblò Cargo kompletterar utbudet från Fiat Professional. Ducato är märkets bästsäljare med
35 års erfarenhet sedan introduktionen 1981. Under sex modellgenerationer har mer än 2,9 miljoner bilar
sålts – varav mer än 600 000 är husbilar. I Sverige är nio av tio nya husbilar baserade på en Ducato,
mycket tack vare de effektiva motorerna, den höga prisvärdheten och den unika flexibiliteten och
möjligheten att anpassning.
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Hela modellprogrammet till ELMIA
Till mässan ELMIA Lastbil i Jönköping tar Fiat Professional med sig hela modellutbudet och ställer ut
totalt nio bilar i den 300 kvadratmeter stora montern D05.46-D05.56 i Hall D.
I montern hittar du bilar som:
– Nya Fullback
Vit Double Cab 2.4 180 hk 4x4 MT6 med kåpa från Auto Design
Svart Double Cab 2.4 180 hk 4x4 AT5 med Almeco-lock
– Nya Talento
Silver Skåp L1H1 1.6 MultiJet 125 hk TwinTurbo Euro 6
Vit Combi L2H1 1.6 MultiJet 125 hk TwinTurbo Euro 6
– Fiorino (facelift)
3

Silver Cargo 2.5 m 1.3 MultiJet 80 hk Euro 6
– Dobló
3

Vitt Skåp L1 3.4 m 1.3 MultiJet 95 hk Euro 6
Vit Work-Up L2 1.6 MultiJet 105 hk
– Ducato
Mörkgrått Skåp 35 L2H2 2.3 MultiJet 130 hk Euro 6
Vitt Tippflak 35 L3 2.3 MultiJet 150 hk
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Premiär för en helt ny pickup från Fiat Professional: nya Fullback

Fiat Professional introducerar en äkta arbetsmyra: den helt nya pickupen Fiat
Fullback. Med hög lastkapacitet, generös standardutrustning och kraftfull och
bränslesnål motor levererar nya Fullback högsta komfort och bästa framkomlighet i de
allra mest krävande situationerna.
–
–
–
–
–
–

–

Ett tons lastvikt & 3,1 ton släpvagnsvikt
1,52 x 1,47 meters lastflak
Rymlig dubbelhytt med generös standardutrustning
Hög komfort och bra framkomlighet
Avancerad fyrhjulsdrift med lågväxel och låsbar diff
Svenskt pris från 272 900 kronor (exkl. moms) för dubbelhytt med 2,4-liters
180 hk-motor, 4x4-drivlina med manuell växellåda, generös standardutrustning
och 5 års nybilsgaranti
Extra välutrustad lanseringsversion för 257 500 kr (exkl. moms)

En pickup för de allra tuffaste uppdragen – för såväl yrkesmän som familjer. Med fyrhjulsdrift, generös
lastvikt och rymlig dubbelhytt är nya Fullback från Fiat Professional en tuff utmanare i klassen av
medeltunga pickuper; ett segment som det säljs 650 000 bilar årligen av, i Europa, Mellanöstern och
Afrika.
Avancerat drivsystem för bästa framkomlighet
Med nya Fullback utökar Fiat Professional modellprogrammet med en helt ny biltyp; en rejäl pickup. I
EMEA-regionen står pickuperna för 22 procent av den totala marknaden av lätta lastbilar och i Sverige
för 14 procent. Hit kommer nya Fiat Professional Fullback med en kraftfull 2,4-liters dieselmotor med 180
hästkrafter och 430 newtonmeter. Motorn är byggd i aluminium och har såväl variabel turbogeometri och
laddluftkylare för maximal effektivitet.
Fyrhjulsdrift är naturligtvis standard i Sverige och det avancerade drivsystemet ger föraren möjlighet att
själv växla mellan bak- och fyrhjulsdrift samt hög- och lågväxel via ett elektroniskt vred vid förarplatsen.
Genom vredet aktiveras den låsbara mittdifferentialen.
Nya Fullback kommer med en sexväxlad manuell växellåda eller en femväxlad automat, där
automatlådan också innebär en högre utrustningsgrad och högre komfort.
Generös standardutrustning
Till Sverige kommer nya Fullback med en kombination av rymlig dubbelhytt och stort lastflak. Med kort
överhäng fram och karaktäristisk italiensk design är nya Fullback både smidig och stilfull i trafiken. Med
generös standardutrustning med bland annat läderklädda eljusterbara framsäten och mediaenhet med 6tums pekskärm. I den automatväxlade versionen ingår dessutom 7-tums mediaenhet med
navigationssystem, backkamera, farthållare, två-zons klimatanläggning och multifunktionsratt.
Oavsett version bjuder kupén på fem sittplatser och rätt känsla för såväl yrkes- som familjeliv. Här
kombineras yrkesmannens behov med högsta komfort och kvalitetskänsla från en SUV.

PRESS RELEASE

Flaket mäter 1,52 x 1,47 meter och Fullback har en lastvikt på cirka 1 000 kilogram, dessutom kan den
dra upp till 3,1 ton tunga släpvagnar. Med 300 centimeters axelavstånd är dessutom vägegenskaperna
stabila samtidigt som vändcirkeln är kort för hög smidighet. Totallängden på 529 centimeter ger gott om
utrymme för både komfort och arbete.
Till Fullback finns även ett stort utbud av tillbehör som anpassar bilen till kundens specifika behov, som
flakkåpor och inredningar.
Nya Fullback lanseras i Sverige den 24 augusti och kostar från 272 900 kronor (exkl. moms). Då ingår
dubbelhytten med 2,4-liters 180-hästarsmotor och fyrhjulsdrift samt manuell växellåda. I
standardutrustningen ingår bland annat fem års nybilsgaranti (max 200 000 km), aktiva säkerhetssystem
som släpvagnsstabilisator, kurshållningsassistent och sju krockkuddar, backkamera, farthållare,
regnsensor, två- zons klimatanläggning och mediaenhet med Bluetooth och navigationssystem samt
läderklädsel.
För 282 900 kronor kommer Fullback med automatlåda.
En extra välutrustad lanseringsversion med bland annat Webasto-värmare finns tillgänglig för 257 500
kronor (exkl. moms).
_________________________________________________________________________________
Fakta: Fiat Fullback
Motor: 2,4 liters diesel, max effekt 180 hk, max vridmoment 430 Nm.
Bränsleförbrukning: 6,9–7,5 l/100 km, 169–189 g CO2/km.
Längd/bredd/höjd: 528,5/181,5/178 centimeter.
Tjänstevikt/maxlast: ca.1 875/1 030 kg.
Flakmått längd/bredd: 152/147 centimeter.
5 års nybilsgaranti (max 20 000 mil).
Priser
2.4 Diesel 180 hk 4WD 6-vxl manuell

272 900 kr (exkl. moms)

2.4 Diesel 180 hk 4WD 5-vxl automat

282 900 kr (exkl. moms)

Delar av standardutrustningen

–

Regnsensor

–

16-tums aluminiumfälgar

–

Bluetooth

–

4WD SELECTOR med fyra körlägen

–

Klimatanläggning

–

Filhållningsassistent
Trailer Stability Assist

–

7 krockkuddar

–

Tvåzons klimatanläggning

–
–

Farthållare

–

Eljusterbart förarsäte

–
–

Mörktonade sidorutor bak
Läderklädsel
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Fiat Professional introducerar nya Talento – en stor kompakt transportbil
Smidig till det yttre, enorm till det inre. Nya Fiat Talento är den perfekta kombinationen
av kompakt kaross och generöst lastutrymme. En modern transportbil för ett modernt
arbetsliv. Här är nya tusenkonstnären Talento.
–
–
–
–
–

Fyra konfigurationer; skåpbil, personbil, crew cab och chassi
Lastutrymme med kapacitet mellan 5,2 och 8,6 kubikmeter
EU6-klassade motorer med SCR-katalysator och högsta effektivitet
Pris från 226 900 kronor (exkl. moms)
Lanseringsversion L1H1 120 hk för 209 900 kronor (exkl. moms)

En ny transportbil för lokala och regionala transporter. Nya Talento från Fiat Professional är kompakt och
smidig, men också rymlig och bekväm. En modell som storleksmässigt fyller luckan mellan
modellprogrammets Doblò Cargo och Ducato och som ger Fiat Professional en ännu större bredd och
möjlighet till kundspecifika lösningar.
Utrustad med fyra versioner av senaste generationens 1,6-liters dieselmotorer med effekt från 95 till 145
hästkrafter har nya Talento gott om kraft och bra prestanda även vid full last. Samtliga effektversioner är
EU6-klassade och utrustade med SCR-katalysatorer med AdBlue för att minska emissionsnivåerna. De
starkare motorerna har också TwinTurbo variabel turbogeometri vilket både ger snabbare respons och
högre effekt, samtidigt som bränsleförbrukningen och utsläppen minskar.
Nya Talento 1,6 EcoJet TwinTurbo med 125 hästkrafter förbrukar 5,9 liter per 100 kilometer och släpper
ut 155 gram CO2 per kilometer.
Maximal effektivitet – i såväl lastförmåga som bränsleförbrukning
Nya Talento kommer i fyra modellvarianter; som skåp, personbil, crew cab och chassi, som alla kan
anpassas till kundunika önskemål. Dessutom finns såväl kort som långt axelavstånd och med högt och
lågt tak. Det gör att lastutrymmet rymmer 5,2, 6,0 eller 8,6 kubikmeter beroende på konfiguration. Med
den speciella ”CargoPlus”-luckan under passagerarsätet är det dessutom möjligt att frakta upp till 3,75
meter långa föremål i den korta versionen och upp till 4,15 meter långa i den längre. Och avsett vilken
version som väljs rymmer nya Talento alltid tre europallar i lastutrymmet och beroende på utrustning och
konfiguration är lastvikten upp till 1 249 kilogram och totalvikten upp till 3 060 kilogram. De bakre
dörrarna öppnar med 255 graders vinkel och skjutdörren på sidan öppnar med 103 centimeters bredd.
Nya Talento karaktäristikernas också av de exklusiva LED-varselljusen, den italienska designen och de
16 samt 17 tum stora fälgarna.
På förarens villkor
Interiört kommer nya Talento med tre olika inredningar; standardmonterade ”Techno Silver”, ”Carbon
Black” och ”Living Brown”. Oavsett stil har nya Talento en smart kupé med förvaringsfack som
tillsammans rymmer 90 liter, och som tillval erbjuds det innovativa ”Mobile Office”-paketet med
nedfällbart skrivbord på mittplatsen fram och förvaringsfack för dokument bakom ryggstödet.
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Nya Talento är också standardutrustad med krockskyddsgardiner och krockkudde för passagerarplatsen
samt med ABS, elektroniskt bromskraftförstärkare EBA, elektroniskt stabilitetskontroll ESC med Hill
Holder och Traction+. I standardutrustningen ingår också luftkonditionering med tillsatsvärmare,
parkeringssensorer bak, dragkrok och släpvagnsstabilisatorn TSA samt inklädnad.
Som tillval finns parkeringsassistent med backkamera integrerad i backspegeln, 7”-pekskärm med GPSnavigator, DAB-radio, USB- och AUX-ingångar och Bluetooth-uppkoppling för mobiltelefonen.
Nya Talento lanseras i Sverige tillsammans med den nya pickupen Fullback på mässan Elmia Lastbilar
24 augusti och kostar från 226 900 kronor (exkl. moms).
En lanseringsversion L1H1 120 hk finns tillgänglig för 209 900 kronor (exkl. moms).
För beställningar i september finns dessutom extra inbytesstöd upp till 12 000 kronor enligt särskilda
villkor.

Fakta: Nya Fiat Professional Talento
Mått kaross
Längd: 499 – 540 centimeter.
Bredd: 195,6 centimeter.
Höjd: 197 – 249 centimeter.
Tjänstevikt: 1 074 – 1 249 kg
Mått lastutrymme:
Längd: 253,7 – 293,7 centimeter
Bredd: 166,2 centimeter (126,8 mellan hjulhusen)
Höjd: 138,7 – 189,8 centimeter.
Lasttröskel: 55,2 centimeter.
Volym: 5,2 – 8,6 m

3.
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Nya Ducato: Den högpresterande bästsäljaren

En förstklassig bästsäljare med 35 års erfarenhet. Med nya motorer och ny utrustning
är nya Ducato redo för alla uppdrag – såväl tunga som utrymmeskrävande.
– Mer än 2,9 sålda bilar under 35 år och sex generationer
– Ny generations Euro6-dieselmotorer med dubbel reningsteknik: LPEGR och SCR
– LPEGR-motorer med effekt från 115 till 180 hästkrafter utan AdBlue-tillsats
– SCR Multijet2- och EcoJet-motorer med 130 och 150 hästkrafter
– 3,0-liters biogas-motor tillgänglig från 2017
– Bekväm utrustning för högsta komfort och effektivitet
– Upp till 4,4 ton totalvikt: bäst i ”enkelmontage-klassen”
– Svenskt pris från 222 900 kr (exkl. moms)
Fiat Ducato är bästsäljaren som fortsätter sin framgångsvåg. I 35 år har Ducato levererat paket, tagit
familjer på semestrar och fått världen att rulla – och nu fortsätter man med den sjätte generationen.
I Sverige är 90 procent av alla husbilar baserade på ett Ducato-chassi: vilket gör den till en synonym till
husbilar.
Ducato uppdaterades exteriört 2014 med nya linjer, ny teknik och högre prisvärde. Nu introducerar Fiat
Professional nya motorer som ger nya Ducato maximal effektivitet och körglädje – och exakt rätt effekt
för rätt uppdrag. Totalt finns sex motorer tillgängliga med effekt från 115 till 180 hästkrafter och två
separata reningssystem för emissioner och utsläpp. LPEGR-systemet är idealt för godstransporter och
SCR-systemet med AdBlue gör sig bäst vid persontransport.
Med LPEGR-tekniken återcirkulerar avgaserna och förbränner de skadliga partiklarna, det gör att tillsats
av AdBlue inte är nödvändigt. Det är det däremot i SCR-systemet där vätskan blandas med avgaserna i
katalysatorn och då eliminerar framför allt kväveoxider.
Motorutbudet med LPEGR-teknik börjar med 2,0-litersmotorn MultiJet 2 med 115 hästkrafter och 290
Nm. En perfekt ”downsizing” för maximal kostnadseffektivitet utan att tumma på prestandan. Ett steg upp
finns en 2,3-liters MultiJet 2-motor med 130 hästkrafter och 320 newtonmeter. En motor optimal för det
mesta: snabb i stadstrafik och effektiv på långresor. Två starkare versioner av 2,3-litersmotorn finns
också tillgängliga: en med 150 hästkrafter och 380 Nm samt en ytterligare med 180 hästkrafter och 400
Nm för maximal kraft och effektivitet i alla lägen – perfekt för såväl hantverkaren som för de största
husbilarna.
Med SCR-rening erbjuds motorerna 2,3 EcoJet med 150 hästkrafter och klassens bästa
bränsleeffektivitet. Utrustad med smart generator, elektrohydrauliskt servostyrning och Start & Stopsystem är bränsleförbrukningen sju procent lägre än i 150-hästarsversionen av LPEGR-motorn. Till
EcoJet-motorn finns också ett speciellt eco-läge som optimerar bränsleförbrukningen.
Med SCR-teknik finns också en svagare 2,3-liters MultiJet 2-motor med 130 hästkrafter.
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Gasversion introduceras inom kort
Under 2017 kommer också motorutbudet att kompletteras med en 3,0-liters Euro6-klassad 136
hästkrafter stark biogasmotor. En motor med prestanda, hållbarhet och klimatsmarthet på topp! Till
skillnad från tidigare kommer Natural Power-motorn också att erbjudas i kombibilarna som kombinerar
gods- och persontransport samt Panorama-versioner med plats för upp till nio personer.
Nya Ducato har ett vasst utseende som kombinerar stil med funktionalitet. Den främre grillen kommer i
två versioner och med underkörningsskydd och strålkastare med integrerade varselljus är nya Ducato
lika stilfull som stilsäker. Dessutom är den främre stötfångaren utbytbar i fyra delar och med högt
placerade strålkastare är reparationskostnaderna minimerade, om skada skulle uppstå. Utformningen av
motorhuven och flera unika lösningar gör dessutom underhåll och reparationer enklare och sänker
servicekostnaderna.
Interiört kommer nya Ducato i tre designnivåer – Classic, Techno och Lounge – med varsin stil och
komfortnivå. Oavsett version är klädseln av stryktåligt tyg och interiören full av smarta förvaringsfack.
10 000 möjliga konfigurationer
Utrustad med senaste generationens förarassistans- och säkerhetssystem är nya Ducato en bra kollega.
Elektronisk stabiliseringskontroll med lastsensor LAC, Hill Holder, antispinnsystem ASR och elektronisk
bromskraftförstärkare EBA är standard och gör nya Ducato redo för alla utmaningar. Med 2,3-liters
MultiJet-motor är Ducato standardutrustad med den variabla servostyrningen ”Servotronic”. Som tillval
finns dessutom Traction +-system med Hill Descent Control samt kurshållningsassistent och
skyltigenkännare.
Ducato är också standardutrustad med luftkonditionering med tillsatsvärmare, farthållare och mediaenhet
med 5 tum stor pekskärm och Uconnect-system. Bluetooth-teknik och MP3-spelare är standard och
backkamera och satellitnavigator finns som tillval.
Den stora styrkan i Ducato stavas flexibilitet. Med nära 10 000 möjliga konfigurationer finns det en
Ducato för alla uppdrag – oavsett förhållanden. Lastutrymmet sträcker sig från 8 till 17 kubikmeter
beroende på vilken av de fyra längderna och totalt tio takhöjderna som väljs (tre höjdversioner för
skåpbilar och sju för pickuper och chassis).
Med klasens bästa totalvikt – upp till 4,4 ton för husbilsversioner och 4,25 ton för Maxi-versionerna – med
enkelmontage bär Ducato last utan problem. Maxi-versionerna har upp till 2,1 ton tillåten framaxelvikt och
2,4 ton på bakaxeln (kan utökas till 2,5 ton som tillval) och en rekordhög maxlast på 2,1 ton.
Ducato finns också tillgänglig i versioner med tippbart flax och sjusitsigt crew cab-kombiskåp, samt
naturligtvis med ett enormt utbud av tillbehör oavsett om målet är yrkesliv eller camping. I Sverige är nio
av tio nya husbilar baserade på en Ducato, mycket tack vare den höga flexibiliteten med bland annat
högre lastvikt, förstärkt fjädring och specifika modellversioner, samt de många smarta lösningarna.
Ducato-eran inleddes redan 1981 när produktionen av den första generationen startade vid fabriken i Val
di Sangro i Italien – där den pågår än i dag tillsammans med produktion i Mexiko och Brasilien. Ducato
säljs i över 80 länder runt om i världen och finns i mer än 10 000 versioner.
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Fiat Fiorino: Skåpbilen som gjord för staden

– Ny interiör och exteriör
– Lättillgängligt lastutrymme med upp till 2,8 kubikmeter kapacitet och 660 kg i lastvikt
– Comfort-Matic robotiserad växellåda
– Radio Nav med 5-tums pekskärm och läderklädd multifunktionsratt
– Svenska priser från 133 400 kr (exkl. moms)
Nya Fiat Fiorino stärker ytterligare egenskaperna som skapade succén: Med kompakta mått 1,72 meter
hög, 1,72 meter bred och 3,96 meters längd med 2,51 meters hjulbas är nya Fiorino en optimal bil för tuff
stadstrafik. Lika smidig och lätthanterad – lika lätt att parkera. Trots sina nätta mått är lastvolymen
imponerade 2,8 kubikmeter med 660 kilogram lastvikt.
Vidareutvecklingen av Fiorino – som skapade segmentet av små skåpbilar – gör nu att bilen får ny
design interiört och exteriört och lägre underhållskostnader men med högre komfort, bättre prestanda
och ännu högre användarvänlighet. Det gör nya Fiorino perfekt för de som behöver en kompakt skåpbil
med generösa lastutrymmen – samtidigt som den visar på Fiat Professionals breda utbud av kundunika
lösningar.
Med utdragna hörn och kantigt lastutrymme maximeras kapaciteten samtidigt som de rejäla bakdörrarna
med 180 graders öppningsvinkel gör Fiorino enkel att hantera. Fiorino finns också med ett fällbart
passagerarsäte som både kan användas som skrivbord och för att göra det möjligt att frakta upp till 2,5
meter långa föremål.
Med nya material är passagerarutrymmet mer komfortabelt och ergonomiskt än tidigare. En läderklädd
multifunktionsratt med radiokontroller, ny instrumentering och nya förvaringsutrymmen ger högre
användarvänlighet och trivsel. Nytt är också infotainment-systemet med 5-tums pekskärm med radio,
Bluetooth, USB- och AUX-ingångar samt satellitnavigation som tillval.
Två Euro 6-klassade 1,3-liters MultiJet-motorer med 80 respektive 95 hästkrafter finns tillgängliga, båda
med maximal effektivitet i såväl underhållskostnader som bränsleåtgång. Ännu smartare och snålare blir
Fiorino med EcoJet-motor med Start & Stop-system, smart generator och en nyutvecklad oljepump som i
kombination med den robotiserade växellådan Comfort-Matic sänker förbrukningen till 3,8 liter per 100
kilometer och släpper ut 100 gram CO2 per kilometer – hela 14 procent mindre än motsvarande MultiJetversion med manuell växellåda.
I Sverige lanseras nya Fiat Fiorino i två versioner. Nordic med en komplett och generös
standardutrustning med luftkonditionering, farthållare, krockkudde också på passagerarsidan, 12 voltsoch USB-uttag och femtums pekskärm med radio, Bluetooth och Aux/USB samt läderklädd ratt och
växelspaksknopp.
Den andra versionen är Fiorino Adventure för arbete under ännu tuffare förhållanden. Förutom Nordicutrustningen har den också höjd fjädring, kraftiga skydd runt hjulhusen och främre stötfångare med
underredesskydd, vilket gör Fiorino Adventure till en bil som formsydd för sämre vägar och tuffa
vädersituationer. Ingår gör dessutom stabilitetssystemet Traction+ med elektronisk differentialspärr som
förbättrar greppet vid dåligt underlag.

PRESS RELEASE

Fakta: Nya Fiat Fiorino
Modeller och rekommenderade priser exkl. moms:
Fiorino Cargo Nordic 2,5m3 1.3 MJT 80hk Euro6

133 400 kr (exkl. moms)

Fiorino Cargo Nordic 2,5m3 1.3 MJT 95hk Euro6

135 400 kr (exkl. moms)

Fiorino Cargo Adventure 2,5m3 1.3 MJT 80hk Euro6, Traction+

141 400 kr (exkl. moms)

Standardutrustning:
•

Luftkonditionering med pollenfilter.

•

Extra stöldlås, ej upplåsbar kupédörr inifrån utan nyckel.
Radio 5" pekskärm med Bluetooth 2.1, MP3 och AUX/USB och rattkontroller.

•

Farthållare.

•

Airbag på passagerarsidan.
12V uttag- och 5V USB-uttag mellan framsätena.

•

Läderklädd ratt och växelspaksknopp.

PRESS RELEASE

Nya Fiat Doblò: Bäst när det gäller

– Nya Euro6-motorer med diesel, bensin och gas i tanken
– Mediaenhet med Uconnect Nav LIVE
– Segmentets största variation: fyra karossversioner, två höjder och två hjulbaser
– Upp till 5,4 kubik lastutrymme och maxlast upp till 1 000 kilogram
– Smart interiör med bekväm tre-säteskonfiguration
– Svenska priser från 142 400 kr (exkl. moms)
Fjärde generationens Doblò Cargo levererar ännu högre användarvänlighet, bättre prestanda och bättre
prisvärde. Och med det som mål har Fiat Professional utvecklat en bil som levererar förstklassiga siffror i
form av bränsleförbrukning, underhållskostnader och lastkapacitet ger klassledande ”Total Cost of
Ownership”.
Sedan Doblò först introducerades 2000 har det sålts över 1 675 000 bilar och Doblò fortsätter att försvara
sin plats som bästsäljare i segmentet som står för nära 25 % av den totala marknaden av lätta
transportbilar i Europa.
Beroende på marknad erbjuds Doblò i fyra karossversioner med två höjder (1,845 & 2,125 m), två
hjulbaser (4,406 & 4,756 m) och hela sju motoralternativ. I sin största version rymmer Doblò upp till 5,4
kubikmeter i lastutrymmet och har en maxlast på över ett ton. Lastutrymmet mäter 182 centimeter på
längden i den korta versionen och hela 217 centimeter i den långa. Takhöjden är med normalt tak 130
centimeter, men med det högre taket är höjden hela 155 centimeter. Bredden mellan hjulhusen är
dessutom 123 centimeter vilket gör det möjligt att lasta två Europallar i lastutrymmet.
Doblò kommer med flera olika lösningar för att avskilja passagerarutrymmet från lastutrymmet beroende
på konfiguration, önskemål och behov. Oavsett version finns det alltid belysning och lastsäkringar i
lastutrymmet, samt en avtagbar dragkrok som tillval.
Tack vare en exklusiv Bi-Link-stötdämpning har Doblò Cargo klassens bästa vägegenskaper oavsett om
lastutrymmet är tomt eller fullt. Hjulupphängningens komponenter är flexibla och justerbara, vilket gör det
enkelt att optimera dem efter varje unik version.
Nya Doblò kommer med fyra dieselmotorer: 1,3 MultiJet 2 med 80 respektive 95 hästkrafter och 1,6
MultiJet 2 med 105 och 120 hästkrafter. Dessutom erbjuds två bensinmotorer med 95 och 120
hästkrafter samt en 120-hästars biogasmotor.
Samtliga är Euro6-klassade och dieselmotorerna baseras på andra generationens MultiJet-teknik vilket
garanterar maximal effektivitet med minimal bränsleförbrukning. Motorerna är dessutom tillgängliga i
extra snåla EcoJet-versioner som med bland annat Start & Stop-system, smart generator, lättrullande
däck och förbättrad aerodynamik sänker förbrukningen med upp till 9 och 12 procent på 1,3- respektive
1,6-litersmotorn.
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Interiör med komfort i fokus
Nya Doblò kommer med en uppdaterad interiör- och exteriördesign med personbilslika egenskaper. En
modern och distinkt front med ny stötfångare, stor grill och stilfulla 16-tumsfälgar gör Doblò till en stark
karaktär. Interiört är Doblò full av smarta förvaringsfack och tekniker för maximal ergonomi. Här har man
skapat den bästa arbetsmiljön för föraren genom en ny instrumentpanel, nya materialval, ny ratt och nytt
utseende på såväl instrumentering och dörrsidor.
Tresitssoffan fram har ett generöst lastutrymme under sig och med fällbart mittensäte skapas enkelt ett
bekvämt armstöd och smart dokumenthantering. Även högersätet är fällbart och möjliggör transporter av
riktigt långa föremål. Förvaringsfacken är många och de stora luftutblåsen garanterar rätt ventilation.
Doblò Cargo är också standardutrustad med senaste generationens mediaenhet: Uconnect LIVE med 5tums pekskärm. Förutom trådlösa handsfree-system finns det USB- och AUX-ingångar och systemet kan
till och med läsa upp inkomna textmeddelanden.
Med de uppkopplade Uconnect LIVE-tjänsterna får föraren också hjälp att optimera sin körning och hålla
full koll på framtida servicetillfällen. Som tillval finns också en integrerad TomTom satellitnavigation och
det innovativa Gateway-systemet som ger företag full kontroll genom Fleet Management-system.
Självklart är Doblò också utrustad med den senaste säkerhets- och assistanstekniken. ABS med
elektronisk bromskraftfördelare EBD, antisladdsystemet ESC kompletteras med antispinnsystemet ASR
tillsammans med den hydrauliska bromsassistenten HBA och Hill Holder-systemet som underlättar start i
branta backar. Som tillval kan Doblò utrustas med Tracion+-systemet med elektroniska differentialspärrar
som ger ännu bättre framkomlighet på de allra sämsta underlagen.
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PR- och Informationschef
Mobiltelefon: +45 2927 8832
E-post: bjarne.petersen@fcagroup.com
www.fiatcamper.com / www.fiatprofessionalpress.com
Fiat Professional har 11,8 % marknadsandel i Sverige av den totala transportbilsmarknaden samtidigt
som nio av tio husbilar som säljs baseras på en Fiat Ducato. Fiat Professional är ett företag enbart
inriktat på lätta lastbilar och husbilar med 70 återförsäljare och 180 serviceverkstäder från norr till söder i
Sverige. Med fem modeller, bland annat nya Talento och pickupen Fullback, erbjuder Fiat Professional
en unik flexibilitet och möjlighet till kundspecifika anpassningar vilket gör att det finns en modell för
samtliga behov.

