0800 125 756
Asistenčné služby sú Vám k dispozícii 24h denne, 7 dní v týždni.
* V prípade volania zo zahraničia, alebo mobilného telefónu si overte cenu hovoru.
Pri nedostupnosti bezplatného čisla volajte +421 252 490 044.

Mopar® Vehicle Protection prináša sériu servisných kontraktov navrhnutých tak, aby poskytli
zákazníkom bezstarostný pocit z jazdy. Produktové portfolio pozostáva zo širokej a flexibilnej
ponuky, ktorá zahŕňa rozšírené záruky aj plány predplatenej údržby. Každý produkt z tejto
série ponúka rozdielny typ krytia a časovej či kilometrovej platnosti, tak aby si každý zákazník
dokázal vybrať produkt najviac zodpovedajúci jeho jazdným návykom.
Len s Mopar® Vehicle Protection máte istotu, že všetky servisné úkony sú vykonávané
vysoko kvalifikovanými a špecializovanými technikmi v autorizovanej servisnej sieti s použitím
originálnych náhradných dielov po celej Európe. Vyberte si produkt, ktorý najviac zodpovedá
Vašemu štýlu jazdy.

www.fiatprofessional.sk

Údaje uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter. Technické údaje, výbava jednotlivých verzií a príslušné
doplnky sa môžu meniť na základe špecifických požiadaviek trhu, či právnych noriem. FCA si vyhradzuje právo zmien
uvedených informácií z technických, alebo obchodných dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Uvedené hmotnosti sú iba orientačné a môžu sa líšiť podľa uplatniteľných tolerancií a objednaného príslušenstva.
Fiat Marketing 04.3.3041.29 - S - 03/2018

DOBLÒ
CARGO.

Doblò Cargo hrdo nosí označenie Fiat Professional, ktoré
zdôrazňuje silnú identitu značky a obľubu v oblasti
ľahkých úžitkových vozidiel.
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Tretie sedadlo v kabíne

LEPŠÍ SPÔSOB

posto centrale abbattibile

práce.

Sklápacie stredné sedadlo

EŠTE FUNKČNEJŠIE A POHODLNEJŠIE PRACOVNÉ
PROSTREDIE. LEPŠÍ VÝKON A VÄČŠIA PRODUKTIVITA
VĎAKA NÍZKYM PREVÁDZKOVÝM NÁKLADOM:
DOBLÒ CARGO BOLO NAVRHNUTÉ TAK, ABY PRIDALO
HODNOTU K PRÁCI KAŽDÉHO PROFESIONÁLA. SVOJÍM
ŠIROKÝM A VŠESTRANNÝM SORTIMENTOM JE DOBLÒ
CARGO NEOCENITEĽNÝM PARTNEROM PRE SPLNENIE
VŠETKÝCH POŽIADAVIEK S JEMNE VYLADENÝMI A
INTELIGENTNÝMI RIEŠENIAMI, ČÍM SA KAŽDÝ DEŇ
STÁVA JEDNODUCHŠÍM A USPOKOJUJÚCIM A ZÁROVEŇ
NAJLEPŠÍM MIESTOM PRE PRÁCU. DOBLÓ CARGO
PRINÁŠA: LEPŠIU FUNKČNOSŤ, VÄČŠÍ VÝKON A VYŠSIU
HODNOTU.

Sklápacie sedadlo spolujazdca

Priestor pod sedadlom pre cestujúcich

Praktický priestor pre cestujúcich s multifunkčným
stredným sedadlom ktoré okrem prepravy tretej
osoby disponuje veľkým úložným priestorom. Okrem
toho možno sedadlo sklopiť a použiť ako stôl, lakťovú
opierku alebo priestor pre uloženie dokumentov, zatiaľ
čo sedadlo spolujazdca možno tiež sklopiť, čo umožňuje
prepravu dlhých predmetov a pripevnenie praktických
prídržných hákov k zadnej časti sedadla.
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VIAC FUNKČNOSTI
lepšie pripojenie.

• PALUBNÉ PRÍSTROJE

• VOLANT S
OVLÁDANÍM RÁDIA

• RÁDIO UCONNECT™ S
DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

VIAC FUNKČNOSTI
väčšia praktickosť.
KEĎ SA ŠTÝL STRETÁVA S FUNKČNOSŤOU, ZLEPŠUJÚ
SA PROFESIONÁLNE VÝSLEDKY A TIEŽ KVALITA ŽIVOTA.
DOBLÒ CARGO PRETO PRIDÁVA TRETIE SEDADLO, ČÍM SA
ZLEPŠUJE AKUSTICKÝ KOMFORT, PRIČOM VĎAKA RÔZNYM
ÚLOŽNÝM PRIEHRADKÁM JE AUTO EŠTE PRÍJEMNEJŠIE,
POHODLNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE. DOBLÒ CARGO SA
MÔŽE POCHVÁLIŤ INFOTELEMATICKÝM SYSTÉMOM
NAJNOVŠEJ GENERÁCIE, VYLEPŠENÝMI ERGONOMICKÝMI
RIEŠENIAMI, PRAKTICKY TVAROVANÝM NÁKLADOVÝM
PRIESTOROM A NAJLEPŠOU PREPRAVNOU KAPACITOU VO
SVOJEJ TRIEDE.

Rádio Uconnect™ LIVE NAV

Rádio Bluetooth®

USB port a AUX

Doblò Cargo ponúka informačný systém Uconnect™ LIVE s 5”
NAV dotykovou obrazovkou, ktorý zahŕňa hands free systém
s technológiou Bluetooth® a rozpoznávaním hlasu a je k
dispozícii s dekóderom pre digitálne audio vysielanie (DAB)
alebo s tradičným analógovým dekóderom. Je vybavený
AUX / USB portom a čítačkou SMS správ, ktorá využíva
technológiu “text do reči” pre čítanie prijatých textových správ
z kompatibilných mobilných telefónov. Služby Uconnect™
LIVE umožňujú prepojenie k informačným systémom
prostredníctvom špecifickej mobilnej aplikácie Uconnect™
LIVE. Po pripojení k smartphonu bude aplikácia viditeľná a

prevádzkovaná na dotykovej obrazovke Uconnect™. Umožňuje
ovládanie funkcií ako eco: Drive, ktorá pomáha vodičovi zlepšiť
spôsob jazdy, aby sa znížila spotreba paliva a produkcia CO2, a
ovláda tiež funkciu my: Car pre lepšiu správu a údržbu vozidla.
Uconnect™ LIVE 5” NAV obsahuje navigačný systém TomTom
2.5D hlasovú navigáciu a TomTom IQ Routes®. Jednoduchý
spôsob výpočtu najrýchlejšej trasy v reálnom čase na
základe merania priemernej rýchlosti. Okrem toho môžu
vodiči bezpečnejšie dosiahnuť cieľ podľa inštrukcií “krok za
krokom”, ktoré sú uvedené na prístrojovej doske, zatiaľ čo sú
na dotykovom rádiu práve používané ostatné funkcie.
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VIAC FUNKČNOSTI
viac pohodlia v kabíne.

Dvere s veľkým úložným priestorom
K dispozícii je dostatok úložného priestoru pre uloženie 1,5 l
fľaše, ďalších dvoch 0,5 l fliaš a A4 poznámkového bloku a to
všetko súčasne.

V Doblò Cargo je všetko na dosah ruky a bolo navrhnuté
tak, aby sa zlepšil životný štýl pracovníkov. Priestor bol
kompletne aktualizovaný z ergonomického hľadiska,
takže je funkčný a dobre organizovaný. Všetky ovládacie
prvky sú ľahko prístupné a palubná doska má mnoho
priestranných úložných priehradok - ako je otvorená
priehradka, ktorá je schopná držať 10” tablet, zatiaľ
čo panely na dverách majú veľké a všestranné úložné
priestory.
Veľká pozornosť bola venovaná aj akustickému pohodliu:
špecifický rozvoj viedol k zníženiu hluku v kabíne až o 3 dB.
To všetko preto, aby bol každý deň výnosnejší a menej
únavný.

Stredná odkladacia priehradka
Vyrobená z protišmykového materiálu, pre ukladanie predmetov,
ktoré musia byť stále k dispozícii.
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VIAC FUNKČNOSTI
vyššia produktivita.
Doblò Cargo je navrhnuté tak, aby bolo vedúce v
kategórii z hľadiska výkonnosti a ergonomických
riešení, toto dokazuje aj štandardný tvar
batožinového priestoru, pohodlné rukoväte
(vertikálne vonkajšie a “pullcup” vnútorné),
praktické zadné dvere s otváracím uhlom
180° a posuvnými bočnými dverami, ktoré
vďaka širokému otvoru umožňujú prístup do

Pohodlný a praktický prah nákladového
priestoru

Ergonomické kľučky vertikálnych bočných
dverí

nákladného priestoru aj v tesných priestoroch.
Jeho nízky prah uľahčuje nakladacie a
vykladacie operácie, zatiaľ čo objem viac ako
5 m3, nosnosť väčšia ako 1 tona a vnútorná
dĺžka až 3,4 m činí Doblò Cargo ideálnym pre
akékoľvek použitie. Týmto získava status
“najlepší v kategórii” a zároveň sa môže stať
najlepším pracovným partnerom.

Kľučka na zadných krídlových dverách,
ktorá sa ľahko otvára hoci aj jedným
prstom.

Široké otvorenie posuvných bočných dverí
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Motory s turbodieselom s objemom 1,3 litra a 1,6 litra
ponúkajú lepší výkon pri nízkych otáčkach (v prípade
1.3 MJET to znamená nárast o cca 40%) a tým aj väčšiu
flexibilitu a rýchlejšiu odozvu motora. Motory 1.3 a
1.6 MultiJet2 sú tiež k dispozícii vo verzii Ecojet.

1.3 MULTIJET2

1.6 MULTIJET2

MOTORY EURO 6
• Štyri dieselové motory MultiJet2
- 1.3 MultiJet II 95 K
- 1.6 MultiJet II 105 K
- 1.6 MultiJet II 120 K
• DVA BENZINOVÉ MOTORY
- 1.4 MPI 95 K
- 1.4 T-Jet 120 K
• Motor s dvojpalivovým systémom na zemný plyn
a benzín
- 1.4 120 T-Jet Natural Power 120 K
EURO 6 VO VERZII ECOJET
- ou 1.3 MultiJet II je spotreba znížená až na 4,6 l / 100 km
a 120 g / km CO2. Úspora až 9%.
- u 1.6 MultiJet II je spotreba znížená až na 4,5 l / 100 km
a 120 g / km CO2. Úspora až 12%.
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• Motory Diesel Multijet2
95 MultiJet 2

105 MultiJet 2

120 MultiJet 2

Objem valcov: 1 248 cm3
Výkon: 70 kW (95 K) pri 3 750 ot./min
Krútiaci moment: 200 Nm (20,4 kgm) pri 1 500 ot./min
Vstrekovanie: Elektronicky riadené priame vstrekovanie typu
Common Rail Multijet2 s turbodúchadlom
a medzichladičom Euro 6 s DPF filtrom / Euro 6
so systémom Start & Stop, DPF filtrom
a funkciou ECO (ECOJET) and EcoPack (ECOJET)

Objem valcov: 1 598 cm3
Výkon: 77 kW (105 K) pri 3 750 ot./min
Krútiaci moment: 300 Nm (30,6 kgm) pri 1 750 ot./min
Vstrekovanie: Elektronicky riadené priame vstrekovanie Multijet2
Common Rail s turbodúchadlom a medzichladičom
Euro 6 s DPF filtrom / Euro 6 so systémom Start & Stop,
DPF filtrom a funkciou ECO (ECOJET)

Objem valcov: 1 598 cm3
Výkon: 88 kW (120 K) pri 3 750 ot./min
Krútiaci moment: 320 Nm (32,6 kgm) pri 1 750 ot./min
Vstrekovanie: Elektronicky riadené priame vstrekovanie
Multijet2 Common Rail s turbodúchadlom
a medzichladičom Euro 6 s DPF filtrom / Euro 6
so systémom Start & Stop, DPF filtrom
a funkciou ECO (ECOJET)

105 MultiJet 2
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95 MPI

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power
Objem valcov: 1 368 cm3
Výkon: 88 kW (120 K) pri 5 000 ot./min
Krútiaci moment: 206 Nm (21,0 kgm) pri 3 000 ot./min
Vstrekovanie: elektronicky riadené viacbodové vstrekovanie
(MPI) sekvenčné fázové, turbodúchadlo a medzichladič,
beznávratový systém (špecifické vstrekovanie pre CNG)
Euro 6 (120 T-Jet) Euro 6 Benzín / Euro 6 Metán
(120 T-Jet Natural Power)
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VIAC VÝKONU
viac úspor.
Verzia motora Doblò Cargo Natural Power vyjadruje
svoju úctu k životnému prostrediu. Motor 1,4 T-Jet 120k
Natural Power s dvojpalivovým systémom na zemný
plyn a benzín bol navrhnutý pre maximálne zníženie
prevádzkových nákladov a zvýšenie výkonu vozidla.
Vďaka inovatívnemu systému viacbodového vstrekovania
Multipoint sú ovládateľnosť vozidla a jazda na zemný
plyn rovnaké ako pri benzínovom vozidle. Zvýšený
maximálny krútiaci moment (206 Nm pri 2 000 ot./min.)
prináša vynikajúce zrýchlenie aj pri plnom zaťažení.

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power
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• Benzínové motory a motory s dvojpalivovým systémom na zemný plyn a benzín

Objem valcov: 1 368 cm3
Výkon: 70 kW (95 K) pri 6 000 ot./min
Krútiaci moment: 127 Nm (12,9 kgm) pri 4 500 ot./min
Vstrekovanie: elektronicky riadené vstrekovanie viacbodové (MPI), sekvenčné fázové, beznávratový systém
Euro 6 / Euro 6 so systémom Start & Stop
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VIAC VÝKONU
rad motorov.
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“NAJLEPŠÍ VO SVOJEJ TRIEDE” ČO SA TÝKA
OVLÁDANIA A JAZDNÉHO KOMFORTU: DOBLÒ CARGO
VĎAKA ZAVESENIU ZADNÝCH KOLIES TYPU BI-LINK,
ZDOKONALENEJ PREVODOVKE AJ SPOJKE A ŠIROKÉMU
SPEKTRU MOTOROV ZAISŤUJE HLADKÚ A POHODLNÚ
JAZDU V KAŽDEJ SITUÁCII.
NAVYŠE VĎAKA STRATÉGII “JEDEN MOTOR, JEDNA
MISIA” PONÚKA DOBLÒ CARGO NAJVYŠŠÍ VÝKON NA
ZÁKLADE RÔZNYCH PROFESIJNÝCH POŽIADAVIEK A
TYPOV POUŽITIA. JEHO POHONNÉ JEDNOTKY, KTORÉ SÚ
IDEÁLNE AKO V MESTE, TAK NA DLHÉ VZDIALENOSTI,
SÚ SCHOPNÉ PONÚKNUŤ PÔSOBIVEJŠIÍ VÝKON, VYSOKÝ
KRÚTIACI MOMENT PRI VŠETKÝCH RÝCHLOSTIACH
A OPTIMÁLNU SPOTREBU, A TO ZA VÝHODNÉ
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY.

320

30

200

20

70

60

90

80

Krútiaci moment (Nm)

30

240

80

Potenza
Výkon(kW)
(kW)

70

60

Potenza
Výkon(kW)
(kW)

Potenza
Výkon(kW)
(kW)

80

90

Krútiaci
moment
Coppia
(Nm) (Nm)

140

130

Krútiaci
moment
Coppia
(Nm) (Nm)

140

90

VIAC VÝKONU
uspokojujúcejšie riadenie.

120 MultiJet 2

Krútiaci
moment
Coppia
(Nm) (Nm)

95 MultiJet 2

Ecojet verzia motora 1.3 MultiJet2 (95 k) a 1.6 MultiJet2
(105 K - 120 K) výrazne znižuje spotrebu paliva a taktiež objem emisií vďaka použitiu systému Start & Stop a
nízkemu odporu pneumatík, oleju s nízkou viskozitou, “inteligentnému” alternátoru, čerpadlu motorového oleja s
premenlivým objemovým prietokom a aerodynamickému
balíku. To všetko môže znížiť spotrebu až o 12%.
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Verzia Cargo Maxi s prídavnou nádržou
na zemný plyn (doplnok 422)

ot./min
giri/min
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VIAC VÝKONU
lepšia ovládateľnosť.
Jeden podvozok, mnoho spôsobov použitia

Štandardná verzia
• vynikajúca jazdná stabilita
• špecifické nastavenia pre vynikajúcu dynamiku

Verzia Maxi so zvýšenou nosnosťou
• vynikajúci výkon
• pozdĺžne ramená a špecifické diagonálne ramená
• priečne stabilizátory a špeciálne nastavenie na optimálne
dynamické správanie v akýchkoľvek podmienkach prepravy

Verzia Combi
• maximálny komfort
• výnimočná ovládateľnosť vo všetkých jazdných
podmienkach
• stabilizátor a špeciálne nastavenia

Traction+ elektronický systém kontroly záberu,
ktorý zvyšuje schopnosť pohybu vozidla na
povrchoch s nízkou priľnavosťou.
V najnáročnejších podmienkach pri nízkej
priľnavosti je riadiaca jednotka schopná z
ktoréhokoľvek hnacieho kolesa detekovať sklz
a ubrzdiť ho a preniesť krútiaci moment na
koleso s väčším záberom na zemi. Týmto
spôsobom je výkon vozidla lepšie zvládnuteľný
a zaručuje tak lepšiu stabilitu a ovládateľnosť.

Doblò Cargo je napohodlnejším pracoviskom,
ktoré vďaka zaveseniu zadných kolies typu Bi-link
ponúka pohodlie salónneho vozidla, rovnako ako aj
neprekonateľné pohodlie pre cestujúcich a správa sa
vynikajúco pri všetkých podmienkych zaťaženia pričom
zabezpečuje ľahkú manipuláciu. „Najlepší v triede“ v

ovládateľnosti. Vďaka modulárnosti jeho komponentov
je odpruženie kalibrované špeciálne podľa funkcie
vozidla.
Doblò Cargo používá elektronický systém kontroly
záberu Traction+, ktorý zvyšuje schopnosť pohybu
vozidla na povrchoch s nízkou priľnavosťou.
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Čierne zrkadlá

Zrkadlá vo farbe karosérie

Čierne nárazníky

Nárazníky vo farbe karosérie
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Zadné svetlo s logom Fiat

EŠTE ŠTÝLOVEJŠÍ

EŠTE ŠTÝLOVEJŠÍ

Exteriér.

DOBLÒ CARGO JE VYBAVENÉ KOMPLETNE NOVÝM
DIZAJNOM, KTORÝ SA ŠTÝLOVO SKLADÁ Z PRVKOV
PODOBNÝM DESIGNU OSOBNÝCH AUTOMOBILOV.
VYCHÁDZAJÚ Z MODERNEJŠIEHO A VÝRAZNEJŠIEHO
PREDKU A ZJEDNODUŠENEJ KAPOTY, KTORÁ SLEDUJE
KRIVKY STRECHY, NÁRAZNÍKY A PREDNÚ MRIEŽKU,
AKO AJ ZADNÉ ZHLUKY SVETLA, KTORÉ ZDÔRAZŇUJÚ
HORIZONTÁLNE LINKY KTORÉ OBKLOPUJÚ LOGO FIATU.
TIETO FUNKCIE ZAISŤUJÚ HARMONICKÝ CELOK, V
KTOROM DOBLÒ CARGO ZOSTÁVA VERNÉ SAMO SEBE
PRIČOM SA VYZNAČUJE KOMPAKTNEJŠÍM A DOBRE
PREMYSLENÝM VZHĽADOM.

interiér.

Prístrojová doska je navrhnutá tak, aby bola zaistená
maximálna čitateľnosť a viditeľnosť, za všetkých
jazdných podmienok.

Prístrojová doska s chrómovanými vložkami

Na palube vozidla Doblò Cargo, rovnako ako aj vonku je
atraktívna atmosféra: väčšie vetracie otvory, vylepšené
ovládanie klimatizácie, volant je ergonomický a
viditeľnosť prístrojovej dosky bola optimalizovaná vďaka
novej grafike. Palubná doska bola vyvinutá tak, aby
zvýraznila všetky ovládacie prvky a ukazovatele, zatiaľ
čo detaily interiéru a jeho zložky zdôrazňujú štýl, ktorý
kombinuje pohodlie a prispôsobivosť.
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SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU PNEUMATIKY (TPMS)
S jeho pomocou sa neustále monitoruje tlak pneumatík
tým, že signalizuje stratu tlaku priamo na displeji
vozidla.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY (ESC)
Tento systém zasahuje v núdzových situáciách, ako sú
náhle otáčajúce manévre, aby sa predišlo prekážke.
Monitoruje parametre ako bočné zrýchlenie, rýchlosť,
uchopenie a uhol volantu. Spracováva údaje a ak je to
potrebné, zasahuje pri hnacom krútiacom momente a
brzdovom systéme, aby sa vozidlo vrátilo do stavu
dokonalej stability.

TEMPOMAT
Tempomat vám umožňuje nastaviť cestovnú rýchlosť a
udržiavať ju konštantnú.
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NAJLEPŠÍ PARTNER
pre prácu.

BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ A ZÁROVEŇ ZABEZPEČENIE VOZIDLA
NA CESTE SÚ ZAISTENÉ SYSTÉMAMI ELEKTRONICKEJ
KONTROLY STABILITY, AKO JE ABS S ELEKTRONICKÝM
BRZDOVÝM ROZDEĽOVAČOM (EBD), ESC S ASR (SYSTÉM
REGULÁCIE PREKLZOVANIA KOLIES), HBA (HYDRAULICKÝ
BRZDOVÝ ASISTENT) A HILL- HOLDER SYSTÉM PRE
SÚVISLÝ A PREDVÍDATEĽNÝ ROZJAZD V KOPCI. ĎALEJ
JE TU SYSTÉM TPMS, KTORÝ ZARUČUJE KONŠTANTNÉ
MONITOROVANIE TLAKU V PNEUMATIKÁCH. PREDNÉ
AIRBAGY A BOČNÉ PREDNÉ AIRBAGY PRE OCHRANU
HLAVY A HRUDNÍKA. KOMPLETNÉ ZARIADENIE URČENÉ
PRE BEZPEČNOSŤ: FPS (SYSTÉM OCHRANY PROTI
POŽIARU), TELO S DEFORMAČNÝMI ZÓNAMI, SYSTÉM
RIADENIA SO SKLADACÍM TELESKOPICKÝM STĹPIKOM
PRE RIADENIE A OCHRANU KOLIEN.

Doblò Cargo ponúka najširší sortiment v segmente, aby
sa vaše podnikanie rozvíjalo a prinieslo každedennú
kvalitu. Dodávky na prepravu tovaru, Combi verzia na
prepravu tovaru a osôb, s dvoma voliteľnými výškami
a s dvoma dĺžkami. Doblò Work Up, ideálny pick-up pre
všetky príležitosti a Skriňová dodávka s nákladovou

plošinou vo dvoch dĺžkach, na vytvorenie vozidla, ktoré
najlepšie vyhovuje vašim profesionálnym potrebám.
Existuje veľa rôznych typov karosérií, rôzne varianty a
riešenia, od dodávok až po Maxi vozy, alebo varianty
špeciálnych vizidiel vybavených pre špecifické
použitie.
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DOBLÒ CARGO
Dodávka Standard.
Všestranná, robustná a napriek tomu svižná: štandardná
verzia nového Doblò Cargo je ideálnym partnerom pre
všetky typy podnikateľov. Okrem svojej praktickosti a
funkčnosti za každých okolností sa pýši aj výnimočným
objemom a zjednodušeným nakladaním prepravovaného
tovaru. Šesť podlahových hákov vám umožní bezpečne
upevniť váš náklad pričom bočné osvetlenie zaistí dobrú
viditeľnosť v nákladovom priestore.

Vonkajšie rozmery (mm)
Rázvor

2755

Dĺžka

4406

Šírka

1832

Výška

1845

Rozmery nákladového priestoru (mm)
Panelová dodávka

Panelová dodávka
S jednými posuvnými bočnými
dverami

Panelová dodávka
S dvoma posuvnými bočnými
dverami

Polopresklená dodávka

Polopresklená dodávka
S jednými posuvnými bočnými
dverami

Polopresklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými
dverami

Presklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými
dverami

Dĺžka

1820

Šírka

1714

Výška

1305

Šírka medzi podbehmi

1230

Výška ložnej plochy
Objem
Zadné dvere
Dvojkrídlové panelové

Strešné okno
(doplnok 585)
K dispozícii s
dvojkrídlovými
zasklenými alebo
panelovými zadnými
dverami

Zadné dvere
Dvojkrídlové presklené
(doplnok 519)

Zadné dvere
Výklopné presklené
(doplnok 148)

Užitočné zaťaženie vrátane vodiča

545
3.4/3.8* m3
750/900 E /980 F/1005 P Kg

* So sklopeným sedadlom spolujazdca a otočiteľnou priečkou
E
Pre benzinové verzie s zvýšenou nosnosťou
F
Pre verzie Natural Power
P
Pre verzie so zvýšenou nosnosťou
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DOBLÒ CARGO
Dodávka Maxi.
S mimoriadnou dĺžkou 35 cm ponúka Maxi dodávka
rekordný vnútorný priestor a objem. Úložný priestor s
vhodným osvetlením, ktoré je možné vymeniť pomocou
odnímateľných strešných svetiel je ľahko dostupné
vďaka prahovej hmotnosti, ktorá činí iba 55 cm od zeme
a so širokými zadnými dverami, ktoré je možné otvoriť
na 180°.

Vonkajšie rozmery (mm)
Rázvor

3105

Dĺžka

4756

Šírka

1832

Výška

1880

Rozmery nákladového priestoru (mm)
Panelová dodávka
S jednými posuvnými bočnými dverami

Panelová dodávka
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Polopresklená dodávka
S jednými posuvnými bočnými dverami

Polopresklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Presklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými
dverami

Dĺžka

2170

Šírka

1714

Výška

1305

Šírka medzi podbehmi

1230

Výška ložnej plochy
Objem
Zadné dvere
Dvojkrídlové panelové

Zadné dvere
Dvojkrídlové presklené
(doplnok. 519)

Zadné dvere
Výklopné presklené
(doplnok. 148)

Užitočné zaťaženie vrátane vodiča

545
4.2/4.6* m3
750/900E/910F/980P/1005 Kg

* So sklopeným sedadlom spolujazdca a otočiteľnou priečkou
E
Pre benzínové verzie
F
Pre 5 valcové verzie Natural Power
P
Pre 4 valcové verzie Natural Power
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DOBLÒ CARGO
Dodávka so Zvýšeným Stropom.
Je oddaným spoločníkom pre tých, ktorí vyžadujú
maximum nákladového priestoru vo svižnom a
kompaktnom vozidle. Doblò Cargo so zvýšeným stropom
vám v porovnaní so štandardnou dodávkou ponúka
25 cm výšky a 0,6 m3 objemu navyše bez toho, aby
boli ovplyvnené horizontálne rozmery vozidla.

Vonkajšie rozmery (mm)
Rázvor

2755

Dĺžka

4406

Šírka

1832

Výška

2125

Rozmery nákladového priestoru (mm)
Panelová dodávka

Panelová dodávka
S jednými posuvnými bočnými dverami

Panelová dodávka
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Polopresklená dodávka

Polopresklená dodávka
S jednými posuvnými bočnými
dverami

Polopresklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Presklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Dĺžka

1820

Šírka

1714

Výška

1550

Šírka medzi podbehmi

1230

Výška ložnej plochy
Objem
Zadné dvere
Dvojkrídlové panelové

Zadné dvere
Dvojkrídlové presklené
(doplnok. 519)

Užitočné zaťaženie vrátane vodiča

545
4.0/4.4* m3
750/900 E /950 F/1005 P Kg

* So sklopeným sedadlom spolujazdca a otočiteľnou priečkou
E
Pre benzínové verzie so zvýšenou nosnosťou
F
Pre verzie Natural Power
P
Pre verzie so zvýšenou nosnosťou
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DOBLÒ CARGO
XL Dodávka.
Veľkosť nemá hranice a to nám dokazuje aj Doblò Cargo XL,
pretože kombinuje dĺžku Maxi dodávky s výškou dodávky
s navýšeným stropom. Vďaka týmto rozmerom môžete
prepravovať aj veľmi veľké predmety a vďaka objemným
rozmerom batožinovému priestoru (dĺžka 2,17 m, šírka
1,71 m, výška 1,55 m) je schopné uniesť aj viac ako tonu.

Vonkajšie rozmery (mm)

Panelová dodávka
S jednými posuvnými bočnými dverami

Panelová dodávka
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Polopresklená dodávka
S jednými posuvnými bočnými dverami

Polopresklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Rázvor

3105

Dĺžka

4756

Šírka

1832

Výška

2125

Rozmery nákladového priestoru (mm)

Presklená dodávka
S dvoma posuvnými bočnými
dverami

Dĺžka

2170

Šírka

1714

Výška

1550

Šírka medzi podbehmi

1230

Výška ložnej plochy
Zadné dvere
Dvojkrídlové panelové

Zadné dvere
Dvojkrídlové presklené

Objem
Užitočné zaťaženie vrátane vodiča

Odkladacia priehradka v batožinovom priestore

* So sklopeným sedadlom spolujazdca a otočiteľnou priečkou

545
5/5.4* m3
1005 Kg
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DOBLÒ CARGO

Háčiky na zaistenie záťaže na bočných
stenách vozidla

Bočné stupátka

Vonkajšia priehradka so zámkom na uloženie
nástrojov s dĺžkou aj 2 metre

Work Up.

Doblò Work Up je skutočný pracovný partner, navrhnutý,
vyrobený a celkovo zrekonštruovaný značkou Fiat
Professional. Je ideálny aj na prácu v mestských
centrách, proste kdekoľvek, kde potrebujete kompaktné
a ľahko ovládateľné vozidlo. Môže prenášať ťažký náklad
pričom sa ľahko pohybuje aj v mestských uliciach.
Čísla hovoria sami za seba, so svojou celkovou dĺžkou
a nosnosťou 4,98 m (užitočné zaťaženie do 1000 kg
a maximálne povolené zaťaženie 1450 kg na zadnej
náprave) Doblò Work Up nemá žiadnu konkurenciu.
Jeho skutočne silnou stránkou je karoséria s platformou
z vodeodolnej preglejky: 2,3 m dlhá, 1,82 m široká, s
celkovou plochou 4,2 m2. Uvezie až 3 europalety alebo 33
debničiek ovocia.

Vonkajšie rozmery (mm)
Rázvor

3105

Dĺžka

4981

Šírka

1872

Výška

2049

Rozmery nákladového priestoru (mm)
Dĺžka

2300

Šírka

1818

Výška

368

Výška prahu nákladového priestoru

910

Objem

Skladacie uvolňovacie páčky
v bočniciach

Sklopné stupačky na vnútornej strane
bočnice

Drážka na háčik pre držanie nákladu

Užitočné zaťaženie vrátane vodiča

4.2 m2
1000 Kg
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DOBLÒ CARGO
Skriňová dodávka s
nákladovou plošinou.
Doblò Cargo skriňová dodávka s nákladovou plošinou bola
navrhnutá tak, aby vyhovela najrôznejším požiadavkám
a bola ľahko prispôsobiteľná odborným potrebám Vášho
podnikania. V ponuke sú varianty s dlhým a krátkym
rázvorom a môžu byť upravené na prepravu akéhokoľvek
vybavenia vrátane mraziacich boxov, pevných a
výklopných postelí či menšieho kempovacieho vybavenia.
Jej užitočné zaťaženie, rozmery podvozku a štrukturálne
a elektronické riešenia sú ideálne pre akúkoľvek zostavu.

Skriňová dodávka s
nákladovou plošinou

Skriňová dodávka s nákladovou
plošinou Maxi

Vonkajšie rozmery (mm)

Rázvor
Standard

Rázvor
Maxi

Rázvor

2755

3105

Dĺžka so skriňou

2285

2795

Šírka so skriňou

1870

1870

Max. užitočné zaťaženie

2380

2315

Max. zaťaženie prednej nápravy

1200

1200

Max. zaťaženie zadnej nápravy

1450

1450

Zaťaženie (kg)

Zdierka transformátora - elektrické
rozhranie pre pripojenie elektrických
zariadení nadstavby (doplnok 081)

Zozadu prístupná náhradná pneumatika je
kompatibilná s väčšinou nadstavieb
(doplnok980)

Nastavenie osvetlenia s mimoriadne dlhým
káblom a zadnými skupinovým svietidlami
(doplnok 4EA)

Kotevné body v kabíne a na nákladnej
plošine, optimálne nastavenie pre všetky
typy karosérie
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DOBLÒ COMBI
Päť pohodlných sedačiek a až 425 kg užitočného
zaťaženia! Toto všetko budete mať s Doblò Cargo Combi
verziou navrhnutou špeciálne na kombinovanú prepravu
pasažierov a tovaru a je dostupné vo verziách s krátkym
aj s dlhým rázvorom.

Nákladový priestor

Vonkajšie rozmery (mm)
Combi
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Combi Maxi
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Combi XL
S dvoma posuvnými bočnými dverami

Rázvor
Standard

Maxi

XL

Rázvor

2755

3105

3105

Dĺžka

4406

4756

4756

Šírka

1832

1832

1832

Výška

1845

1880

2125

Rozmery nákladového priestoru (mm)
Polopresklené Combi
S dvomi presklenými posuvnými bočnými
dverami a tretím panelovým oknom
(doplnok 526)

Polopresklené Combi Maxi
S dvomi presklenými posuvnými
bočnými dverami a tretím
panelovým oknom (doplnok 526)

Polopresklené Combi XL
s 2 presklenými bočnými
posuvnýmidverami a tretím
oknom s výplňou (doplnok 526)

Dĺžka

950

1300

1300

Šírka

1195

1261

1261

Výška

1250

1250

1495

Max dĺžka

1120

1191

1191

600

600

600

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

1050/
4000*
5p +
425 Kg

1050/
4800*
5p +
410 Kg

Výška ložnej plochy
Objem (l)

Zadné dvere
Dvojkrídlové panelové
(doplnok 516)

Zadné dvere
Dvojkrídlové presklené

Zadné dvere
Výklopné presklené

Užitočné zaťaženie vrátane
vodiča

Zadné dvere
presklené dvere

So zadnými sklopenými sedadlami

Combi XL

*	S druhým sklopeným radom sedadiel, bez rúrkovej priehradky,
pomocou celej dostupnej výšky.
A
doplnok 057- vystužené zavesenie.
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Úložný priestor v priehradke pod stropom.

Priestor pod sedadlom spolujazdca.
Priestor pod sedadlom spolujazdca
umožňuje odkladanie predmetov ktoré
nechceme mať pred očami.

Pevná odkladacia priehradka.
K dispozícii iba pre Combi verzie s
krátkym rázvorom.
Unesie až 70 kg.

Priestor za prevodovkou s tromi
zásuvkami.
V priestore za prevodovkou sú tri
elektrické zásuvky pre pripojenie
externých zariadení.

Vyhrievané sedadlá.
Vyhrievané predné sedadlá môžeme
aktivovať pomocou tlačidla na sedadle, aby
sa zabezpečil maximálny komfort aj v tých
najchladnejších klimatických podmienkach.

Odnímateľné strešné svetlo.
Batožinový priestor môže byť osvetlený
praktickým strešným svetlom, ktoré
možno v prípade potreby vybrať aby
fungovalo ako prenosná baterka.
Po vložení späť do krytu sa automaticky
dobije.

Voliteľné doplnky

Sklápacie zrkadlá s elektrickým ovládaním.
Dve bočné spätné zrkadlá zabezpečujú panoramatický
výhľad dozadu v kombinácii s maximálnou praktickou
použiteľnosťou, pretože sa dajú elektricky nastaviť a sklopiť
zvnútra.

Klimatizačné systémy.
Všetky verzie vozidla Doblò Cargo môžu byť vybavené
manuálne alebo automaticky ovládateľnou dvojzónovou
klimatizáciou. Vďaka dvojzónovému automatickému
ovládaniu klimatizácie môže displej na palubnej doske
poskytovať všetky potrebné informácie a tiež automaticky
riadiť teplotu kabíny, prúdenie vzduchu, aktiváciu kompresora
a recirkuláciu podľa nastavenej teploty a vonkajších
podmienok.

Sedadlá.
V závislosti od verzie je pre sedadlá
vodiča a spolujazdca k dispozícii veľa
praktických riešení:
• nastavenie operadla
• nastavenie bedrovej oblasti
• nastavenie lakťovej opierky
• operadlo pre cestujúcich, ktoré sa
sklápa dole pre použitie ako stôl
(pre verziu Combi)
• posuvné sedadlo
• možnosť zavesenia bočných tašiek
a špeciálnej opierky hlavy.

Volant s integrovaným ovládaním rádia
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Systém s nainštalovanou
službou Gateway

Správca vozového parku

Funkčný vnútorný priestor.
Batožinový priestor a kabíny je možné oddeliť mnohými
typmi deliacich priečok: panelové, zasklené, otočné
sedadlo spolujazdca, multifunkčné tretie sedadlo,

Getaway systém slúži na správu
vozového parku.
Getaway systém je zariadenie
inštalované priamo vo vozidle, ktoré
prostredníctvom prepojenia s palubnou
sieťou
pomocou
štandardného
konektora umožňuje prístup (FMS Fleet Management System) ku všetkým

rebrík, rebrík pre tretie sedadlo. Kovové, panelové a
presklené priečky sú tiež k dispozícii s vnútornou
zvukovou izoláciou.

informáciám o stave vozidla a je
schopné preniesť údaje potrebné k
riadeniu fleetu aj na tretie zariadenie.
Viac informácií nájdete na stránke
www.fiatprofessional-converters.com.

Rebrík na strane vodiča.
Robustná kovová konštrukcia chráni
vodiča v prípade prudkého brzdenia pred
vniknutím akéhokoľvek prepravovaného
materiálu.

Otočiteľná priečka.
So sklopeným sedadlom spolujazdca a otočiteľnou
priečkou na prepravu dlhých predmetov.

Voliteľné doplnky

Vnútorné strešné nosiče.
Na žiadosť môže byť batožinový priestor
vybavený praktickými strešnými nosičmi,
ktoré umožňujú uloženie dlhých predmetov
bez toho, aby zaberali spodnú časť priestoru
a preto je celá jeho kapacita plne využiteľná.

Svetlomety do hmly.
Sú voliteľné a nainštalované v spodnej
časti predného nárazníka, aby sa zaručila
maximálna účinnosť.

Strešné okno.
Horná časť batožinového priestoru sa dá
otvoriť vďaka praktickému strešnému
poklopu, ktorý umožňuje bezpečnú
prepravu dlhých predmetov, ako sú
rebríky alebo rúry.

Kryt batožinového priestoru.
Podlaha batožinového priestoru môže byť
kovová alebo opatrená ochranným PVC.

Parkovacie senzory.
Ultrazvukové parkovacie senzory sa
aktivujú, keď auto cúva a zvukovou
signalizáciou informujú vodiča ak sa blíži
prekážka.
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Doblò Cargo je vybavené širokou škálou originalneho
príslušenstva ktoré je extrémne vysokej kvality,
vyrobené značkou Mopar®, ktorá je referenčnou
značkoupre služby a starostlivosť o zákazníkov a
tiež distribútorom náhradných dielov a originálneho
príslušenstva preznačky FCA. Viac ako 100 doplnkov
vrátane prístrojov a systémov, vďaka ktorým bude
Vaše auto ešte efektívnejšiea viac funkčné pre Vaše
podnikanie. Stačí si vybrať riešenie, ktoré najlepšie
zodpovedá Vašim potrebám.

ORIGINÁLNE MOPAR® PRÍSLUŠENSTVO

Predné gumové koberečky.

Deflektory predných dverí.

Existuje aj množstvo ďalších riešení určených pre
dopravu,spoločne so systémami proti krádeži,
rohožkami,poťahmi sedadiel a mnoho ďalších. Mopar®
tiež vytvoril kompletný sortiment merchandisingu,ktorý
sa vyznačuje tým, že venuje veľkú pozornosť výskumu
funčnosti a dizajnu užitočnýc prvkok, ako sú napríklad
tašky na voľný čas, elektrické bicykle, BBQ set a pod.

Sada 3 hliníkových priečnych
strešných nosičov.

Bočný nosič rebríka.

Strešný box na prepravu úzkych, dlhých predmetov.

Zadné zásterky proti nečistotám.
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DOBLÒ CARGO

DOBLÒ CARGO

INTERIÉR

FARBY KAROSÉRIE

CARGO / WORK UP

CARGO

SIVÁ STAR
213

CARGO SX / COMBI

SIVÁ* PIERCE
280

SIVÁ PIN STRIPE
275-223

COMBI SX

ČERVENÁ PIN STRIPE
273-203

SIVÁ POP OLONA
301

PASTELOVÉ FARBY

ČERVENÁ POP OLONA
389
Biela 249

Červená 168

Modrá 479

Perleťová 722

Červená 293

Svetlomodrá 448

Sivá 695

Svetlosivá 612

Čierna 632

RÁFIKY

METALICKÉ FARBY

KRYTY KOLIES 15”

ZLIATINOVÉ RÁFIKY 15”

KRYTY KOLIES 16”

ZLIATINOVÉ RÁFIKY 16”

ZLIATINOVÉ RÁFIKY 16”

FAREBNÉ KOMBINÁCIE INTERIÉRU/EXTERIÉRU
VERZIA

CARGO

CARGO SX

COMBI

PINSTRIPE

PINSTRIPE

COMBI SX

CARGO

WORK UP

POP OLONA

PIERCE*
(opt. 728)

STAR
Sivá

Sedadlá

STAR

Barvy

213
Sivá

275
Sivá

273
Červená

223
Sivá

203
Červená

301
Sivá

389
Sivá

280
Sivá

213
Sivá

Modrá 487

Pastelové
249

Biela

a

a

a

a

a

a

a

a

a

168

Červená

a

a

a

a

a

a

a

a

a

479

Modrá

a

a

a

a

a

a

Metalické farby
722

Perleťová

a

a

293

Červená

a

a

a
a

a

a
a

a

a
a

a

448

Svetlomodrá

a

a

a

a

a

487

Modrá

a

a

a

a

a

695

Sivá

a

a

a

a

a

a

a

a

a

612

Svetlosivá

a

a

a

a

a

a

a

a

a

632

Čierna

a

a

a

a

a

a

a

a
46 47

* Imitácia kože

