
Výbava a interiér vozidla se mohou měnit v závislosti na předpisech a požadavcích konkrétního trhu. Všechny údaje v 
této publikaci jsou jen informativní. Společnost Fiat může kdykoliv změnit jednotlivé modely popsané v této publikaci z 
technických nebo komerčních důvodů.
Fiat Marketing 04.3.3041.28 - S - 03/2018  

Asistenční služby jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 
365 dní v roce.
* V případě volání ze zahraničí nebo mobilního telefonu si ověřte cenu 
hovoru. Pokud je bezplatné číslo nedostupné, volejte +420 283 002 912. 

Mopar® Vehicle Protection nabízí sérii servisních smluv, které jsou navrženy tak, aby 
umožnily našim zákazníkům naplno si vychutnat jízdu ve svém vozidle bez jakýchkoli 
obav nebo problémů. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu rozšířených záruk 
a plánů údržby určenou pro značku Fiat Professional. Na výběr jsou různé úrovně krytí 
z hlediska doby trvání a počtu najetých kilometrů a jsou sestaveny tak, aby dokázaly 
vyhovět potřebám každého zákazníka. 

www.fiatprofessional.cz

800 100 273 DOBLÒ
CARGO.



Doblò Cargo hrdě nosí označení Fiat Professional, které 

zdůrazňuje silnou identitu značky a oblibu v oblasti 

lehkých užitkových vozidel.
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posto centrale abbattibile

Sklopné sedadlo spolujezdce

Úložný prostor v sedadle spolujezdce

Sklopné prostřední sedadlo

Praktický prostor pro cestující s multifunkčním 

prostředním sedadlem, které kromě přepravy 3. osoby 

disponuje prostorným úložným prostorem. Kromě toho 

lze sedadlo sklopit a použít jako praktický stolek, loketní 

opěrku nebo prostor pro uložení dokumentů, zatímco 

sedadlo spolujezdce lze také sklopit, což umožňuje 

přepravu dlouhých předmětů a připevnění praktických 

přídržných háků v zadní části sedadla.

DOKONALE FUNKČNÍ A POHODLNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, 

ATRAKTIVNÍ STYL VOZU, LEPŠÍ VÝKON A ZVÝŠENÁ 

PRODUKTIVITA DÍKY NÍZKÝM PROVOZNÍM NÁKLADŮM: 

DOBLÒ CARGO BYLO NAVRŽENO TAK, ABY PŘIDALO 

HODNOTU K PRÁCI KAŽDÉHO PROFESIONÁLA. DÍKY 

SVÉ ŠIROKÉ A VŠESTRANNÉ NABÍDCE JE DOBLÒ CARGO 

NEOCENITELNÝM PARTNEREM PRO SPLNĚNÍ VŠECH 

POŽADAVKŮ S VYLADĚNÝMI A INTELIGENTNÍMI ŘEŠENÍMI, 

DÍKY ČEMUŽ JE JEDNODUŠŠÍ A USPOKOJIVĚJŠÍ A ZÁROVEŇ 

MŮŽE BÝT NEJLEPŠÍM MÍSTEM PRO PRÁCI. DOBLÒ 

CARGO PŘINÁŠÍ: LEPŠÍ FUNKČNOST, VĚTŠÍ VÝKON, VYŠŠÍ 

HODNOTU.

JEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB
práce.

Třetí sedadlo v kabině
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Doblò Cargo nabízí infotainment systém UconnectTM LIVE s 5” 
dotykovou obrazovkou a navigací, která zahrnuje handsfree 
systém s technologií Bluetooth® a rozpoznáváním hlasu. Dále 
je k dispozici dekodér pro digitální audio vysílání (DAB) nebo 
tradiční analogový dekodér. Vůz je vybaven AUX / USB portem a 
čtečkou SMS zpráv, která využívá technologii převodu textu do 
řeči pro čtení přijatých textových zpráv.  Služby UconnectTM LIVE 
umožňují propojení s infotainment systémem prostřednictvím 
specifické mobilní aplikace UconnectTM LIVE. Po připojení 
pomocí chytrého mobilního telefonu je možné aplikace 
ovládat prostřednictvím dotykové obrazovky UconnectTM.  

Ta umožňuje ovládání funkce eco:Drive, která pomáhá 
řidiči zlepšit styl jízdy, za účelem snížení spotřeby paliva a 
produkce CO

2
. Infotainment nabízí i funkci my:Car pro lepší 

správu a údržbu vozidla. UconnectTM LIVE 5” NAV disponuje 
navigačním systémem TomTom 2.5D, funkcí hlasových 
příkazů a TomTom IQ Routes®, což představuje jednoduchý 
způsob výpočtu nejrychlejší trasy v reálném čase na základě 
měření průměrné rychlosti. V neposlední řadě mohou 
řidiči bezpečně dosáhnout cíle dle instrukcí zobrazených 
na přístrojové desce, zatímco na dotykovém displeji jsou 
používány další funkce.

Rádio UconnectTM LIVE s navigací Rádio s Bluetooth® USB port a AUX

VÍCE FUNKČNOSTI
více konektivity.

•  RADIO UCONNECTTM LIVE  
S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

•  VOLANT S  
OVLÁDANÍM RÁDIA•  PŘÍSTROJOVÁ DESKA

KDYŽ SE STYL SETKÁ S ÚČELNOSTÍ, ZLEPŠÍ SE JAK 
PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY, TAK KVALITA ŽIVOTA. VŮZ 
DOBLÒ CARGO DISPONUJE TŘETÍM SEDADLEM, LEPŠÍ 
AKUSTIKOU A DÍKY VĚTŠÍMU ÚLOŽNÉMU PROSTORU 
JE JEŠTĚ PŘÍJEMNĚJŠÍ. DOBLÒ CARGO SE MŮŽE 
POCHLUBIT NEJNOVĚJŠÍ GENERACÍ TELEMATICKÝCH 
SYSTÉMŮ, ZLEPŠENOU ERGONOMIÍ, PROSTORNÝM 
NÁKLADOVÝM PROSTOREM A NEJLEPŠÍ PŘEPRAVNÍ 
KAPACITOU VE SVÉ TŘÍDĚ.

VÍCE FUNKČNOSTI
více účelnosti.
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Dveřní panely s velkým úložným prostorem 

K dispozici je dostatek úložného prostoru pro uložení 1,5 l láhve, 

dvou 0,5 l lahví a poznámkového bloku A4.

Odkládací přihrádka na přístrojové desce

Vyrobeno z protiskluzového materiálu, pro ukládání předmětů, 

které musí být neustále k dispozici.

V Doblò Cargo je vše na dosah ruky, aby se zlepšilo 

pracovní prostředí posádky. Prostor byl kompletně 

vylepšen z ergonomického hlediska, což ho dělá 

funkční a dobře organizovaný. Všechny ovládací prvky 

jsou snadno přístupné a palubní deska nabízí mnoho 

úložného prostoru - otevírací přihrádka, do které se 

vejde i 10” tablet, nebo dveřní panely s odkládacím 

prostorem. 

Velká pozornost byla věnována i akustickému pohodlí: 

díky vylepšení došlo ke snížení hluku v kabině o 3 dB. To 

vše, aby byl Váš den lepší a méně únavný.

VÍCE FUNKČNOSTI
více pohodlí v kabině.
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Pohodlný a praktický práh nákladového 

prostoru

Ergonomické vertikální kliky bočních dveří Klika zadních křídlových dveří, která 

se snadno otevírá, a to i jedním prstem

Doblò Cargo je navrženo tak, aby bylo lídrem 

ve své kategorii z hlediska výkonnosti a 

ergonomických řešení. To dokazuje účelný tvar 

zavazadlového prostoru, praktické kliky dveří a 

zadní dveře s úhlem otevírání 180° a posuvnými 

bočními dveřmi, které umožňují dostatečně 

velký přístup do nákladového prostoru. 

Jeho nízká nákladová hrana usnadňuje nakládání 

a vykládání. Vlastnosti, jako objem vyšší než 

5 m3, nosnost vyšší než 1 tuna a vnitřní délka 

až 3,4 m, činí Doblò Cargo ideálním vozem pro 

jakékoli použití.

VÍCE FUNKČNOSTI
vyšší produktivita.

Široké otevírání bočních posuvných dveří
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1.3 MULTIJET II

1.6 MULTIJET II

Turbodieselové motory o objemu 1,3 litru a 1,6 litru 

nabízejí lepší výkon při nízkých otáčkách (v případě 

1.3 MultiJet to znamená nárůst o přibližně 40 %) a tím 

i větší fl exibilitu a rychlejší odezvu motoru. Motory 1.3 

a 1.6 MultiJet II jsou také k dispozici ve verzi ECOJET. 

MOTORY EURO 6

• Tři dieselové motory MultiJet II

- 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 dvoupalivovým systémem na zemní plyn a 

benzín

- 1.4 120 T-Jet Natural Power 120 K

EURO 6 VE VERZI ECOJET

-  1.3 MultiJet II je spotřeba snížená až na 4,6 l/100 km a 

120 g/km CO
2
. Úspora až 9 %. 

-  1.6 MultiJet II je spotřeba snížená až na 4,5 l/100 km a 

120 g/km CO
2
. Úspora až 12 %.
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Verze motoru Natural Power Doblò Cargo je šetrná k 
životnímu prostředí.
Motor 1,4 T-Jet 120 k Natural Power s dvoupalivovým 
systémem na zemní plyn a benzin byl navržen pro 
dosažení maximálního snížení provozních nákladů a 
zvýšení výkonu vozidla.
Díky modernizovanému systému vícebodového vstřikování 
Multipoint jsou jízda na zemní plyn a ovladatelnost 
vozidla stejné jako při plnění benzinem.
Zvýšený maximální točivý moment (206 Nm při 3000 ot./
min.) přináší vynikající zrychlení i při plném zatížení.

“EcoJet” verze motoru 1.3 MultiJet II (95 k) a 1.6 
MultiJet II (105 K - 120 K) výrazně snižuje spotřebu 
paliva a snižuje objem emisí díky použití systému  
Start & Stop a nízkému odporu pneumatik, oleji s 
nízkou viskozitou, “inteligentnímu” alternátoru, čerpadlu 
motorového oleje s proměnlivým objemovým průtokem 
a aerodynamickému balíku.
To vše může umožnit snížení spotřeby až o 12%.

VÍCE VÝKONU
více úspor.

• MOTORY DIESEL MULTIJET II 

Objem válců: 1 248 cm3

Výkon: 70 kW (95 K ) při 3.750 ot./min.
Točivý moment: 200 Nm (20,4 kgm) při 1.500 ot./min.

Vstřikování: elektronicky řízené přímé vstřikování Multijet II 
Common Rail s turbodmychadlem a mezichladičem

Euro 6 s DPF filtrem / Euro 6 se systémem Start & Stop, 
DPF filtrem a funkcí ECO (ECOJET)

95 MultiJet II

• Benzinové motory a motory s dvoupalivovým systémem na zemní plyn a benzín

Objem válců: 1.598 cm3

Výkon: 77 kW (105 K) při 3.750 ot./min.
Točivý moment: 300 Nm (30,6 kgm) při 1.750 ot./min.

Vstřikování: elektronicky řízené přímé vstřikování Multijet II 
Common Rail s turbodmychadlem a mezichladičem

Euro 6 s DPF filtrem / Euro 6 se systémem  
Start & Stop, DPF filtrem a funkcí ECO (ECOJET)

105 MultiJet II

Objem válců: 1.368 cm3

Výkon: 70 kW (95 K) při 6.000 ot./min.
Točivý moment: 127 Nm (12,9 kgm) při 4.500 ot./min.

Vstřikování: sekvenční fázové elektronické vícebodové  
vstřikování Multipoint (MPI), beznávratový systém

Euro 6 / Euro 6 se systémem Start & Stop

95 MPI

Verze Cargo Maxi s přídavnou nádrží na zemní 
plyn (doplněk 422)
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120 MultiJet II

Objem válců: 1 598 cm3

Výkon: 88 kW (120 K) při 3.750 ot./min.
Točivý moment: 320 Nm (32,6 kgm) při 1.750 ot./min.

Vstřikování: elektronicky řízené přímé vstřikování Multijet II
Common Rail s turbodmychadlem a mezichladičem

Euro 6 s DPF filtrem / Euro 6 se systémem  
Start & Stop, DPF filtrem a funkcí ECO (ECOJET)

120 MultiJet II

VÍCE VÝKONU
více radosti z řízení.

“NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ” CO SE TÝČE OVLÁDÁNÍ A 
JÍZDNÍHO KOMFORTU: DOBLÒ CARGO DÍKY SVÉMU 
DVOJITÉMU ODPRUŽENÍ TYPU BI-LINK, ZDOKONALENÉ 
PŘEVODOVCE I SPOJCE A ŠIROKÉMU SPEKTRU MOTORŮ 
ZAJIŠŤUJE HLADKOU A POHODLNOU JÍZDU V KAŽDÉ 
SITUACI.
DOBLÒ CARGO NABÍZÍ MAXIMÁLNÍ VÝKON DLE RŮZNÝCH 
PROFESNÍCH POŽADAVKŮ A TYPŮ POUŽITÍ. JEHO 
POHONNÉ JEDNOTKY, KTERÉ JSOU IDEÁLNÍ JAK VE 
MĚSTĚ, TAK NA DLOUHÝCH VZDÁLENOSTECH, JSOU 
SCHOPNY NABÍDNOUT PŮSOBIVĚJŠÍ VÝKON, VYSOKÝ 
TOČIVÝ MOMENT PŘI VŠECH RYCHLOSTECH A OPTIMÁLNÍ 
SPOTŘEBĚ, A TO S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY.

VÍCE VÝKONU
více možností.

Objem válců: 1.368 cm3

Výkon: 88 kW (120 K) při 3.000 ot./min.
Točivý moment: 206 Nm (21,0 kgm) při 3.000 ot./min.

Vstřikování: sekvenční elektronické vícebodové vstřikování 
Multipoint (MPI) s turbodmychadlem a mezichladičem,  

beznávratový systém (Specifické vstřikování metanu)
Euro 6 (120 T-Jet)

Euro 6 Benzín / Euro 6 CNG
(120 T-Jet Natural Power)

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power
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Traction+ je inovativní elektronický systém 

kontroly trakce, který zvyšuje schopnost 

pohybu vozidla na povrchu se sníženou přil-

navostí. V nejnáročnějších podmínkách při 

nízké přilnavosti je řídicí jednotka schopna z 

jakéhokoli hnacího kola detekovat skluz a ubr-

zdit ho a přenést točivý moment na kolo s 

větším záběrem na povrchu. Tímto způsobem 

je výkon vozu lépe zvladatelný a zaručuje lepší 

stabilitu a ovladatelnost.

Doblò Cargo je nejpohodlnějším pracovištěm, protože 

má nezávislé zavěšení zadních kol typu Bi-link, které 

nabízí jízdní vlastnosti osobního vozu a skvělé pohodlí 

pro cestující, vynikající vlastnosti při každém zatížení 

a skvělé jízdní vlastnosti a výjimečná ovladatelnost. 

Díky modularitě svých komponentů je odpružení 

kalibrováno speciálně podle funkce vozidla.

Doblò Cargo používá elektronický systém kontroly 

trakce Traction+, který zvyšuje schopnost pohybu 

vozidla na povrchu se sníženou přilnavostí.

Standardní verze

• vynikající jízdní stabilita

• specifické nastavení pro vynikající dynamiku

Jeden podvozek, mnoho použití

Verze Maxi se zvýšenou nosností

• vynikající výkon

• podélná ramena a speciální příčná ramena

•  stabilizátor a speciální nastavení na nejoptimálnější 

dynamické vlastnosti pro všechny typy nákladu

Verze Combi

• maximální komfort

• výjimečná ovládatelnost ve všech jízdních podmínkách

• stabilizátor a speciální nastavení

VÍCE VÝKONU
lepší ovladatelnost.

1716



Černé nárazníky

Zadní světlo s logem Fiat

Černá vnější zpětná zrcátka

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

Nárazníky v barvě karoserie
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Na palubě vozu Doblò Cargo se budete cítit, jako 

byste byli venku na čerstvém vzduchu: větší větrací 

otvory a vylepšené ovládání klimatizace. Volant je více 

ergonomický a viditelnost přístrojového panelu byla díky 

nové grafi ce optimalizována. Palubní deska byla vyvinuta 

tak, aby zdůraznila všechny ovládací prvky a ukazatele, 

zatímco detaily interiéru a jeho elementy zdůrazňují 

styl, který kombinuje pohodlí a přizpůsobivost.

Přístrojový panel je navržen tak, aby zajistil maximální 

čitelnost a viditelnost všech potřebných informací ve 

všech jízdních podmínkách.

Přístrojový panel s chromovými doplňky.

JEŠTĚ STYLOVĚJŠÍ
interiér.

VŮZ DOBLÒ CARGO PŘEKVAPÍ KOMPLETNĚ NOVÝM 

DESIGNEM EXTERIÉRU, KTERÝ SE VÍCE PODOBÁ 

STYLU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ. MODERNĚJŠÍ KAPOTA 

KOPÍRUJE KŘIVKU STŘECHY, KDEŽTO NÁRAZNÍKY, 

PŘEDNÍ MŘÍŽKA A ZADNÍ SVĚTLA ZVÝRAZŇUJÍ 

JEDINEČNOST A STYLOVOST VOZIDLA.

JEŠTĚ STYLOVĚJŠÍ
exteriér.
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SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH 

(TPMS) 

TPMS neustále kontroluje hladinu tlaku v pneumatikách. 

Při  ztrátě tlaku upozorní řidiče rozsvícenou ikonou na 

přístrojovém panelu.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY (ESC)

Tento systém zasahuje v nouzových situacích, jako jsou 

například náhlé zatáčecí manévry potřebné k vyhnutí se 

překážce. Monitoruje stav pohybu vozidla, jako boční 

zrychlení, rychlost, přilnavost a úhel natočení volantu. 

Zpracovává data a v případě potřeby ovlivňuje točivý 

moment a brzdový systém, za účelem stabilizace 

vozidla.

TEMPOMAT 

Tempomat Vám umožňuje nastavit potřebnou rychlost 

vozu a udržet ji konstantní.
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NEJLEPŠÍ PARTNER
pro práci.

Doblò Cargo nabízí nejširší sortiment v segmentu. 

Dodávky pro přepravu zboží, Combi pro přepravu zboží 

a osob, se dvěma výškovými variantami a dvěma 

délkami. Doblò Work Up, ideální pick-up pro všechny 

příležitosti a podvozek s kabinou a plošinou, ve dvou 

délkách, pro vytvoření vozu, který nejlépe vyhovuje 

Vašim profesionálním potřebám. Doblò nabízí velký 

počet různých typů karoserie, různé varianty a řešení, 

od dodávek až po Maxi vozy, nebo varianty speciálních 

vozidel vybavených pro specifi cké použití.

BEZPEČNOST A TAKÉ DRŽENÍ AUTA NA SILNICI JSOU 

ZAJIŠTĚNÉ ELEKTRONICKÝMI SYSTÉMY PRO KONTROLU 

STABILITY, JAKO JSOU ABS S ELEKTRONICKÝM 

ROZDĚLENÍM BRZDNÉ SÍLY (EBD), ESC S ASR (SYSTÉM 

REGULACE PROKLUZU KOL), HBA (HYDRAULICKÝ 

BRZDOVÝ ASISTENT) A HILL- HOLDER (SYSTÉM PRO 

ROZJEZD DO KOPCE). TAKÉ SYSTÉM TPMS, KTERÝ 

ZARUČUJE KONSTANTNÍ MONITOROVÁNÍ TLAKU V 

PNEUMATIKÁCH. AIRBAG ŘIDIČE, AIRBAG SPOLUJEZDCE, 

PŘEDNÍ A BOČNÍ AIRBAGY PRO OCHRANU HLAVY 

A HRUDNÍKU. KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ URČENÉ PRO 

BEZPEČNOST: FPS (SYSTÉM OCHRANY PROTI POŽÁRU), 

SYSTÉM ŘÍZENÍ SE SKLÁDACÍM TELESKOPICKÝM 

SLOUPKEM PRO ŘÍZENÍ A OCHRANU KOLEN.

BEZPEČNOST



Univerzální, robustní a dobře ovladatelná dodávka Doblò 

Cargo ve standardní verzi je ideálním pomocníkem pro 

Vaše podnikání. Za všech situací zůstává praktickým a 

funkčním vozidlem nabízejícím velký prostor a snadné 

naložení nákladu. Šest úchytných ok umožňuje bezpečně 

upevnit náklad a světla na stěnách poskytují dostatečné 

osvětlení celého nákladového prostoru.

DOBLÒ CARGO
Standardní dodávka.

Vnější rozměry (mm)
Rozvor 2755

Délka 4406

Šířka 1832

Výška 1845

Rozměry nákladového prostoru (mm)
Délka 1820

Šířka 1714

Výška 1305

Šířka mezi podběhy 1230

Výška prahu náklad. prostoru 545

Objem 3.4/3.8* m3

Nosnost včetně řidiče 750/900E/980F/1005P Kg

Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Zadní dvoukřídlé 
dveře
s okny (doplněk 519)

Zadní výklopné 
dveře
s oknem (doplněk 148)

Zadní dvoukřídlé 
dveře
bez oken

Dodávka bez oken Poloprosklená dodávka Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Střešní okno 
v nákladovém 
prostoru 
(doplněk 585) k 
dispozici se zadními 
dvoukřídlými dveřmi 
bez oken nebo s okny

Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi

*  Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou přepážkou
E  Pro benzínové verze s vyšší nosností
F  Pro verze Natural Power
P  Pro verze s vyšší nosností
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S extra délkou 35 cm nabízí dodávka Maxi rekordní 

vnitřní prostor a objem. Úložný prostor s odpovídajícím 

osvětlením, který je možno vyměnit pomocí snímatelných 

střešních světel, je snadno dostupný díky prahovému 

zatížení pouze 55 cm od země a širokým zadním dveřím, 

které lze otevřít na 180°.

DOBLÒ CARGO
Dodávka Maxi.

Vnější rozměry (mm)
Rozvor 3105

Délka 4756

Šířka 1832

Výška 1880

Rozměry nákladového prostoru (mm)
Délka 2170

Šířka 1714

Výška 1305

Šířka mezi podběhy 1230

Výška prahu náklad. prostoru 545

Objem 4.2/4.6* m3

Nosnost včetně řidiče 750/900E/910F/980P/1005 KgZadní dvoukřídlé 
dveře
bez oken

Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Zadní dvoukřídlé 
dveře
s okny (doplněk 519)

Zadní výklopné 
dveře
s oknem (doplněk 148) *  Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou přepážkou

E  Pro benzinové verze
F  Pro 5 válcové verze Natural Power
P  Pro 4 válcové verze Natural Power
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Vytvořená pro ty, kteří požadují maximální zatížení od 

agilního a kompaktního vozu.

Doblò Cargo dodávka se zvýšenou střechou nabízí o 

25  cm více výšky a o 0,6 m3 více objemu standardní 

verze, aniž by došlo ke změně délky vozidla.

Vnější rozměry (mm)
Rozvor 2755

Délka 4406

Šířka 1832

Výška 2125

Rozměry nákladového prostoru (mm)
Délka 1820

Šířka 1714

Výška 1550

Šířka mezi podběhy 1230

Výška prahu náklad. prostoru 545

Objem 4.0/4.4* m3

Nosnost včetně řidiče 750/900E/950F/1005P Kg

Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Zadní dvoukřídlé 
dveře
s okny (doplněk 519)

Zadní dvoukřídlé 
dveře
bez oken

Dodávka bez oken Poloprosklená dodávka Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi

*  Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou přepážkou
E  Pro benzínové verze s vyšší nosností
F  Pro verze Natural Power
P  Pro verze s vyšší nosností

DOBLÒ CARGO
Dodávka se zvýšenou střechou.
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Zadní dvoukřídlé 
dveře
s okny (doplněk 519)

Zadní dvoukřídlé 
dveře
bez oken

Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Velikost nezná hranic a Doblò Cargo XL je toho důkazem, 

neboť představuje kombinaci verze Maxi a dodávky se 

zvýšenou střechou. Do nákladového prostoru (délka 

2,17 m, šířka 1,71 m a výška 1,55 m), který uveze až tunu, 

naložíte i to nejobjemnější zboží.

DOBLÒ CARGO
Dodávka XL.

Vnější rozměry (mm)
Rozvor 3105

Délka 4756

Šířka 1832

Výška 2125

Rozměry nákladového prostoru (mm)
Délka 2170

Šířka 1714

Výška 1550

Šířka mezi podběhy 1230

Výška prahu nákladového prostoru 545

Objem 5/5.4* m3

Nosnost včetně řidiče 1005 Kg

*  Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou prepážkouOdkládací přihrádka v nákladovém prostoru
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Doblò Work Up je skutečný pomocník při práci, který se 

může pochlubit designem, provedením a zárukou od Fiat 

Professional. Je ideální pro práce v centrech měst, nebo 

kdekoli, kde potřebujete den co den kompaktní, snadno 

ovladatelné vozidlo. Je pohotové a odolné, uveze i těžký 

náklad a snadno se pohybuje v ulicích.

Čísla mluví jasně. Doblò Work Up nemá se svou celkovou 

délkou 4,98 m a výbornou nosností (užitečná hmotnost 

až 1 000 kg a povolené maximální zatížení zadní nápravy 

až 1 450 kg) žádnou konkurenci.

Jeho skutečně silnou stránkou je vnitřní výplň sklápěče 

z voděodolné překližky: 2,3 m dlouhá, 1,82 m široká, s 

celkovou plochou 4,2 m2 a uveze až 3 europalety.

DOBLÒ CARGO
Work Up.

Vnější rozměry (mm)
Rozvor 3105

Délka 4981

Šířka 1872

Výška 2049

Rozměry nákladového prostoru (mm)
Délka 2300

Šířka 1818

Výška 368

Výška prahu nákladového prostoru 910

Objem 4.2 m2

Nosnost včetně řidiče 1000 Kg

Háčky k uchycení nákladu na tyčových 

nosičích Boční nášlapné prahy

Venkovní skladovací prostor s úchytem ke 

skladování nástrojů dlouhých až 2 metry

Drážka na háček pro držení nákladuSklopné stupačky na vnitřní straně bočniceSkládací uvolňovací páčky v bočnicích
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Podvozek s kabinou Podvozek s kabinou Maxi

Doblò Cargo s kabinou pro řidiče a nákladní plošinou bylo 

zkonstruováno právě proto, abyste si je mohli přizpůsobit 

potřebám svého podnikání. Je k dispozici jak s krátkým, 

tak s dlouhým rozvorem, může být přestavěno na dopravní 

prostředek, který právě potřebujete, např. na chladírenský 

vůz, na dodávku s pevnou nebo sklopnou skříní nebo na 

minikaravan. Technické vlastnosti týkající se užitečné 

hmotnosti, rozměrů nákladového prostoru a konstrukčních 

a elektrických řešení usnadňují všechny úkony související s 

přestavbou.

DOBLÒ CARGO
Podvozek s kabinou.

Vnější rozměry (mm) Standard Maxi

Rozvor 2755 3105

Délka se skříní 2285 2795

Šířka se skříní 1870 1870

Hmotnost (kg)
Max. užitečná hmotnost 2380 2315

Max. povolené zatížení na přední nápravě 1200 1200

Max. povolené zatížení na zadní nápravě 1450 1450
Příprava pro skupinové svítilny s dostatečně 

dlouhým kabelem a zadními skupinovými 

svítilnami (doplněk 4EA)

Zezadu přístupné rezervní kolo je 

kompatibilní s většinou nástaveb 

(doplněk 980)

Zdířka pro přestavby – elektrické rozhraní 

pro připojení elektrických zařízení 

nástavby (doplněk 081)

Kotevní body na kabině a nákladní plošině – 

nejlepší příprava pro všechny typy nástaveb
3736



Se zadními sklopenými sedadly

Zadní dvoukřídlé 
dveře
bez oken (doplněk 516)

Combi
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Combi Maxi
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklené Combi
s 2 prosklenými bočními posuvnými dveřmi  
a třetím oknem s výplní (doplněk 526)

Combi XL
s 2 posuvnými bočními dveřmi

Poloprosklené Combi Maxi
s 2 prosklenými bočními posuvnými dveřmi  
a třetím oknem s výplní (doplněk 526)

Zadní dvoukřídlé 
dveře
s okny 

Zadní prosklené
nahoru výklopné dveře 

Zadní dvoukřídlé
prosklené dveře

Pět pohodlných sedadel a nosnost vč. řidiče až 425 kg, 
to je Doblò Combi. Je to vozidlo pro přepravu osob i 
zboží. Doblò Combi je k dispozici v provedení s krátkým 
rozvorem nebo ve verzi Maxi a XL.

DOBLÒ COMBI

Vnější rozměry (mm) Standard Maxi XL

Rozvor 2755 3105 3105

Délka 4406 4756 4756

Šířka 1832 1832 1832

Výška 1845 1880 2125

Rozměry zavazadlového prostoru (mm)
Délka 950 1300 1300

Max. šířka 1195 1261 1261

Max. výška 1250 1250 1495

Šířka mezi podběhy kol 1120 1191 1191

Výška vodorovné přepážky 600 600 600

Objem (l) 790/
3200*

1050/
4000*

1050/
4800*

Nosnost včetně řidiče
5p + 

335 Kg
(+ 425A)

5p + 
425 Kg

5p + 
410 Kg

Nákladový prostor

 * V případě sklopených sedadel v druhé řadě a využití celé dostupné výšky.
A  Doplněk 057-  vyztužené zavěšení.

Combi XL

Poloprosklené Combi XL
s 2 prosklenými bočními posuvnými dveřmi  
a třetím oknem s výplní (doplněk 526)
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Volitelná výbava

Volant s integrovaným ovládáním rádia.

Odnímatelné střešní světlo.

Zavazadlový prostor může být osvětlený 

praktickým stropním světlem, které lze 

v případě potřeby odstranit tak, aby 

fungovalo jako přenosná baterka. 

Po vložení zpět do krytu se baterka 

automaticky dobije.

Prostor pod sedadlem spolujezdce.

Prostor pod sedadlem spolujezdce umožňuje 

odkládání předmětů.Úložný prostor v přihrádce pod stropem.

Pevná odkládací přepážka

K dispozici u verze Combi s krátkým rozvorem.

Unese váhu až 70 kg.

Klimatizace

Všechny verze vozu Doblò Cargo mohou být 

vybaveny manuální nebo automatickou klimatizací.

Displej na palubní desce poskytuje všechny důležité 

informace a zároveň automaticky ovládá teplotu a 

cirkulaci vzduchu uvnitř kabiny.

Vyhřívaná sedadla.

Přední sedadla mohou být vyhřívána 

aktivací funkce tlačítkem na sedadle, aby 

byl zajištěn maximální komfort i v těch 

nejchladnějších klimatech.

Sedadla.

V závislosti na verzi je pro sedadla 

řidiče a spolujezdce k dispozici řada 

praktických řešení:

• nastavení opěradla

•  nastavení bederní oblasti

•  nastavení opěrky

•  sklopné opěradlo spolujezdce, které 

lze použít jako praktický stolek (pro 

verzi Combi)

•  posuvné sedadlo

•  možnost zabudování bočních airbagů 

a aktivní opěrky hlavy

Elektrické zásuvky

Mezi předními sedadly jsou k dispozici 

tři elektrické zásuvky pro připojení 

externích zařízení.

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka.

Vnější zpětná zrcátka lze sklápět a ovládat elektricky zevnitř 

automobilu.
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Volitelná výbava

Mlhovky.

Jsou volitelné a instalovány v dolní části 

předního nárazníku, aby byla zaručena 

maximální účinnost.

Podlaha.

Podlaha zavazadlového prostoru může být 

kovová nebo je opatřena ochranným PVC.

Otočná přepážka.

Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou 

přepážkou pro přepravu dlouhých předmětů.

Parkovací senzory. 

Parkovací senzory se aktivují při couvání a 

zvukovou signalizací informují řidiče, když 

se blíží překážka.

Vnitřní střešní nosiče.

Nákladový prostor může být vybaven 

praktickými vnitřními střešními nosiči, 

které umožňují uložení dlouhých předmětů 

bez toho, aby obsadily spodní část prostoru, 

a aby byla plně využita jejich kapacita.

Střešní okno v nákladovém prostoru.

Horní část nákladového prostoru může 

být otevřena díky praktickému střešnímu 

poklopu, který umožňuje dokonalou 

přepravu dlouhých předmětů, jako jsou 

žebříky nebo trubky.

Gateway systém slouží pro správu 

vozového parku. 

Gateway systém je zařízení 

instalované přímo ve vozidle. Po 

připojení standardním konektorem k 

palubní sítí umožňuje přístup ve 

standardním formátu (FMS - Systém 

řízení vozového parku) ke všem 

Přepážky.

Zavazadlový prostor a kabina mohou být odděleny 

různými přepážkami: plné přepážky, prosklené, otočná 

přepážka se sklopným sedadlem spolujezdce, 

multifunkční přepážka pro 3. sedadla, žebřík, žebřík 

pro 3. sedadla. Kovové, plné a prosklené přepážky jsou 

také k dispozici s vnitřní zvukovou izolací.

Správce vozového parku Systém s nainstalovanou 

službou Gateway

informacím o stavu vozidla pro třetí 

zařízení, které pak může předávat 

údaje potřebné pro správu vozového 

parku. Další informace naleznete v 

manuálu na webu 

www.fiatprofessional-converters.com.



ORIGINÁLNÍ MOPAR
®
 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doblò Cargo je vybaveno širokou škálou originálního 

příslušenství, všechny jsou extrémně vysoké kvality, 

vyrobeny značkou Mopar
®
, která je referenční značkou 

pro služby a péči o zákazníky,  a také distributorem 

náhradních dílů a originálního příslušenství pro 

značky FCA. Více než 100 doplňků včetně přístrojů a 

systémů, díky kterým bude Váš vůz ještě efektivnější 

a více funkční pro Vaše podnikání. Stačí vybrat 

řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám. 

Existuje také řada řešení určených pro dopravu, 

společně se systémy proti krádeži, rohožkami, 

potahy sedadel a mnoho dalších. Mopar
® 
také vyvinul 

a vytvořil kompletní sortiment merchandisingu, 

který se vyznačuje tím, že věnuje velkou pozornost 

výzkumu materiálů, designu a funkčnosti, jako jsou 

například tašky na volný čas, elektrická jízdní kola, 

BBQ set apod.

Sada 3 hliníkových příčných střešních 

nosičů

Zadní zástěrky proti nečistotám

Deflektory předních dveří Boční střešní nosič žebříků Střešní box na přepravu úzkých, dlouhých předmětů

Přední gumové koberečky
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KOMBINACE BAREV POTAHŮ A KAROSERIE

RÁFKY

PASTELOVÉ BARVY

METALICKÉ BARVY

INTERIÉR BARVY KAROSERIE

CARGO / WORK UP CARGO SX / COMBI COMBI SXCARGO

KRYTY KOL 15” KRYTY KOL 16” SLITINOVÉ RÁFKY 16” SLITINOVÉ RÁFKY 16” 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠEDÝ STAR

213

ČERVENÝ POP OLONA

389

SLITINOVÉ RÁFKY 15”

ŠEDÝ* PIERCE

280

ŠEDÝ PIN STRIPE

275-223

ŠEDÝ POP OLONA

301

ČERVENÝ PIN STRIPE

273-203

VERZE CARGO CARGO SX COMBI COMBI SX CARGO WORK UP                 

Sedadla STAR PINSTRIPE         PINSTRIPE        NOVÁ POP OLONA
 PIERCE*
(Vol. 728) 

STAR 
Grigio

Barvy
213

Šedá
275

Šedá
273

Červená
223

Šedá
203

Červená
301

Šedá
389

Červená
280 

Šedá
213

Šedá

Pastelové barvy

249 Bílá 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 barvy

722 Perleťová a a  a  a  a  

293 Červená a a a a a a a a  

448 Světle modrá a a  a  a  a  

487 Modrá a a  a  a  a  

695 Šedá a a a a a a a a a

612 Světle šedá a a a a a a a a a

632 Černá a a a a a a a a  

* Imitace kůže

Perleťová 722 Červená 293 Světle modrá 448 Modrá 487

Šedá 695 Světle šedá 612 Černá 632

Bílá 249 Červená 168 Modrá 479

DOBLÒ CARGODOBLÒ CARGO
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