
DOBLÒ CARGO



MAATWERK VOOR 
AANPAKKERS

RANGE
ACTIVE

De Doblò Cargo beantwoordt aan al uw 
professionele behoeftes om uw onderneming te 
laten groeien. Het aanbod aan carrosserievarianten  
en mogelijke toepassingen is completer dan 
ooit: zo zijn er gesloten bestelwagens met 
normaal of hoog dak en in twee lengtevarianten. 
A l s  b a s i s  v o o r  v o e r t u i g e n  m e t  e e n 
maatwerkopbouw voor specifieke doeleinden, 
is er ook een chassisversie met cabine in twee 
wielbasisvarianten. Tot slot is er nog een 
compacte pick-up, de Doblò Work Up.





MOVER
ACTIVE

GEMAAKT OM 
MEER WERK TE 

VERZETTEN
Met zijn uitgebreide en veelzijdige aanbod biedt 
de Doblò Cargo een pasklaar antwoord op al uw 
eisen of behoeften. Daarnaast onderscheidt hij 
zich met slimme, functionele oplossingen als een 
rechthoekig gevormde laadruimte, grote, 
praktische deurhandgrepen (zowel de verticale 
grepen aan de buitenzijde als de ‘pullcup’-grepen 
aan de binnenzijde), tot 180 graden te openen 
achterdeuren en een brede zijschuifdeur. De lage 
laaddrempel, het laadvolume tot 5,0 m3 en de 
laadlengte tot 2,17 m maken hem voor nagenoeg 
elke toepassing geschikt. En met een nuttig 
laadvermogen dat varieert van 750 tot 1005 kg 
biedt hij de grootste laadcapaciteit in zijn klasse.





ACTIVE

DESIGN

* DE DRAAIBARE TUSSENWAND IS VOOR DE NEDERLANDSE MARKT NIET BESCHIKBAAR.

STIJLVOL VANBUITEN, 
RUIM VAN VANBINNEN
De moderne, karakteristieke grille en 
gestroomlijnde motorkap, waarvan de welving 
zich voortzet in het dak, geven de Doblò Cargo 
de uitstraling van een personenauto. De slanke 
achterlichtunits en het brede kentekenpaneel 
met het markante Fiat-embleem accentueren 
juist zijn compacte bouw en functionele 
karakter. De cabine onderscheidt zich door een 
overzichtelijke inrichting en efficiënte benutting 
van de beschikbare ruimte. Alle 
bedieningselementen bevinden zich direct 
binnen handbereik en het dashboard bevat 
verschillende handige opbergruimtes, 
waaronder een afsluitbaar kastje dat plaats 
biedt aan een 10-inch tablet.



DE LAGE LAADVLOER MAAKT TILLEN NAGENOEG OVERBODIG. DE GROTE HANDGREEP VAN DE ACHTERDEUREN IS ALS HET 
MOET ZELFS MET ÉÉN VINGER TE BEDIENEN.

MET ZIJN ROYALE, REGELMATIG GEVORMDE EN GEMAKKELIJK 
TOEGANKELIJKE LAADRUIMTE BIEDT DE DOBLÒ CARGO HET GROOTSTE 
LAADVOLUME IN ZIJN KLASSE: TOT 5,0 M3 BIJ DE VERSIE MET LANGE 
WIELBASIS EN HOOG DAK. 
OOK WAT BETREFT DE HOOGTE VAN DE ACHTERDEUREN IS HIJ 
ONOVERTROFFEN.

*  HET AFGEBEELDE SCHEIDINGSREK IS VOOR DE NEDERLANDSE MARKT NIET 
BESCHIKBAAR.



ACTIVE

COMFORT
DOORDACHTE 

WERKPLEK

Alles aan boord van de Doblò staat in het teken 
van comfort en functionaliteit. Zo zijn er volop 
opbergmogelijkheden in de cabine: een groot 
opbergvak onder de zitting van de 
bijrijdersbank, een dashboardkasje met 
veergedempte klep en ruime vakken in de 
portierpanelen waar van alles in past. 
De voortreffelijke geluidsisolatie zorgt voor 
een optimaal werkklimaat in de cabine.



ONDER DE ZITTING VAN DE BIJRIJDERSBANK GAAT EEN 
GROOT OPBERGVAK SCHUIL. 

OP DE RUGLEUNING VAN DE MIDDELSTE ZITPLAATS 
BEVINDT ZICH EEN PRAKTISCH WERKBLAD.



TECHNOLOGY
ACTIVE

De Doblò Cargo is verkrijgbaar met een Uconnect™ 
5’’ LIVE-infotainmentsysteem met 5-inch 
touchscreen, Bluetooth® handsfree-telefonie met 
spraakbediening en sms-lezer, bedieningstoetsen 
op het stuurwiel en USB-aansluiting. Dit systeem 
is ook verkrijgbaar in een versie met DAB digitale 
radio en/of TomTom-navigatiesysteem met 
3D-kaarten en IQ Routes® voor berekening van de 
snelste route op basis van actuele gegevens over 
de verkeersdoorstroming.  Na koppeling van een 
smartphone aan het systeem hebt u vanaf het 
scherm in het dashboard toegang tot allerlei 
handige LIVE-services. Zoals eco:Drive, dat op 
basis van een rijstijlanalyse praktische tips geeft 
om zuiniger en schoner te rijden en my:Car voor 
het beheer van het onderhoud aan uw Doblò. 
Wanneer u gebruikmaakt van een iPhone, kunt u 
al deze functies ook handsfree bedienen via Siri® 
Eyes Free*.

CONNECTED AAN  
HET WERK

BLUETOOTH® -RADIOUCONNECT™ -INFOTAINMENTSYSTEEM MET TOUCHSCREEN* Siri® Eyes Free is alleen beschikbaar na koppeling van een ondersteunde 
iPhone met Siri-spraakassistent.



MY:ASSISTANT MY:REMOTECONTROL 

MOPAR® CONNECT 

MY:CAR 

ALTIJD VAN SNELLE HULP VERZEKERD

CRASH ASSISTANCE
Stuurt bij een zware botsing automatisch een melding 
met uw locatie naar de alarmcentrale. Een 
medewerker schakelt indien nodig de hulpdiensten 
in.

ROADSIDE ASSISTANCE
In het geval van een technisch probleem kunt u 24 uur 
per dag, zeven dagen per week contact opnemen met 
onze alarmcentrale. Een medewerker zal op afstand 
de situatie beoordelen en zo nodig pechhulp regelen 
op de plek waar u bent.

THEFT ASSISTANCE
Waarschuwt u wanneer uw Doblò op verdachte wijze 
wordt verplaatst of bij pogingen het alarm onklaar te 
maken. Mocht het voertuig toch worden gestolen, dan 
kan het eenvoudig via GPS worden opgespoord.

CONTROLE OVER UW DOBLÒ OP AFSTAND
 
FIND CAR
Toont op de kaart waar uw Doblò geparkeerd staat en 
leidt u er naartoe.

LOCK DOORS
Maakt het mogelijk de portieren op afstand te 
vergrendelen of ontgrendelen.

SET NOTIFICATION
Geo Alert
Stuurt u een melding als de chauffeur van uw Doblò 
een vooraf op de kaart afgebakend gebied verlaat of 
binnenrijdt.
Speed alert
Stuurt u een melding als de chauffeur van uw Doblò 
een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt.

SLIM BEHEER VAN UW DOBLÒ VIA UW 
SMARTPHONE
 
LIVE STATUS
Toont de technische staat van uw Doblò. 
Brandstofniveau, bandenspanning, laadconditie van 
de accu, kilometerstand: u checkt het allemaal snel 
en eenvoudig op uw smartphone.

MOPAR
®
 Connect biedt u een reeks handige online diensten voor uw Doblò, bijvoorbeeld voor snelle hulpverlening bij pech of een ongeval en of het vanaf uw smartphone 

of pc regelen van het onderhoud.



ACTIVE

POWER

1.3 MULTIJET2 1.6 MULTIJET2 

STERKE 
PERFORMER

Zijn geavanceerde bi-link-wielophanging, effici-
ente versnellingsbak en brede motorenaanbod 
maken de Doblò Cargo toonaangevend in zijn 
klasse op het gebied van prestaties en rijcom-
fort. Met een geschikte motor voor elke toepas-
sing biedt hij zowel in de stad als over lange 
afstanden een hoog prestatieniveau, waarbij het 
brandstofverbruik en de overige bedrijfskosten 
tot een minimum beperkt blijven.



DIESELMOTOREN

De Doblò-versies met 1.3 en 1.6 MultiJet2-motoren 
zijn standaard uitgevoerd met de EcoJet technologie. 
Dankzij de toepassing van een Start&Stop-systeem, 
banden met verminderde rolweerstand, olie met lage 
viscositeit, een dynamo met intelligente 
laadstroomregeling, een oliepomp met variabele 
opbrengst en een aerodynamicapakket heeft de Doblò 
met het EcoJet systeem een substantieel lager 
verbruik en emissie.

Vier MultiJet2-dieselmotoren
1.3 MultiJet2 80 pk/59 kW (B)*
1.3 MultiJet2 95 pk/70 kW (B)*
1.6 MultiJet2 105 pk/77 kW (B)*
1.6 MultiJet2 120 pk/88 kW (B)*

KoppelVermogen

De waarden (B) geven de CO
2
-emissie en het brandstofverbruik aan die zijn vastgesteld op basis van meting/terugrekening naar de NEDC-cyclus met behulp van de correlatiemethode overeenkomstig Uitvoeringsverordening 

(EU) 2017/1152-1153. De vermelde waarden voor de CO
2
-emissie en het brandstofverbruik hebben betrekking op de modeluitvoeringen met de hoogste en laagste waarden. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van 

de geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat. De vermelde waarden voor de CO
2
-emissie en het brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen veranderen als gevolg van wijzigingen in de productiecyclus. De meest 

recente waarden kunnen worden opgevraagd bij de officiële dealer van het betreffende FCA-merk. De officiële waarden voor de CO
2
-emissie en het brandstofverbruik van het door de klant aangeschafte voertuig staan altijd 

vermeld in de documentatie die bij het voertuig wordt meegeleverd.

KoppelVermogen

Cilinderinhoud: 1248 cm3

Milieunorm: Euro 6d-TEMP 
dankzij roetfilter, 
Start&Stop-systeem en  
EcoPack (ECOJET)
Max. vermogen: 59 kW  
(80 pk) bij 3750 t/min
Max. koppel: 200 Nm bij 
1500 t/min
Brandstofsysteem:  
elektronisch geregelde 
directe inspuiting van  
MultiJet2 common-rail-type 
met turbo en intercooler

80 MULTIJET2 
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Cilinderinhoud: 1248 cm3

Milieunorm: Euro 
6d-TEMP dankzij roetfilter, 
Start&Stop-systeem en 
EcoPack (ECOJET)
Max. vermogen: 70 kW 
(95 pk) bij 3750 t/min
Max. koppel: 200 Nm bij 
1500 t/min
Brandstofsysteem: elekt-
ronisch geregelde directe 
inspuiting van MultiJet2 
common-rail-type met 
turbo en intercooler

95 MULTIJET2 
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Cilinderinhoud: 1598 cm3

Milieunorm: Euro 6d-TEMP 
dankzij roetfilter, 
Start&Stop-systeem en 
EcoPack (ECOJET) 
Max. vermogen: 73/77 
kW (100/105 pk) bij 3750 
t/min
Max. koppel: 320 Nm bij 
1750 t/min
Brandstofsysteem: 
elektronisch geregelde 
directe inspuiting van 
MultiJet2 common-rail-type 
met turbo en intercooler

100/105 MULTIJET2 

KoppelVermogen
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320 Nm 

Cilinderinhoud: 1598 cm3

Milieunorm: Euro 6d-TEMP 
dankzij roetfilter, Start&Stop-
systeem en EcoPack (ECOJET) 
Max. vermogen: 88 kW (120 
pk) bij 3750 t/min
Max. koppel: 320 Nm bij  
1750 t/min
Brandstofsysteem: 
elektronisch geregelde directe 
inspuiting van MultiJet2 
common-rail-type met turbo 
en intercooler

120 MULTIJET2 

KoppelVermogen
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ACTIVE

POWER
GROEN BESPAREN

Voor ondernemers die het milieu een warm hart 
toedragen, is de Natural Power-motor het ideale 
alternatief. Deze 1.4 T-Jet-motor van 120 pk/88 
kW met dubbel brandstofsysteem voor cng en 
benzine is ontwikkeld om enerzijds kosten te 
besparen en de productiviteit te verhogen en 
anderzijds het milieu te ontzien. De inbouw van 
het CNG-systeem gaat niet ten koste van het 
laadvermogen of het laadvolume, terwijl het 
innovatieve multipoint CNG injectiesysteem het 
rijden op CNG even prettig maakt als het rijden op 
benzine. Het maximum koppel van 206 Nm bij 
3000 toeren staat daarbij garant voor een vlotte 
acceleratie, zelfs bij maximale belading.

Cilinderinhoud: 1368 cm3

Milieunorm: Euro 6d-TEMP (B)*

Max. vermogen: 88 kW (120 pk) bij  
5000 t/min
Max. koppel: 206 Nm bij 3000 t/min
Brandstofsysteem: elektronisch geregelde Multipoint-
injectie (MPI) met sequentiële, gefaseerde benzine-
inspuiting en returnless brandstofsysteem, met speciale 
verstuivers voor CNG en benzine

BI-FUEL AARDGAS-/BENZINEMOTOR
120 T-JET NATURAL POWER

KoppelVermogen 
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DOBLÒ CARGO MAXI MET ADDITIONELE  
AARDGASTANK (OPTIE 422)



ACTIVE

SAFETY
PERFECTE CONTROLE
Voor een optimale actieve veiligheid is de Doblò Cargo 
standaard uitgerust met geavanceerde elektronische 
voorzieningen, zoals een ABS-remsysteem met 
elektronische remkrachtverdeler (EBD) en ESC 
elektronische stabiliteitsregeling met automatische 
tractieregeling (ASR), hydraulische remassistentie 
(HBA) en Hill-Holder. Daarnaast beschikt hij optioneel 
over TPMS, een systeem dat constant de 
bandenspanning bewaakt. De passieve veiligheid 
wordt in de eerste plaats gewaarborgd door zijn 
robuuste carrosserie met nauwkeurig 
geprogrammeerde kreukelzones. Een frontairbag in 
het stuur en een samendrukbare stuurkolom met 
kniebescherming zorgen voor aanvullende 
bescherming van de bestuurder in het geval van een 
frontale botsing. Een brandpreventiesysteem (FPS), 
een optioneel verkrijgbare frontairbag voor de 
bijrijder(s) en eveneens optionele zijairbags die zowel 
het hoofd als de borstkas van de inzittenden 
beschermen, completeren de veiligheidsuitrusting.

De ultrasone parkeersensoren worden automatisch 
geactiveerd bij het inschakelen van de achteruitversnelling. Bij 
het naderen van een obstakel wordt de bestuurder 
gewaarschuwd met een geluidssignaal waarvan de 
herhalingsfrequentie toeneemt naarmate de afstand afneemt.

PARKEERSENSOREN

ACHTERUITRIJCAMERA

De achteruitrijcamera wordt geactiveerd wanneer de 
achteruitversnelling wordt ingeschakeld, waarna de zone 
achter de auto wordt weergegeven op het Uconnect™-
scherm in het dashboard. Met gekleurde hulplijnen in het 
camerabeeld wordt aangegeven hoe de Doblò exact op z'n 
plaats kan worden gezet.

BI-LINK-ACHTERWIELOPHANGING

Standaardversies
• Voorbeeldige wegligging
•  Specifiek afgestemd op 

een dynamisch rijgedrag

Maxi en andere versies met  
verhoogd laadvermogen
• Maximale achterasbelasting
•  Verstevigde langsarmen en  

aangepaste dwarsarmen
•  Stabilisatorstangen + set-up  

gericht op veilige rijprestaties  
ongeacht de belading



BANDENSPANNINGBEWAKING (TPMS)

CRUISE CONTROL

HILL HOLDER

MISTLAMPEN

TRACTION+

ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING (ESC)

Dit systeem houdt het voertuig bestuurbaar in gevaarlijke 
situaties, zoals een plotselinge uitwijkmanoeuvre. Het bewaakt 
permanent een aantal kritische parameters, zoals zijdelingse 
acceleratie, rijsnelheid, grip en stuuruitslag. Wanneer uit 
berekeningen blijkt dat het voertuig een andere koers volgt dan 
bedoeld, grijpt het systeem in door het aandrijfkoppel te 
reduceren en de wielen afzonderlijk af te remmen, zodat de 
bestuurder het voertuig weer volledig onder controle krijgt.

Cruise control zorgt voor handhaving van een ingestelde 
kruissnelheid zonder dat het gaspedaal hoeft te worden 
bediend.

Dit systeem bewaakt permanent de bandenspanning. 
Wanneer deze te laag wordt, verschijnt er een waarschuwing 
op het display in het instrumentenpaneel.

Deze functie van het standaard ESC-systeem houdt bij het 
omhoog wegrijden op een helling het voertuig nog even 
geremd, zodat de handrem niet hoeft te worden gebruikt om 
terugrollen te voorkomen. Kort na het wegrijden worden de 
remmen automatisch losgelaten.

De optioneel verkrijgbare mistlampen zijn goed bescher-
md gemonteerd in het onderste gedeelte van de voor-
bumper, waar ze bij mist het wegdek optimaal beschijnen.

Traction+ verbetert de tractie in situaties met weinig grip. 
Wanneer één van de aangedreven wielen doorslipt of de grip van 
beide wielen niet gelijk is, zorgt het systeem dat de aandrijfkracht 
wordt overgebracht naar het wiel dat nog wel voldoende grip 
heeft. Dit staat garant voor een stabiel en veilig rijgedrag bij 
gladheid en op wegoppervlakken met verminderde grip.



VERSATILITY
ACTIVE

ALTIJD DE JUISTE 
VORM,

ALTIJD HET JUISTE 
FORMAAT

Dankzij de ontelbare oplossingen is er altijd een 
Doblò die precies biedt wat u nodig heeft om het 
maximale uit uw werkdag te halen.
Ontdek hoe Doblò uw perfecte partner kan 
worden!





ACTIVE

VERSATILITY

CARGO

CARGO MAXI

Veelzijdig, robuust en wendbaar: de gesloten 
bestelwagen is een ideale compagnon voor 
slimme ondernemers. Hij is praktisch en 
functioneel, beschikt over een grote laadruimte 
en is gemakkelijk te laden en lossen.
Als ruimte belangrijk is voor uw bedrijf, is de 
Doblò Cargo Maxi voor u de ideale oplossing: met 
35 cm extra lengte biedt hij een ongekend 
laadvolume.

CARGO EN  
CARGO MAXI



MET ZIJSCHUIFDEUR 
RECHTS

MET ZIJSCHUIFDEUR 
LINKS EN RECHTS

CARGO EN CARGO MAXI

GESLOTEN BESTELWAGEN* GESLOTEN BESTELWAGEN GESLOTEN BESTELWAGEN

BESTELWAGEN DEELS  
MET ZIJRUITEN

BESTELWAGEN DEELS 
MET ZIJRUITEN
MET ZIJSCHUIFDEUR 
RECHTS

MET ZIJSCHUIFDEUR 
LINKS EN RECHTS

MET ZIJSCHUIFDEUR 
LINKS EN RECHTS

BESTELWAGEN DEELS 
MET ZIJRUITEN

BESTELWAGEN MET 
ZIJRUITEN

ACHTERDEUREN

ZONDER RUITEN NIET VOOR VERSIES  
MET ACHTERKLEP

MET RUITEN  
(OPTIE 519)

* NIET BESCHIKBAAR ALS MAXI-VERSIE

MET RUIT  
(OPTIE 148)

DAKLUIK* (OPTIE 585) ACHTERDEUREN ACHTERKLEP

Versie CARGO CARGO MAXI

Wielbasis  (mm) 2755 3105

Lengte (mm) 4406 4756

Breedte (mm) 1832 1832

Hoogte (mm) 1845 1880

Versie CARGO CARGO MAXI

Lengte (mm) 1820 2170

Breedte (mm) 1714 1714

Hoogte (mm) 1305 1305

Breedte tussen de wielkasten (mm) 1230 1230

Hoogte laaddrempel (onbeladen) (mm) 545 545

Volume (m3) 3,4 4,2

Nuttig laadvermogen, incl.  
bestuurder  (kg)

vanaf 750 
tot 1005

vanaf 750  
tot 1005

BUITENAFMETINGEN

AFMETINGEN LAADRUIMTE



ACTIVE

VERSATILITY XL

Speciaal voor ondernemers die een hoge, maar 
ook compacte en wendbare bestelwagen nodig 
hebben, is er de Doblò Cargo met hoog dak. Ten 
opzichte van de standaardversie heeft deze een 
laadruimte die 25 cm hoger en 0,6 m3 groter is, bij 
een gelijkblijvende ‘footprint’ van de auto.
De Doblò Cargo XL combineert de lengte van de 
Maxi met de hoogte van de versie met hoog dak.

HOOG DAK EN XL

HOOG DAK



HOOG DAK EN XL

GESLOTEN BESTELWAGEN* GESLOTEN BESTELWAGEN GESLOTEN BESTELWAGEN

MET ZIJSCHUIFDEUR 
RECHTS

MET ZIJSCHUIFDEUR 
LINKS EN RECHTS

BESTELWAGEN DEELS  
MET ZIJRUITEN*

BESTELWAGEN DEELS 
MET ZIJRUITEN

BESTELWAGEN DEELS 
MET ZIJRUITEN

BESTELWAGEN MET 
ZIJRUITEN

MET ZIJSCHUIFDEUR 
RECHTS

MET ZIJSCHUIFDEUR 
LINKS EN RECHTS

MET ZIJSCHUIFDEUR 
LINKS EN RECHTS

ACHTERDEUREN ACHTERDEUREN

ZONDER RUITEN MET RUITEN  
(OPTIE 519)

* NIET BESCHIKBAAR IN XL-VERSIE

AFMETINGEN LAADRUIMTE

Versie HOOG DAK XL

Wielbasis (mm) 2755 3105

Lengte (mm) 4406 4756

Breedte (mm) 1832 1832

Hoogte (mm) 2125 2125

Versie HOOG DAK XL

Lengte (mm) 1820 2170

Breedte (mm) 1714 1714

Hoogte (mm) 1550 1550

Breedte tussen de wielkasten (mm) 1230 1230

Hoogte laaddrempel (onbeladen) (mm) 545 545

Volume (m3) 4,0 5,0

Nuttig laadvermogen, incl.  
bestuurder (kg)

vanaf 750  
tot 1005 1005

BUITENAFMETINGEN



WORK UP

ACTIVE

VERSATILITY

De Doblò Work Up is perfect voor dagelijkse inzet 
in drukke binnensteden en op andere plaatsen 
waar compactheid en wendbaarheid 
doorslaggevend zijn. Zijn bescheiden afmetingen 
combineert hij met een groot laadvermogen, 
zodat zelfs zware lasten moeiteloos in smalle 
straatjes kunnen worden afgeleverd. De cijfers 
spreken voor zich: ondanks zijn lengte van 
slechts 4,98 m biedt de Doblò Work Up een 
nuttig laadvermogen van een ton en een 
maximaal aanhangergewicht van 1450 kg.
De laadbak, met een vloer van watervast 
hechthout, is maar liefst 2,3 m lang en 1,82 
meter breed. Het oppervlak van 4,2 m2 biedt 
plaats voor drie europallets of 33 fruitkratten.



SPECIALE HAKEN MAKEN HET MOGELIJK 
DE LADING STEVIG AAN HET PALENREK/
BESCHERMROOSTER ACHTER DE CABINE VAST 
TE SJORREN.

ONDER DE LAADBAK BEVINDT ZICH EEN 
AFSLUITBARE OPBERGRUIMTE DIE PLAATS 
BIEDT AAN GEREEDSCHAPPEN OF ANDERE 
VOORWERPEN MET EEN LENGTE TOT 2 METER.

UITKLAPBARE OPSTAPTREDEN AAN 
DE BINNENZIJDE VAN DE ZIJSCHOTTEN 
VERGEMAKKELIJKEN DE TOEGANG TOT DE 
LAADBAK.

DE VERGRENDELINGSHAKEN VOOR DE 
NEERKLAPBARE LAADBORDEN ZIJN VERZONKEN 
AANGEBRACHT.

Versie WORK UP

Wielbasis (mm) 3105

Lengte (mm) 4981

Breedte (mm) 1872

Hoogte (mm) 2049

Versie WORK UP

Lengte (mm) 2300

Breedte (mm) 1818

Hoogte laadborden (mm) 368

Hoogte laaddrempel (mm) 910

Laadvloeroppervlak (mm) 4,2

Nuttig laadvermogen, incl. 
bestuurder (kg) 1000

BUITENAFMETINGEN

AFMETINGEN LAADRUIMTE



ACTIVE

VERSATILITY

Als basis voor het aanbrengen van een 
maatwerkopbouw voor specifieke toepassingen 
is de Doblò Cargo ook verkrijgbaar als 
platformchassis met cabine, zowel met korte als  
met lange wielbasis. Door een gespecialiseerde 
carrosseriebouwer kan deze Doblò Cargo 
bijvoorbeeld worden getransformeerd tot een 
koelwagen, pick-up, kipper of zelfs een kleine 
camper. Om het werk van de opbouwleveranciers 
te vergemakkelijken, is het platform al voorzien 
van montagepunten en elektrische aansluitingen.

PLATFORMCHASSIS 
MET CABINE

PLATFORMCHASSIS MET CABINE PLATFORMCHASSIS MET CABINE MAXI



DE CABINE EN HET CHASSIS ZIJN REEDS VOORZIEN VAN 
MONTAGEPUNTEN VOOR DE OPBOUW.

VOOR DE ACHTERVERLICHTING IS EEN SET 
ACHTERLICHTEN MET LANGE AANSLUITKABEL 
LEVERBAAR (OPTIE 4EA).

VOOR DE MEESTE OPBOUWTYPEN IS EEN 
VANAF DE ACHTERZIJDE BEREIKBAAR 
RESERVEWIEL BESCHIKBAAR (OPTIE 980).

EEN OPTIONELE STEKKER VERGEMAKKELIJKT 
HET AANSLUITEN VAN SPECIFIEKE 
ELEKTRISCHE UITRUSTING DOOR DE 
CARROSSERIEBOUWER (OPTIE 081).

Versie PLATFORMCHASSIS 
MET CABINE

PLATFORMCHASSIS  
MET CABINE MAXI

Wielbasis (mm) 2755 3105

Max. opbouwlengte (mm) 2285 2795

Max. opbouwbreedte (mm) 1870 1870

Versie PLATFORMCHASSIS 
MET CABINE

PLATFORMCHASSIS  
MET CABINE MAXI

Max. toegestaan 
totaalgewicht (GVW) (kg) 2380 2315

Max. toegestane 
voorasbelasting (kg) 1200 1200

Max. toegestane 
achterasbelasting (kg) 1450 1450

BUITENAFMETINGEN

AFMETINGEN LAADRUIMTE



ACTIVE

PERSONALITY
OPTIES

Met zijn zeer complete standaarduitrusting 
behoort de Doblò Cargo tot de top van zijn klasse 
als het gaat om functionaliteit en gebruiksgemak. 
Voor specifieke toepassingen kan zijn 
veelzijdigheid nog verder worden vergroot met 
optionele uitrusting als een ladder-/buizenrek 
tegen de onderzijde van het dak of een dakluik.

LADDER-/BUIZENREK AAN 
ONDERZIJDE DAK

De laadruimte kan op 
bestelling worden voorzien 
van een inwendig dakrek voor 
het vervoer van lange 
voorwerpen. Zo blijft de 
laadvloer normaal beschikbaar 
en wordt de laadcapaciteit 
maximaal benut.

DAKLUIK

Het achterste deel van het dak 
kan omhoog worden gezet om 
lange voorwerpen als ladders 
en buizen schuin liggend of 
rechtop te vervoeren zodat ze 
niet aan de achterkant 
uitsteken.



Voor de afscheiding tussen cabine en laadruimte zijn verschillende tussenschotten beschikbaar. Het meest gebruikte type is een stalen tussenschot dat zowel dicht 
als met een ruit kan worden uitgevoerd en tevens met extra geluidsisolatie leverbaar is. Een andere mogelijkheid is een scheidingsrek in combinatie met een  
30 cm hoog tussenschot.

TUSSENSCHOTTEN

Tussenschot zonder ruit Tussenschot met ruit

Beschermvloer voor 
laadruimte



ACTIVE

PERSONALITY
OPTIES

TUNNELCONSOLE MET DRIE STROOMAANSLUITINGEN

Aangepaste console voor de middentunnel 
met drie 12V-aansluitingen voor de voeding 
van externe apparaten. Een comfortabele werkomgeving zorgt voor 

een hogere productiviteit. Daarom kan de 
Doblò optioneel worden uitgerust met allerlei 
functionele extra's als elektrisch verstel- en 
inklapbare buitenspiegels, een aangepaste 
tunnelconsole met drie 12V-aansluitingen en 
tal van andere praktische oplossingen die de 
werkdag vergemakkelijken.

UITNEEMBARE PLAFONDLAMP

Voor de verlichting van de laadruimte is een 
uitneembare plafondlamp verkrijgbaar die 
ook als looplamp kan worden gebruikt. Na 
het terugplaatsen in de houder wordt de 
lamp automatisch opgeladen.

ELEKTRISCH VERSTEL- EN INKLAPBARE BUITENSPIEGELS

De buitenspiegels met dubbele parabool 
garanderen een panoramisch zicht naar 
achteren. Ze zijn van binnenuit elek-
trisch verstel- en inklapbaar en voor 
extra zicht tijdens parkeermanoeuvres 
kunnen ze worden voorzien van een 
dodehoeksectie.



WERKBLAD OP RUGLEUNING MIDDELSTE ZITPLAATS

Bij de versies met driepersoons cabine 
bevindt zich op de rugleuning van de 
middelste zitplaats een handig werkblad 
dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor 
schrijfwerk.

STOELEN

Al naar gelang het model en het 
uitrustingsniveau biedt de Doblò diverse 
opties voor de bestuurders- en 
bijrijdersstoel:
• Voorstoelen met verstelbare rugleuning
•  Voorstoelen met verstelbare lendensteun
• Armsteun tussen de voorstoelen
•  Bijrijdersstoel met een tot tafeltje 

neerklapbare rugleuning (voor Combi-
versie)

•  In lengterichting verschuifbare voorstoelen



ACTIVE

PERSONALITY
OPTIES

Met diverse functionele oplossingen voor het 
opbergen van persoonlijke bezittingen en 
documenten, kunt u de Doblò Cargo verder 
perfectioneren.

Tevens kunt u de Doblò Cargo verfraaien met 
opties die het exterieur benadrukken.

AFSLUITBAAR DASHBOARDKASTJE

Eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel te 
openen en groot genoeg voor een tablet.

OPBERGRUIMTE ONDER ZITTING BIJRIJDERSSTOEL

Opbergvak onder de zitting van de 
bijrijdersstoel waarin persoonlijke 
bezittingen en documenten veilig uit het 
zicht kunnen worden opgeborgen.

OPBERGVAK ONDER CABINEDAK

Ideaal om allerhande spullen wel onder 
handbereik, maar niet in het zicht op te 
bergen.



BUITENSPIEGELS IN CARROSSERIEKLEUR

BUMPERS IN CARROSSERIEKLEUR

MISTLAMPEN

Als optie zijn mistlampen leverbaar die in het 
onderste deel van de voorbumper worden 
gemonteerd.

De bumpers in carrosseriekleur 
versterken de vlotte, moderne uitstraling 
van de Doblò.

Met de buitenspiegels in carrosseriekleur 
komt uw Doblò nog beter voor de dag.



LAKKLEUREN - UNILAK

LAKKLEUREN - METALLIC-LAK

249 Wit 168 Rood 479 Blauw

LOOK
ACTIVE

515 Blauw293 Rood

De Doblò Cargo biedt een grote keuze aan 
lakkleuren, interieurbekledingen, wielsierdeksels 
en lichtmetalen velgen. Zo kunt u uw eigen 
perfecte Doblò creëren om in stijl te kunnen 
werken.

NOG MEER EIGEN 
KARAKTER

695 Grijs 632 Zwart

448 Lichtblauw 612 Lichtgrijs 722 Beige



CARGO / WORK UP CARGO 

CARGO SX 

BEKLEDINGSSTOFFEN

213 Star grijs

275-223 Pinstripe grijs 273-203 Pinstripe rood

280 Pierce* grijs

VELGEN

Wielsierdeksels 15-inch Wielsierdeksels 16-inch Lichtmetalen velgen 15-inch Lichtmetalen velgen 16-inch Lichtmetalen velgen 16-inch 
Mopar®* Kunstleder



ACTIVE

CUSTOMIZATION
EEN PERSOONLIJKE 
AANPAK MAAKT 

ALTIJD EEN VERSCHIL

In het accessoireprogramma van Mopar® 
vindt u alles om uw Doblò Cargo tot in detail 
geschikt te maken voor alles waarvoor u 
hem wilt gaan gebruiken.

*Mopar® is het aftersalesmerk van FCA voor originele onderdelen en 
accessoires, klantenservice en garantie- en onderhoudsservices.



BUIZENKOKER VOOR ALLESDRAGERS RUBBER VLOERMATTEN

SPATLAPPEN VOOR ACHTERWIELENKANTELBARE LADDERDRAGER

WINDSCHERMEN VOOR VOORPORTIERENALLESDRAGERS: SET VAN DRIE ALUMINIUM DAKDRAGERS



DOBLÒ FIORINO

Een echte professional is herkenbaar 
aan de spullen die hij voor zijn werk 
kiest: vakmensen werken alleen met 
professioneel gereedschap. Speciaal voor 
hen biedt FIAT PROFESSIONAL een volledige 
range lichte bedrijfswagens voor nagenoeg 
alle denkbare specifieke doeleinden

VOOR 
PROFESSIONALS 

ZOALS U

De perfecte bestelwagen voor 
de stad en daarbuiten. Uniek 
in zijn kwaliteiten én in zijn 
styling. En daarom ook het ideale 
visitekaartje voor uw bedrijf.

De perfecte keuze voor de 
ondernemer met de stad als 
werkterrein. Buitengewoon 
handzaam, gemakkelijk te 
parkeren en moeiteloos te laden 
en lossen.

RANGE
FIAT PROFESSIONAL

ACTIVE



TALENTO
Compact, wendbaar en 
veelzijdig. Biedt dankzij zijn 
royale  binnenmaten en ontelbare
aanpassingsmogelijkheden voor 
vrijwel elke uitdaging een oplossing.

DUCATO
De alleskunner die uitblinkt 
in doelmatigheid, veiligheid 
en veelzijdigheid. Een solide 
basis voor het succes van uw 
onderneming.
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