DOBLÒ WORK UP

SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDE,
OG TIL BYKØRSEL.
Den nye Doblò Work Up er en fabriksbygget ladvogn baseret på Doblò Cargo som er blevet
udnævnt til Årets Varebil i Europa 2011. Som den eneste i denne klasse kan Fiat Professional
med Doblò Work Up præsentere en ladvogn som er 100% designet, bygget, gennemtestet og
garanteret af fabrikken. Doblò Work Up er kvik og robust, kan transportere store læs og bevæge
sig smidigt og bekvemt gennem bytrafikken. Det er den perfekte bil til firmaet som har mange
opgaver i byen og har brug for en kompakt og lethåndterlig bil der trods sin størrelse er utroligt
fleksibel og kan laste næsten det samme som væsentligt større ladvogne. Faktisk kan Doblò
Work Up prale af det bedste forhold mellem størrelse og lasteevne og samtidig det laveste brændstofforbrug og den laveste grønne ejerafgift for en ladvogn overhovedet.
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DEN RETTE STØRRELSE til alle typer læs.

Tallene taler sit eget klare sprog – med sin samlede længde på 4,96 m og lasteevne på over 1 ton
har Doblò Work Up ingen rivaler.
Ladet er bilens virkelige styrke: Det er opbygget med en bund af flerlags krydsfiner samt
nedfældelige aluminiumssider som giver let adgang til at læsse det 2,3 m lange og 1,82 m brede lad.
Lastefladen på i alt 4,2 m2 giver rigeligt plads til 3 EUR-paller.

Op til 33 frugtkasser ...

... eller op til 3 EUR-paller
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I Doblò Work Up er det de små detaljer, der gør forskellen: De mange indbyggede trin gør det let
at komme op til ladet når gods skal læsses eller losses. Når siderne er nede kan Doblò Work Up
let læsses med en gaffeltruck fra alle 3 sider. Aluminiumssidernes indbyggede fals kan anvendes
til fastgørelse af godset sammen med ladets 6 kraftige lasteøjer. Stigeholderen bag kabinen kan
anvendes til transport af lange genstande og har 4 øjer til sikker fastgørelse under transport.
Doblò Work Up er desuden udstyret med et aflåseligt opbevaringsrum så de nødvendige
red skaber altid er ved hånden.

Brændstofdæksel med nøglelås

Trin på siden så man let kan
komme til ladet når siderne
ikke er foldet ned.

Ladsidernes indbyggede fals
kan anvendes til fastgørelse
af godset med kroge.
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Stigeholder til fastgørelse
af lange genstande og til
sikring mod fremadglidende
gods ved opbremsninger.
Kan laste op til 300 kg.

4 øjer til fastholdelse af gods
på stigeholderen.

6 kraftige lasteøjer langs ladets sider
for optimal sikring af gods.

Foldbare trin på indersiden
af ladets sider for let adgang
til ladet når siderne er nede.

Ladets sider låses hurtigt op med
de indbyggede håndtag.

Opbevaringsrummet under ladet er
165 l stort (90x80x23 cm (dybde/
bredde/højde) og kan aflåses
med bilens nøgle. Takket være
udstansninger i bagpladen kan
rummet også bruges til opbevaring
af lange håndredskaber såsom
spader, skovle og koste med en
længde på op til 2 meter.
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SKRÆDDERSYET KOMFORT og teknologi.

Komfort og funktionalitet er nøgleordene
når det gælder Doblò Work Up. Kabinen
er velorganiseret med mange forskellige
opbevaringsrum. Førerens velbefindende
er garanteret takket være behagelige
sæder og rattets og gearskiftets position,
der gør kørslen til en ægte fornøjelse.

Ud over kabinens høje komfortniveau er
Doblò Work Up udstyret med det nyeste inden for moderne teknologi, hvilket gør den
sikrere og mere behagelig ved alle typer
kørsel under arbejdet: Blue&Me™ (ekstraudstyr) er en anordning, der gør det muligt at anvende mobiltelefonen håndfrit og
at lytte til musik fra din egen MP3-afspiller
eller USB-nøgle ved hjælp af bilens lydanlæg, uden at tage hænderne fra rattet.
Desuden kan du analysere din kørestil
ved hjælp af den innovative applikation
eco:Drive som kan give dig gode råd til
hvordan du kan optimere brændstofforbruget og reducere dine emissioner.
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LAVT FORBRUG for utrolige resultater.

Doblò Work Up er det rette valg ved alle
typer behov, uden at det er nødvendigt at
give afkald på ydeevne, støjsvag funktion,
pålidelighed og respekt for miljøet. Den
kraftige 1.6 MJT dieselmotor med 105 hk
og hele 290 Nm får Doblò Work Up til at gå
17,5 km/l ved blandet kørsel og giver dig
den lavest mulige grønne ejerafgift for en
ladvogn. Serviceintervallet på 35.000 km /
2 år giver dig langt mellem værkstedsbesøgene og bedre tid til at tjene penge. Det
standardmonterede

Start&Stop-system,

der midlertidigt slukker motoren ved kortere ophold og starter den igen, når koblingspedalen trædes ned, er med til at
øge komfortniveauet, spare brændstof og
mindske Doblò Work Ups miljøpåvirkning.

Multilink baghjulsophæng.
Med Doblò Work Up arbejder man i al bekvemmelighed takket være det innovative
bagerste hjulophæng af typen Multilink
med uafhængigt ophængte hjul. Denne
type baghjulsophæng opsluger ujævnheder væsentligt bedre end traditionelle
baghjulsophæng og garanterer stabilitet,
optimal vejkontakt og et lavt støjniveau i
kabinen. Samtidig giver det Doblò Work
Up et uhørt højt maks. bagakseltryk på
hele 1450 kg.
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Tekniske specifikationer.

105 Multijet
Motor
Antal cylindere, placering

4 på række, tværliggende foran.

Cylindervolumen (cm3)

1598

Miljønorm

Euro 5 med Start&Stop system og DPF

Kompressionsforhold

16,5:1

Maks. effekt, CE: hk (kW) ved omdr./min.

105 (77) 4000

Maks. drejningsmoment, CE: Nm (kgm) ved omdr./min.
Distribution (styring)

290 1500
2 overliggende knastaksler (tandrem) med hydrauliske ventilløftere og 4 ventiler pr cylinder

Brændstof
Brændstoftilførsel

Diesel
Elektronisk styret Common-Rail. MultiJet direkte indsprøjtning med turbo og intercooler

Tænding

Kompression

Transmission
Trækkende hjul

Forhjulstræk

Kobling

Tør, enkeltplade med aktiveringsfjeder, hydraulisk

Gearkasse: antal gear

6 + bakgear

Styretøj
Type

Tandstang med hydraulisk servostyring

Vendediameter (mellem kantsten)

12,5

Bremsesystem - D (bremseskive med indvendig ventilation) - T (tromle)
Type

Hydraulisk bremsesystem med 2 diagonale og separate kredsløb

For: ø mm

D 305

Bag: ø mm

T 254

Bremsekraftforstærker: Diameter i tommer

10”

Hjulophæng
For

Uafhængigt McPherson med bærearme fastgjort til en ekstra tværvange,
hydrauliske teleskopstøddæmpere, skruefjedre og krængningsstabilisator

Bag

Uafhængigt Multilink med skruefjedre og hydrauliske teleskopstøddæmpere

Hjul
Dæk

195/60 R 16

Elsystem (12v)
Maks effekt (A)
Generator-effekt (A)

72 Ah, 600 A
100 (std). 120 (med opt. D25 eller 140). 150 (med opt. 065)

Kapaciteter
Brændstoftankens volumen kg

60

Præstationer, forbrug og emmissioner
Tophastighed (km/t)

149

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)

17,5

CO2-emission (g/km)

150

Energiklasse

8

4965

Dimensioner.
2300

1872

Udvendige dimensioner (mm)
Akselafstand
Længde
Bredde uden sidespejle
Sporvidde for
Sporvidde bag
Maksimal højde (tom)
Udhæng for
Udhæng bag
Højde, chassis (STDA)
Lad-dimensioner (mm)
Længde, indvendig
Bredde, indvendig
Lasteflade (m2)
Ladsidehøjde
Læssehøjde
Vægte (kg)
Tilladt totalvægt
Egenvægt
Køreklar vægt
Lasteevne / Nyttelast
Maks. anhængervægt med bremser
Maks. anhængervægt uden bremser

1818

3105
4965
1872
1510
1530
2049
895
803
600
2300
1818
4,2
368
890
105 Multijet
2505
1490
1620
1015 / 885
995
500
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STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR.
Udvendigt
El-betjente og opvarmede sidespejle
Manuelt justerbare sidespejle
Tågeforlygter
Vinterdæk
16" aluminiumsfælge, 7*dobbelt-eger design
Indfarvede kofangere
Hjulkapsler
Sidebeskyttelseslister
Indfarvede sidespejle
Indvendigt
Længde- og ryglænsjustérbart førersæde
Air condition
Aircondition med automatik
Passagersæde med indstilleligt ryglæn
Læderrat og-gearknob
Passagersæde med indstilleligt ryglæn og sædevarme
Førersæde med varme
Højde-, længde- og ryglæns-justérbart førersæde med armlæn og
justérbar lændestøtte
Aflåseligt handskerum i instrumentpanelet
Aflægningshylde over forruden i kabinen
Funktionalitet/elektronik
Fjernbetjent centrallås
Ratstamme, der kan indstilles i højden og længden
Servostyring
Omdrejningstæller
Lyslængderegulering
Forstærket generator
Opbyggerstik
El-ruder foran og elektrisk låsning af døre
12V-stik i kabinen
Fartpilot
Udvendig temperatursensor
Kørecomputer

1.6 MJT 105
041
043
097
143
431
876
878
927
976

º
•
º
º
º
º
•
•
º

025
140
297
320
452
453

•
º
º
•
º
º
º

627

º

658
835

•
•

008
011
014
044
048
065
081
428
823
416
5BY

•
•
•
•
•
º
º
•
•
º
º
•
•
º
º
º

Fix&Go-dækreparationssæt

499

Motorhjælpevarmer, PTC
Reservehjul
Rygekit
Sikkerhed/Miljø & mekaniske dele
ABS + EBD (elektronisk bremsekraftfordeling) med 4 sensorer
Frontairbag i førersiden
Frontairbag i passagersiden
Aktivt dieselpartikelfilter
Start&Stop-system
Euro 5B miljønorm
Sidespejle med dobbelte paraboler
Beskyttelsesbjælker i fordørene
FPS – Brandforebyggelsessystem
6 lastsikringsøjer på ladet
Audio/telefoni
Ratbetjening
Radio med CD-afspiller
Radio med CD-afspiller og MP3-funktionalitet
Blue&MeTM-TomTom® stik på instrumentpanelet
TomTom® stik på instrumentpanelet

52Y
980
989

Blue&Me Pakke: Blue&Me med USB- og AUX-indgang (opt. 65W),
CD-radio (opt. 41A) & ratbetjening (opt. 245)

009
500
502
733
5DE
6L7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

245
315
41A
68R
6EN

º
•
º
º
º

6J8

º

Kan kun
bestilles med

Kan ikke
bestilles med

5BY + 041

025
452

245 + 41A
453
627

041

5BY + 041

41A
245, 6J8, 68R
6J8
6J8, 68R

• standard
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297

º ekstraudstyr

– ikke tilgængeligt

Indtræk og farver.
Indtræk Star rosso 110

Indtræk Star grigio 129

ROsso 168

bianco 249

blu 479

grigio chiaro 612

Farve- og indtræks-kombinationer.
Farve

Indtræk Star Rosso 110

Indtræk Star Grigio 129

Rosso 168

•

•

Bianco 249
Blu 479

•
–

•

Grigio chiaro 612

•

•
•
• standard

– ikke tilgængeligt
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Garanti og vejhjælp
24-måneders garanti med ubegrænset kilometertal. Vejhjælp, der gælder i hele Europa. Bugsering ved ulykke eller hvis bilen går i stykker. Bugsering
af bilentil nærmeste autoriserede Fiat-værksted. Hjemtransport af passagerer og fortsættelse af rejse. Overnatning på hotel. Lånebil, hvis bilen går i
stykker. Afhentning af den reparerede bil. Forsendelse af reservedele til udlandet.
Top Program
Fiat Top Program er en service- og vedligeholdelsesaftale, der sikrer stor økonomisk tryghed. Du har et fast budget og kender på forhånd
driftsomkostningerne, og din bil er altid i fineste form – serviceret og vedligeholdt. Du kan vælge mellem 12, 24, 36, 48 eller 60 måneder og op til
300.000 km. Aftalen kan udvides til at omfatte tilvalg som vedligeholdelse af standarddæk, vinterdæk og erstatningsbil ved værkstedsbesøg.

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 17,5 km/l. CO2-emission: 150 g/km

www.fiatprofessional.dk

Modellernes udstyr og eventuelt ekstraudstyr kan variere afhængigt af specifikke markedsbehov eller juridiske krav.
Oplysningerne i dette dokument er kun vejledende. Fiat kan når som helst lave ændringer på de modeller, der er
beskrevet i dette dokument af tekniske eller kommercielle årsager.
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