
Warianty wykończenia modeli oraz opcje mogą się różnić w zależności od danego rynku lub wymogów prawnych. Dane, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym katalogu mają charakter poglądowy i są aktualne na dzień ich publikacji 
(10/2019 r.). Niektóre elementy wyposażenia opisane lub przedstawione w formie graficznej w niniejszym katalogu dostępne są jako opcje. Pełne informacje można odnaleźć w cenniku. Z przyczyn technicznych lub komercyjnych FCA 

może w dowolnym momencie dokonać zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu. Fiat Marketing 04.3.0000.08 - S - 10/2019 - SO – Wydrukowano we Włoszech – Wydrukowano na papierze wolnym od chloru.
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DOBLÒ CARGO

NA MIARĘ KAŻDEGO BIZNESU



DUMNA SPOŁECZNOŚĆ 
LUDZI CZYNU

GAMA
ACTIVE

Doblò Cargo oferuje najszerszą gamę wersji w 
tym segmencie, aby rozwijać Twoją działal-
ność i wnosić więcej jakości w Twoją codzien-
ną pracę. Furgon do transportu towarów, 
Kombi do transportu towarów i ludzi, obydwa 
dostępne w dwóch wariantach wysokości i 
dwóch długościach. Doblò Work Up, idealny 
pick-up na wszystkie okazje oraz platforma do 
zabudowy w dwóch długościach, umożliwiają-
ca stworzenie pojazdu najlepiej dopasowane-
go do potrzeb Twojej firmy. Dostępny jest 
ogromny wybór różnych rodzajów nadwozia, 
możliwych wersji i rozwiązań, począwszy od 
furgonów po szybkie pojazdy kursowe, wersje 
wyposażone pod kątem określonych zastoso-
wań oraz pojazdy specjalistyczne.



WYGODNIEJSZY 
SPOSÓB

WYKONYWANIA PRACY

PRZEWÓZ

Dzięki szerokiej i wszechstronnej gamie, Doblò 
Cargo jest nieocenionym partnerem, który spełnia 
wszystkie wymagania, wykorzystując starannie 
dopasowane i inteligentne rozwiązania, jak na 
przykład regularny kształt przedziału 
ładunkowego, wygodne klamki (zarówno pionowe 
zewnętrzne jak i wewnętrzne do pociągania), 
tylne drzwi otwierane do 180° oraz szerokie, 
przesuwne drzwi boczne. Niski próg załadunku 
ułatwia załadunek i rozładunek, zaś przestrzeń 
wynosząca ponad 5 m3, ładowność większa niż 
1 tona i długość wewnętrzna do 3.4 m sprawiają, 
że Doblò Cargo idealnie nadaje się do każdego 
zastosowania, zachowując status „najlepszego 
samochodu w klasie” w tej kategorii i najlepszego 
partnera do pracy.

ACTIVE



ACTIVE

DESIGN
STYL NADWOZIA I 

PRZESTRONNOŚĆ WNĘTRZA 

Design nadwozia Doblò Cargo wyróżnia 
charakterystyczny przód, opływowa maska, będąca 
kontynuacją łuku dachu oraz zespół tylnych świateł, 
który podkreśla rys sylwetki w poziomie. Cechy te 
składają się na harmonijną całość, w której Doblò 
Cargo ukazuje swój kompaktowy i proporcjonalny 
wygląd. Wewnątrz kabiny przestrzeń została 
przeorganizowana pod względem ergonomii, jest 
funkcjonalna i przemyślana. Wszystkie elementy 
służące do sterowania funkcjami znajdują się w 
zasięgu ręki, a deska rozdzielcza wyposażona jest 
w wiele schowków – jak wolno otwierający się 
schowek, w którym zmieści się 10-calowy tablet – 
zaś w panelach drzwi odnajdziemy duże kieszenie 
na rozmaite przedmioty.

WYGODNY I PRAKTYCZNY PRÓG PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO KLAMKA TYLNYCH, ODCHYLANYCH DRZWI, KTÓRE ŁATWO 
OTWORZYĆ, NAWET JEDNYM PALCEM

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWĄ FURGONA WYRÓŻNIA KWADRATOWY 
KSZTAŁT O DUŻEJ I REGULARNEJ POWIERZCHNI, KTÓRA ZOSTAŁA 
ZOPTYMALIZOWANA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PRZEWIEZIENIE 
KAŻDEGO RODZAJU ŁADUNKU. ZAPEWNIA ONA NAJLEPSZĄ W KLASIE 
OBJĘTOŚĆ (DO 5.4 M3 Z UCHYLNĄ PRZEGRODĄ). 
TYLNE DRZWI POSIADAJĄ NAJWIĘKSZĄ W KLASIE WYSOKOŚĆ.



SKŁADANE OPARCIE SIEDZENIA PASAŻERA

SCHOWEK POD SIEDZENIEM PO STRONIE PASAŻERA

SKŁADANE OPARCIE ŚRODKOWEGO SIEDZENIA

ACTIVE

FUNKCJONALNOŚĆ 
WNĘTRZA

KOMFORT

Wszystko wewnątrz Doblò Cargo zostało 
zaprojektowane z myślą o zwiększeniu funkc-
jonalności i komfortu. Wnętrze oferuje wiele 
schowków: jeden pod przednim siedzeniem, 
wolno otwierający się schowek  w desce 
rozdzielczej oraz kieszenie w panelach drzwi. 
Dużą uwagę zwrócono także na akustykę, 
ograniczając poziom hałasu w kabinie. 



Doblò Cargo oferuje system multimedialny Uconnect™ 5” 
LIVE z dotykowym ekranem, portem USB, funkcją odczytu 
wiadomości SMS, przyciskami sterującymi 
umieszczonymi na kole kierownicy i technologią 
Bluetooth®. Ponadto radio Uconnect™ 5” Nav LIVE 
wyposażone jest w system nawigacji TomTom 2.5D, 
funkcję komend głosowych oraz funkcję TomTom IQ 
Routes®. Zawiera ona mapy 3D i możliwość wybierania 
miejsc docelowych za pośrednictwem intuicyjnego 
wyszukiwania punktów POI i adresów, zaś Siri® Eyes 
Free* pozwala na interakcję z iPhonem, dzięki funkcji 
rozpoznawania głosu. Umożliwia ono również słuchanie 
cyfrowego radia (DAB/ DAB+), gwarantując wysokiej 
jakości dźwięk. Dzięki usługom Uconnect™ LIVE Services 
dostępnym w systemie multimedialnym kierowca może 
cieszyć się jeszcze większą przyjemnością jazdy za 
pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej. Posiada 
ona funkcję eco:Drive, pomagającą kierowcy zmniejszyć 
zużycie paliwa i poziom emisji CO

2
, oraz funkcję my:Car, 

która ma za zadanie pomagać w lepszym panowaniu nad 
kwestiami związanymi z utrzymaniem pojazdu. 
Opcjonalnie dostępne jest również radio z systemem 
Bluetooth® wyposażone w port USB, funkcję DAB i 
przyciski sterujące umieszczone na kole kierownicy.

TECHNOLOGIA
ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM   

W PRACY

ACTIVE

RADIO BLUETOOTH®RADIO UCONNECT™ LIVE Z DOTYKOWYM EKRANEM 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 
JEST ZAWSZE NASZYM PRIORYTETEM

POMOC W RAZIE WYPADKU
W razie wypadku system niezwłocznie kontaktuje się 
z agentem Mopar, aby zapewnić Ci pomoc w pełnym 
zakresie.

POMOC DROGOWA
W razie awarii, niezwłocznie skontaktuj się z agentem 
Mopar, który może zdalnie sprawdzić sytuację i wysłać 
pomoc na miejsce zgłoszone przez system GPS 
Twojego Doblò Cargo.

POMOC W RAZIE KRADZIEŻY
Otrzymuj powiadomienia, kiedy Twój samochód 
porusza się w podejrzany sposób i korzystaj z pomocy 
w śledzeniu i odzyskaniu go.

NIECH TWÓJ SMARTFON STANIE SIĘ 
INTERAKTYWNYM PILOTEM ZDALNEGO 
STEROWANIA TWOIM DOBLÒ CARGO 
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ I GDZIEKOLWIEK 
POTRZEBUJESZ
 
ZNAJDŹ SAMOCHÓD
Z łatwością odnajduj miejsce, gdzie zaparkowałeś swój 
samochód. System zaznaczy punkt na mapie i wskaże 
najszybszą drogę, jaką można do niego dotrzeć.

BLOKADA DRZWI
Zdalnie zamykaj i otwieraj drzwi samochodu.

USTAW POWIADOMIENIA
Geo Alert
Otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy Twój 
samochód wjeżdża w określony obszar geograficzny 
lub go opuszcza.
Speed alert
Otrzymuj powiadomienia, gdy Twój samochód 
przekracza określony limit prędkości.

OSOBISTY TRENER, KTÓRY ZAWSZE ZADBA O 
DOBRĄ FORMĘ TWOJEGO DOBLÒ CARGO 
 
BIEŻĄCY STATUS
Miej zawsze dostęp do bieżących informacji o swoim 
pojeździe. Zawsze i z dowolnego miejsca możesz 
sprawdzić w czasie rzeczywistym główne parametry 
takie jak pozostała ilość paliwa, poziom naładowania 
akumulatora, ciśnienie w oponach, obecny przebieg 
czy status drzwi.

MY:ASSISTANT MY:REMOTECONTROL 

MOPAR® CONNECT 
Dzięki technologii MOPAR® Connect, kierowca będzie zawsze w łączności ze swoim Doblò Cargo: usługa zdalnego wzywania pomocy i zdalnej kontroli gwarantuje 
bezpieczeństwo podczas jazdy, przy zachowaniu pełnej wolności i ułatwionej dbałości o pojazd.

MY:CAR 

* System Siri® Eyes Free wymaga kompatybilnego iPhone’a wyposażonego 
w technologię Siri 



GAMA SILNIKÓW DIESLOWSKICH

ACTIVE

POWER
ZNAKOMITE 

OSIĄGI

„Najlepszy w klasie” pod względem łatwości 
prowadzenia i komfortu jazdy: za sprawą 
zawieszenia Bi-link, ulepszonej skrzyni biegów i 
sprzęgła oraz szerokiej gamy silników, Doblò Cargo 
zapewnia bezproblemową i wygodną jazdę w 
każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki strategii 
„jedna misja jeden silnik”, Doblò Cargo oferuje 
najlepsze osiągi, w zależności od zróżnicowanych, 
profesjonalnych wymagań i rodzajów zastosowania. 
Montowane w tym modelu jednostki napędowe, 
idealne zarówno w mieście jak i na długich 
dystansach, są w stanie zaoferować imponujące 
osiągi, wysoki moment obrotowy przy wszystkich 
prędkościach i optymalne zużycie paliwa, co 
przekłada się na niskie koszty użytkowania.

SILNIK 1.3 MULTIJET2 SILNIK 1.6 MULTIJET2 

Wersje „EcoJet” silników 1.3 MultiJet2 i 1.6 MultiJet2 
w znacznym stopniu obniżają zużycie paliwa i poziom 
emisji, dzięki zastosowaniu systemu Start&Stop, 
opon o niskim oporze toczenia, oleju o niskiej lepko-
ści, wysoko wydajnego alternatora, pompy oleju o 
zmiennej wydajności i pakietu aerodynamicznego. 

Cztery dieslowskie silniki MultiJet2
1.3 MultiJet

2
 80 - 95 KM (B)*

1.6 MultiJet2 95 KM** (B)*

1.6 MultiJet
2
 100 - 105 KM (B)*

1.6 MultiJet
2
 120 KM (B)*

** WYŁĄCZNIE DO WERSJI KOMBI Z HOMOLOGACJĄ M1

Moment obrotowyMoc

Specyfikacja (B) zawiera dane dotyczące emisji CO
2
 i zużycia paliwa, określone na podstawie pomiarów/z wykorzystaniem metody korelacji w odniesieniu do cykli NEDC, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1152-1153.

Wskazane dane dotyczące emisji CO
2
 i zużycia paliwa odnoszą się do wersji pojazdu o najwyższych i najniższych wartościach tych wskaźników. Wartości te mogą ulec zmianie wraz z kolejną konfiguracją, w zależności od 

wybranego wyposażenia i/lub wybranego rozmiaru opon. Podane dane dotyczące emisji CO
2
 i zużycia paliwa nie są wartościami wzorcowymi i mogą ewoluować w wyniku zmian zachodzących w cyklu produkcyjnym; więcej 

aktualnych danych będzie dostępnych u wybranego oficjalnego dealera sieci FCA. W każdym wypadku, oficjalne dane dotyczące emisji CO
2
 i zużycia paliwa dla zakupionego przez klienta pojazdu będą podane w dokumentacji 

dołączonej do pojazdu.

Pojemność skokowa:  
1.248 cm3

Norma emisji spalin:  
Euro 6d-TEMP z DPF 
Start&Stop i EcoPack  
(ECOJET)
Moc: 59 kW (80 KM) przy 
3.750 obr./min.
Moment obrotowy: 200 Nm 
(20,4 kgm) at 1.500 obr./min.
Wtrysk: Bezpośredni wtrysk 
paliwa MultiJet2 common rail, 
sterowany elektronicznie, tur-
bosprężarka z intercoolerem

80 MULTIJET2 
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 200 Nm 

Pojemność skokowa:  
1.248 cm3

Norma emisji spalin:  
Euro 6d-TEMP z DPF 
Start&Stop i EcoPack  
(ECOJET)
Moc: 70 kW (95 KM) przy 
3.750 obr./min.
Moment obrotowy: 200 Nm 
(20,4 kgm) przy 1.500  
obr./min.
Wtrysk: Bezpośredni wtrysk 
paliwa MultiJet2 common rail, 
sterowany elektronicznie, tur-
bosprężarka z intercoolerem

95 MULTIJET2 
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Pojemność skokowa:  
1.598 cm3

Norma emisji spalin:  
Euro 6d-TEMP z DPF 
Start&Stop i EcoPack 
(ECOJET) 
Moc: 73-77 kW (100/105 KM) 
przy 3.750 obr./min.
Moment obrotowy: 320 Nm 
(30,6 kgm) przy 1.750 obr./min.
Wtrysk: Bezpośredni wtrysk 
paliwa MultiJet2 common rail, 
sterowany elektronicznie, 
turbosprężarka z intercoolerem

100/105 MULTIJET2 
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Pojemność skokowa:  
1.598 cm3

Norma emisji spalin:  
Euro 6d-TEMP z DPF Start&Stop 
i EcoPack (ECOJET) 
Moc: 88 kW (120 KM) przy 
3.750 obr./min.
Moment obrotowy: 320 Nm 
(32,6 kgm) przy 1.750 obr./min.
Wtrysk: Bezpośredni wtrysk 
paliwa MultiJet2 common rail, 
sterowany elektronicznie, 
turbosprężarka z intercoolerem

120 MULTIJET2 
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Moment obrotowyMocMoment obrotowyMoc

Moment obrotowyMoc



ACTIVE

MOC
WIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ 

PALIWA
Silnik Natural Power w Doblò Cargo jest 
odzwierciedleniem jego troski o środowisko 
naturalne. Silnik 1.4 T-Jet Natural Power o mocy 
120 KM z systemem dwupaliwowym – metan i 
benzyna – został zaprojektowany z myślą o 
zminimalizowaniu kosztów użytkowania oraz 
zwiększeniu produktywności pojazdu. Dzięki 
innowacyjnemu, wielopunktowemu układowi 
wtrysku metanu, właściwości jezdne są takie same, 
jak ma to miejsce w przypadku jazdy na benzynie, 
bez negatywnego wpływu na ładowność użytkową 
i pojemność ładunkową. Wysoki, maksymalny 
moment obrotowy (206 Nm przy 3000 obr./min.) 
oferuje rewelacyjne przyspieszenie nawet przy 
pełnym obciążeniu.  Doblò Cargo występuje również  
z benzynowym silnikiem, 1.4 T-JET o mocy 120 KM, 
charakteryzującym się znakomitymi osiągami 
zarówno w ruchu miejskim jak i na długich trasach.

WERSJA CARGO MAXI Z 
DODATKOWYM ZBIORNIKIEM METANU (OPCJA 422)

Pojemność skokowa: 1.368 cm3

Norma emisji spalin: Euro 6d-TEMP (B)*

Moc: 88 kW (120 KM) przy  5.000 obr./min.
Moment obrotowy: 206 Nm (21,0 kgm) przy   
3.000 obr./min.
Wtrysk: Wielopunktowy elektroniczny wtrysk paliwa (MPI), 
sekwencyjny, fazowany (przystosowany do metanu), 
turbosprężarka z intercoolerem, system returnless

SILNIK ZASILANY METANEM
120 T-JET NATURAL POWER

Moment obrotowyMoc
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ACTIVE

BEZPIECZEŃSTWO
DOSKONAŁA 
KONTROLA

ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY (ESC)

Ten dostępny w ramach standardowego wyposażenia 
system interweniuje w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, 
jak na przykład podczas gwałtownych manewrów przy 
omijaniu przeszkód. Monitoruje takie parametry jak 
przyspieszenie boczne, prędkość, przyczepność kół i kąt 
skręcania kierownicy. System przetwarza te dane i w razie 
potrzeby dostosowuje przekazywanie momentu napędowego 
na koła, przywracając stabilność pojazdu. 

Tempomat umożliwia ustawienie prędkości jazdy i utrzymuje 
ją na stałym poziomie.

Stale monitoruje ciśnienie w oponach, a ewentualny 
spadek ciśnienia pokazuje wskaźnik umieszczony na 
desce rozdzielczej.

SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH (TPMS)

Ten dostępny w ramach standardowego wyposażenia 
system hamuje pojazd podczas ruszania pod górę i zapobiega 
jego stoczeniu się w tył, nie wymagając od kierowcy użycia 
hamulca ręcznego. Następnie automatycznie zwalnia 
hamulec.

Zamontowane na spodniej części przedniego zderzaka 
światła przeciwmgielne oferują maksymalną wydajność 
i ochronę.

Traction+ to innowacyjny system kontroli napędu, 
zwiększający przyczepność samochodu na trudnych i 
śliskich nawierzchniach. W przypadku niskiej przyczepności 
jednego z kół system rejestruje poślizg, przyhamowuje je i 
przenosi moment obrotowy na koło, które ma lepszą 
przyczepność. Dzięki temu pojazd lepiej się prowadzi, a także 
jest bardziej stabilny.

TEMPOMAT

ASYSTENT RUSZANIA POD GÓRĘ

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

TRACTION+

Wykorzystujące ultradźwięki czujniki parkowania 
uruchamiają się po włączeniu wstecznego biegu i za pomocą 
przerywanego sygnału dźwiękowego informują kierowcę o 
zbliżającej się przeszkodzie.

CZUJNIKI PARKOWANIA

TYLNA KAMERA COFANIA

Tylna kamera cofania uruchamia się po włączeniu 
wstecznego biegu i pokazuje obszar z tyłu samochodu na 
ekranie radia Uconnect umieszczonym na desce rozdzielczej. 
Kiedy tylna kamera cofania jest aktywna, wyświetlana jest 
siatka z wielokolorowymi, statycznymi liniami wskazującymi 
odległość tylnej części pojazdu od przeszkody.

BI-LINK – JEDNO ZAWIESZENIE, WIELE ZASTOSOWAŃ

Wersje standardowe
•  znakomita przyczepność 

do nawierzchni
•  specjalny układ 

zapewniający doskonałe 
działanie

Wersje o ładowności użytkowej  
wynoszącej 1 tonę  
• znakomite osiągi
•  wahacze wzdłużne i  

specjalne belki poprzeczne
•  drążek stabilizatora i specjalny 

układ zapewniający optymalne 
działanie przy każdym 
obciążeniu

Wersje kombi
• maksymalny komfort
•  wyjątkowa łatwość  

prowadzenia w każdych  
warunkach jazdy

•  drążek stabilizatora i  
specjalna kalibracja

W kwestii bezpieczeństwa, przyczepność do 
nawierzchni została zapewniona poprzez 
zastosowanie w standardzie najbardziej 
zaawansowanych urządzeń wchodzących w 
skład elektronicznego systemu stabilizacji, 
takich jak ABS z elektronicznym rozdziałem 
siły hamowania (EBD), ESC uzupełniony o ASR 
(układ zapobiegający poślizgowi), HBA 
(hydrauliczny asystent hamowania) i asystent 
ruszania pod górę. System monitorowania 
ciśnienia w oponach (TPMS) gwarantuje również 
stałą kontrolę ciśnienia w oponach. Przednie i 
boczne poduszki powietrzne chronią zarówno 
głowę jak i klatkę piersiową. Wyposażenie z 
zakresu bezpieczeństwa uzupełniają: system 
przeciwpożarowy, nadwozie ze strefami 
kontrolowanego zgniotu, układ kierowniczy z 
łamaną, teleskopową kolumną kierownicy i 
system chroniący kolana.



WIĘCEJ KSZTAŁTÓW 
I PRZESTRZENI

WSZECHSTRONNOŚĆ

Doblò Cargo oferuje szeroką gamę rozwiązań 
zarówno w odniesieniu do transportu towarów 
jak i ludzi, zapewniając przestronne i komfortowe 
miejsce, w którym spędzasz swój dzień pracy.
Dzięki swojej wszechstronności, Doblò Cargo 
jest gotowy towarzyszyć Ci podczas wszystkich 
Twoich zadań w pracy.
Odkryj, w jaki sposób Doblò Cargo może stać się 
Twoim idealnym partnerem!

ACTIVE



FURGON CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY 

FURGON CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY 

TYLNE DRZWI 

Wszechstronny, solidny i zwinny: wersja Doblò 
Cargo z krótkim rozstawem osi i standardowym 
dachem jest idealnym partnerem dla każdej 
firmy. Praktyczny i funkcjonalny w każdej sytu-
acji, cechuje się wyjątkową ładownością i łatwo-
ścią załadunku.
Przedłużona o 35 cm wersja Maxi oferuje rekor-
dowo duże wymiary wnętrza i rekordową pojem-
ność ładunkową w segmencie. 

FURGON I FURGON W 
WERSJI MAXI

ACTIVE

WSZECHSTRONNOŚĆ Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO JEDNEJ 
STRONIE

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO JEDNEJ 
STRONIE

DWUSKRZYDŁOWE, 
PEŁNE

DOSTĘPNY W WERSJI Z 
DWUSKRZYDŁOWYMI, 
PRZESZKLONYMI LUB 
PEŁNYMI, TYLNYMI 
DRZWIAMI (OPCJA 585)

DWUSKRZYDŁOWE, 
PRZESZKLONE  
(OPCJA 519)

* NIEDOSTĘPNA W WERSJI MAXI

PRZESZKLONA  
(OPCJA 148)

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

Wersja FURGON FURGON MAXI

Rozstaw osi (mm) 2755 3105

Długość  (mm) 4406 4756

Szerokość  (mm) 1832 1832

Wysokość  (mm) 1845 1880

Wersja FURGON FURGON MAXI

Długość  (mm) 1820 2170

Szerokość  (mm) 1714 1714

Wysokość  (mm) 1305 1305

Szerokość pomiędzy nadkolami (mm) 1230 1230

Wysokość progu załadunku 
(niezaładowany) (mm)

545 545

Pojemność ładunkowa  (m3) 3.4
3.8E

4.2
4.6E

Ładowność użytkowa wraz  
z kierowcą (kg)

od 750  
do 1005

od 750  
do 1005

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

GAMA FURGONÓW W WERSJI MAXI

UCHYLNY DACH Z TYŁU *

FURGON PEŁNY* FURGON PEŁNY FURGON PEŁNY 

FURGON CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY 

TYLNE DRZWI 

FURGON PRZESZKLONY

PODNOSZONA TYLNA KLAPA

FURGON

WERSJA MAXI       

E Przy złożonym siedzeniu pasażera i z uchylną przegrodą  



WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

TYLNE DRZWI TYLNE DRZWI

DWUSKRZYDŁOWE, 
PEŁNE

DWUSKRZYDŁOWE, 
PRZESZKLONE  
(OPCJA 519)

Przeznaczony dla tych, którzy wymagają jak naj-
większej przestrzeni ładunkowej przy zachowa-
niu zwinności kompaktowego furgonu. 
Doblò Cargo z wysokim dachem oferuje dodat-
kowe 25 cm wysokości i o 0,6 m3 większą 
pojemność w porównaniu do wersji standardo-
wej przy  takich samych pozostałych wymiarach.
Doblò Cargo XL łączy w sobie długość wersji 
Maxi i wysokość wersji z wysokim dachem.

WERSJA Z WYSOKIM 
DACHEM I WERSJA XL

ACTIVE

WSZECHSTRONNOŚĆ

E Przy złożonym siedzeniu pasażera i z uchylną przegrodą  

Wersja Z WYSOKIM DACHEM XL

Rozstaw osi (mm) 2755 3105

Długość  (mm) 4406 4756

Szerokość  (mm) 1832 1832

Wysokość  (mm) 2125 2125

Wersja Z WYSOKIM DACHEM XL

Długość  (mm) 1820 2170

Szerokość  (mm) 1714 1714

Wysokość (mm) 1550 1550

Szerokość pomiędzy 
nadkolami (mm) 1230 1230

Wysokość progu załadunku 
(niezaładowany) (mm)

545 545

Pojemność ładunkowa  (m3) 4.0
4.4E

5.0
5.4E

Ładowność użytkowa wraz  
z kierowcą (kg)

od 750  
do 1005 1005

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

* NIEDOSTĘPNE W WERSJI XL

GAMA FURGONÓW W WERSJI Z WYSOKIM DACHEM I XL

FURGON PEŁNY * FURGON PEŁNY FURGON PEŁNY 

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO JEDNEJ 
STRONIE

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

FURGON CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY *

FURGON CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY 

FURGON CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY

FURGON PRZESZKLONY

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO JEDNEJ 
STRONIE

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

WERSJA Z WYSOKIM DACHEM

WERSJA XL



Doblò Cargo w wersji Work Up, Twój najlepszy 
partner w pracy, jest w całości zaprojektowany, 
wyprodukowany i objęty gwarancją przez Fiat 
Professional. Idealny do pracy w centrach miast 
i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kompakto-
wy i łatwy w prowadzeniu samochód. Może prze-
wozić ciężkie ładunki i z łatwością poruszać się 
po zatłoczonych miejskich ulicach. 
Doblò Work Up jest bezkonkurencyjny pod wzglę-
dem całkowitej długości (4,98 metra) oraz ładow-
ności (do 845 kg ładowności użytkowej i do 1450 
kg maksymalnego dopuszczalnego nacisku na 
tylną oś). 
Jego mocną stroną jest wyłożona wielowarstwo-
wą wodoodporną sklejką skrzynia ładunkowa o 
długości 2,3 m, szerokości 1,82 m i powierzchni 
4,2 m2, która może pomieścić do 3 europalet lub 
do 33 skrzynek owoców.

WERSJA WORK UP

ACTIVE

Wersja WORK UP

Rozstaw osi (mm) 3105

Długość (mm) 4981

Szerokość (mm) 1872

Wysokość (mm) 2049

Wersja WORK UP

Długość (mm) 2300

Szerokość (mm) 1818

Wysokość burt (mm) 368

Wysokość progu załadunku (mm) 910

Powierzchnia ładunkowa (mm) 4.2

Ładowność użytkowa wraz z 
kierowcą (kg) 845

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

HAKI DO MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STELAŻU 
NA ŚCIANIE

ZEWNĘTRZNY SCHOWEK Z ZAMKIEM DO 
PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI DO 2 METRÓW 
DŁUGOŚCI

WEWNĘTRZNY STOPIEŃ CHOWANY W BURCIE

DŹWIGNIE DO OPUSZCZANIA BURT

WSZECHSTRONNOŚĆ



Doblò Cargo w wersji platforma do zabudowy 
opracowano z myślą o dostosowaniu przestrzeni 
ładunkowej do indywidualnych potrzeb użyt-
kownika. 
Dostępny w wersjach z krótkim i długim rozst-
awem osi, może zostać zaadaptowany dla 
różnych rodzajów zabudowy, w tym m.in. chłod-
ni, skrzyni stałej lub z wywrotką, a nawet małego 
kampera. Parametry dotyczące ładowności, 
wymiary zabudowy, rozwiązania konstrukcyjne 
oraz instalacja elektryczna zapewniają doskonałe 
warunki do wszelkiego typu adaptacji.

PLATFORMA DO 
ZABUDOWY

ACTIVE

Wersja PLATFORMA DO 
ZABUDOWY

PLATFORMA DO 
ZABUDOWY W  
WERSJI MAXI

Rozstaw osi (mm) 2755 3105

Długość zabudowy 
(mm) 2285 2795

Szerokość 
zabudowy (mm) 1870 1870

Wersja PLATFORMA DO 
ZABUDOWY

PLATFORMA DO 
ZABUDOWY W  
WERSJI MAXI

DMC (kg) 2484 2510

Dopuszczalny 
nacisk na przednią 
oś (kg)

1200 1200

Dopuszczalny 
nacisk na tylną oś 
(kg)

1450 1450

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

PUNKTY KOTWICZENIA W KABINIE I NA PLATFORMIE, 
OPTYMALNE UŁOŻENIE DLA KAŻDEGO TYPU 
NADWOZIA

WERSJA Z PLATFORMĄ DO ZABUDOWY PLATFORMA DO ZABUDOWY W WERSJI MAXI INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z EKSTRA DŁUGIM 
PRZEWODEM I ZESPÓŁ ŚWIATEŁ TYLNYCH 
(OPCJA 4EA)

KOŁO ZAPASOWE DOSTĘPNE Z TYŁU I 
KOMPATYBILNE Z WIĘKSZOŚCIĄ WERSJI 
ZABUDOWY (OPCJA 980)

GNIAZDO TRANSFORMATORA – ELEKTRYCZNY 
INTERFEJS DO PODŁĄCZENIA WYPOSAŻENIA 
ZABUDOWY (OPCJA 081)

WSZECHSTRONNOŚĆ



Wersja
KOMBI KOMBI 

MAXI
KOMBI  

XL

Rozstaw osi (mm) 2755 3105 3105

Długość (mm) 4406 4756 4756

Width (mm) 1832 1832 1832

Height (mm) 1845 1880 2125

Wersja
KOMBI KOMBI 

MAXI
KOMBI  

XL

Długość (mm) 950 1300 1300

Szerokość (mm) 1195 1261 1261

Wysokość (mm) 1250 1250 1495

Minimum width (mm) 1120 1191 1191

Poziom tylnej półki (mm) 600 600 600

Pojemność 790/
3200*

1050/
4000*

1050/
4800*

Ładowność użytkowa wraz  
z kierowcą  (kg)E

5p + 335 
(+ 450A)

5p + 450 5p + 425

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO

5 wygodnych siedzeń i do 450 kg ładowności. 
Doblò Kombi, idealny do przewozu pasażerów i 
towarów. Dostępny w wersji z krótkim i długim 
rozstawem osi (Maxi) oraz w wersji XL.

WERSJA KOMBI

ACTIVE
KOMBI W WERSJI XL

KOMBI CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY KOMBI W WERSJI MAXI CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY

KOMBI W WERSJI XL CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONY

TYLNE DRZWI

Z PRZESZKLONYMI, 
PRZESUWNYMI DRZWIAMI 
PO OBU STRONACH I PEŁNYM 
BOKIEM (OPCJA 526)

DWUSKRZYDŁOWE, 
PEŁNE (OPCJA 516)

TYLNE DRZWI

DWUSKRZYDŁOWE, 
PRZESZKLONE

PODNOSZONA TYLNA KLAPA 

PRZESZKLONA 

TYLNE DRZWI

DWUSKRZYDŁOWE, 
PRZESZKLONE

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

Z PRZESZKLONYMI, 
PRZESUWNYMI DRZWIAMI 
PO OBU STRONACH I PEŁNYM 
BOKIEM (OPCJA 526)

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

Z PRZESUWNYMI 
DRZWIAMI PO OBU 
STRONACH

Z PRZESZKLONYMI, 
PRZESUWNYMI DRZWIAMI 
PO OBU STRONACH I PEŁNYM 
BOKIEM (OPCJA 526)

* Ze złożonym, drugim rzędem siedzeń, bez rurowej przegrody przy 
wykorzystaniu całej dostępnej wysokości.

A z opcją 057 wzmocnione zawieszenie.
E Odwołanie do dieslowskiego silnika 1.6.

SKŁADANE I OPUSZCZANE TYLNE SIEDZENIA 
TYLNE PANELE BOCZNE DOSTĘPNE TYLKO W WERSJI Z 
KRÓTKIM ROZSTAWEM OSI

PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY

KOMBI KOMBI W WERSJI MAXI KOMBI W WERSJI XL
KOMBI W WERSJI XLKOMBI W WERSJI XL

KOMBI

WSZECHSTRONNOŚĆ



ACTIVE

PAKIETY

•  Radio uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją (Bluetooth®, usb, 
strumieniowe przesyłanie muzyki) + tuner cyfrowy

• Czujniki parkowania tylne
• Kamera cofania
• Tempomat (cruise control)
• Czujnik deszczu i zmierzchu

• Dwumiejscowe siedzenie pasażera
• Przegroda cargoplus do transportu długich przedmiotów (bez szyby)

• Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem
• Drzwi boczne przesuwne
• Radio VP1 (z funkcją Bluetooth oraz portem USB)

• Fotel pasażera z oparciem składanym w stolik, wpuszczany w podłogę
• Przegroda oddzielająca przedział ładunkowy, uchylna

• Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem
• Dwumiejscowe siedzenie pasażera
• Fotel kierowcy z płynnie regulowanym oparciem
• Schowek zamykany na klucz
•  Radio uconnect z ekranem dotykowym 5" (Bluetooth®, usb,  

strumieniowe przesyłanie muzyki)
• Lakierowane owiewki

• Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem
• Drzwi boczne przesuwne
• Klimatyzacja manualna

Szeroka gama pakietów stworzonych z myślą o 
zaspokojeniu wszystkich Twoich potrzeb.
Niezależnie od tego, czy wybierzesz Doblò Cargo 
ze względu na jego ładowność, funkcjonalność 
jego kabiny czy łatwość prowadzenia w warunkach 
miejskich, zawsze otrzymasz idealny pojazd 
znakomicie spełniający Twoje wymagania.

ROZWIĄZANIA 
DOPASOWANE DO 
POTRZEB TWOJEJ 

FIRMY

PAKIET CITY NAVI PAKIET 3-OSOBOWY PAKIET BASE PLUS 2

PAKIET FLEX PAKIET WORK UP PAKIET BASE PLUS



ACTIVE

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE

OPCJE

Przegroda pełna

Uchylna przegroda, 
dostępna tylko w konfiguracji 
z 2 siedzeniami

Przegroda przeszklona

Pokrywa przedziału 
ładunkowego

Przegroda wielofunkcyjna 
dla konfiguracji z 3 siedzeniami, 

zdejmowana po stronie 
pasażera, umożliwiająca 

przewóz długich przedmiotów

Drabinka po stronie kierowcy 

SZTYWNA TYLNA PÓŁKA

UCHWYTY PODWIESZANE POD DACHEM

Dostępna tylko w wersji Kombi 
z krótkim rozstawem osi. 
Zapewnia podparcie dla masy 
do 70 kg.

Na życzenie przedział ładun-
kowy może być wyposażony w 
praktyczne uchwyty, które 
pozwalają przewozić długie 
przedmioty bez zajmowania 
dolnej części przedziału, 
umożliwiając w ten sposób 
pełne wykorzystanie jego 
powierzchni.

UCHYLNY DACH

Górna część przedziału 
ładunkowego może być otwarta 
dzięki praktycznemu uchylnemu 
dachowi, który pozwala na 
całkowicie bezpieczne 
przewożenie długich ładunków, 
jak np. drabiny lub rury.

Doblò Cargo został zaprojektowany jako 
najlepszy samochód w swojej kategorii pod 
względem funkcjonalności i organizacji. Każdy 
szczegół, jak na przykład uchwyty podwieszane 
pod dachem, sztywna tylna półka i uchylna 
przegroda pozwala zdobywać jeszcze więcej i 
osiągać znakomite wyniki.

PRZEGRODY

Przedział ładunkowy i kabina mogą być oddzielone za pomocą wielu rodzajów przegród. Ponadto, pełne i przeszklone przegrody dostępne są również z wewnętrznym 
wytłumieniem akustycznym.



DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE

OPCJE

ACTIVE

TUNEL Z TRZEMA GNIAZDAMI ELEKTRYCZNYMI

Tunel może być wyposażony w trzy 
gniazda elektryczne, umożliwiające 
podłączenie zewnętrznych urządzeń. 

Kiedy komfort łączy się z funkcjonalnością, 
poprawie ulega zarówno jakość życia jak i 
wyniki w pracy.
Wszystkie dodatki, takie jak wyjmowana 
lampka, elektrycznie regulowane i składane 
lusterka oraz tunel wyposażony w trzy gniazda 
elektryczne, znajdują się w zasięgu ręki; a 
wszystkie praktyczne rozwiązania, które 
można obsługiwać z siedzenia, sprawiają, że 
każdy Twój dzień przyniesie więcej korzyści i 
będzie mniej męczący.

WYJMOWANA LAMPKA

Przedział ładunkowy można oświetlić 
przy pomocy praktycznej lampy, która po 
wyjęciu może służyć jako przenośna 
latarka. Gdy zamontujemy ją ponownie, 
automatycznie się naładuje.

SKŁADANE OPARCIE ŚRODKOWEGO SIEDZENIA

W konfiguracji z 3 przednimi siedzeniami 
istnieje możliwość złożenia oparcia 
prawego i środkowego fotela: środkowe 
siedzenie posiada kieszeń na dokumenty 
umieszczoną na tylnej części oparcia.

SIEDZENIE PASAŻERA SKŁADANE DO POZIOMU PODŁOGI

W konfiguracji z 2 przednimi siedzeniami 
dzięki uchylnej przegrodzie istnieje 
możliwość złożenia siedzenia w taki 
sposób, że powstaje całkowicie płaska 
powierzchnia przedziału ładunkowego, 
zapewniając dodatkowe 0,4 m3 pojemności 
ładunkowej oraz 1230 mm na długość we 
wszystkich wersjach.

SIEDZENIA

W zależności od wersji, do fotela 
kierowcy i pasażera dostępnych jest 
wiele praktycznych rozwiązań:
• regulacja pochylenia oparcia;
• regulacja odcinka lędźwiowego;
• regulacja podłokietnika;
•  oparcie fotela pasażera składane w 

stolik (w wersji Kombi);
• siedzenia przesuwane wzdłuż.

ELEKTRYCZNIE REGULOWANE I SKŁADANE LUSTERKA

Doblò Cargo wyposażony jest w podwójne 
paraboliczne lusterka boczne, które 
zapewniają panoramiczny widok i są 
elektrycznie regulowane i składane z 
kabiny. Istnieje możliwość zabudowania 
w lusterku wstecznym monitora, który 
zwiększy Twoje pole widzenia podczas 
manewrów parkowania.



DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE

OPCJE

ACTIVE

Doblò Cargo oferuje bogaty wybór 
zaskakujących detali, zarówno wewnątrz jak i 
na zewnątrz.
Wnętrze kryje wiele przestronnych schowków 
jak na przykład półka pod sufitem (capucine) 
lub schowek znajdujący się pod siedzeniem 
pasażera. Nadwozie zaś zdobią rozmaite 
stylowe detale takie jak zderzaki lub lusterka 
w kolorze nadwozia. Wszystko to zostało 
stworzone z myślą o poprawieniu stylu życia 
ludzi pracy.

LUSTERKA W KOLORZE NADWOZIA

ZDERZAKI W KOLORZE NADWOZIA

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

Dostępne jako opcja, montowane są na 
spodniej części przedniego zderzaka, 
gwarantując maksymalną wydajność.

Doblò Cargo posiada nowoczesny design, 
będący zasługą charakterystycznych i 
harmonijnych detali.

Więcej stylu, abyś mógł zostać 
zauważony w pracy.

ZAMYKANY SHOWEK NA RĘKAWICZKI

Większa funkcjonalność i większy komfort 
w kabinie, dzięki licznym schowkom 
znajdującym się w zasięgu ręki.

SCHOWEK POD SIEDZENIEM PASAŻERA

Pod siedzeniem pasażera znajduje się 
schowek do przechowywania w porządku 
rozmaitych przedmiotów z dala od 
wścibskich oczu.

PÓŁKA POD SUFITEM (CAPUCINE)

Praktyczna i w zasięgu ręki do 
przechowywania rozmaitych przedmiotów, 
zawsze gotowa do użycia.



249 Biały 168 Czerwony 479 Niebieski

WYGLĄD
ACTIVE

KOLORY NADWOZIA METALLIC

PASTELOWE KOLORY NADWOZIA TAPICERKI

OBRĘCZE KÓŁ

448 Jasno niebieski

515 Niebieski695 Szary

612 Jasno szary

632 Czarny 293 Czerwony

Doblò Cargo oferuje szeroką gamę kolorów 
nadwozia, tapicerek na siedzeniach, kołpaków, 
aluminiowych obręczy kół. Z dumą stwórz swojego 
własnego i idealnego Doblò Cargo i wykonuj 
swoją pracę ze stylem.

JESZCZE BARDZIEJ
TWÓJ

213 Szary Star 275-223 Szary Pinstripe 273-203 Czerwony Pinstripe

301 Szary Pop Olona 389 Czerwony Pop Olona

15-calowe kołpaki 16-calowe kołpaki 15-calowe, aluminiowe 
obręcze kół

16-calowe, aluminiowe 
obręcze kół

16-calowe, aluminiowe obręcze 
kół Rozwiązanie dostępne na 

rynku wtórnym

CARGO / WORK UP

280 Szary Pierce*

CARGO 

CARGO LOUNGE / KOMBI

KOMBI LOUNGE

* Imitacja skóry

722 Perłowy



OSOBOWOŚĆ ZAWSZE 
MA ZNACZENIE.

RÓWNIEŻ W PRACY

Doblò Cargo może być dodatkowo 
wyposażony w najwyższej jakości akcesoria 
z szerokiej gamy oferowanej przez markę 
Mopar®, która jest punktem odniesienia 
dla usług, obsługi klienta, oryginalnych 
części zamiennych i akcesoriów dla marek 
koncernu FCA.

ACTIVE

PERSONALIZACJA

BOX DO PRZEWOZU RUR PRZEDNIE DYWANIKI GUMOWE

TYLNE FARTUCHY PRZECIWBŁOTNEODCHYLANA DRABINKA BOCZNA DO UCHWYTÓW DACHOWYCH

OWIEWKI PRZEDNICH DRZWIUCHWYTY DACHOWE. ZESTAW 3 UCHWYTÓW DACHOWYCH

ODCHYLANA DRABINKA BOCZNA DO UCHWYTÓW DACHOWYCH

UCHWYTY DACHOWE. ZESTAW 3 UCHWYTÓW DACHOWYCH



DOBLÒ
Trudno o lepszy sposób 
pracy. Trudno o lepszego 
partnera w biznesie. Po prostu 
niepowtarzalny. Tak jak Twoja 
praca.

FIORINO
Samochód, który stworzył 
kategorię. Niezrównany pod 
względem zwinności i możliwości. 
Miasta go uwielbiają. Tak samo 
jak profesjonaliści.

TALENTO
Zwinny, nieustraszony i pomysłowy. 
Posiada niepowtarzalny talent 
przekształcania problemów w  
rozwiązania i wyzwań w 
możliwości. Każdego dnia.

DUCATO
To niekwestionowany lider w 
świecie pracy: podstawy do jego 
stworzenia. Silny, wszechstronny 
i nieodzowny dla każdego.

PROFESJONALNY TAK 
JAK TY

Rozpoznanie prawdziwego profesjonalisty jest 
proste: wystarczy spojrzeć na sprzęt, jaki 
wybrał dla siebie.
Prawdziwi profesjonaliści używają wyłącznie 
profesjonalnych narzędzi. Dlatego właśnie 
FIAT PROFESSIONAL jest najlepszym partner-
em, jakiego możesz mieć, niezależnie od tego, 
jakie są Twoje potrzeby. Jego pełna gama jest 
pierwszą i jedyną spod znaku „Professional” i 
została specjalnie zaprojektowana do specjal-
istycznych celów: Twoich celów.

GAMA
FIAT PROFESSIONAL

ACTIVE




