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A modell rövid áttekintése 
Az új Doblò Cargo kategóriaelső teljesítményt és funkcionalitást, hasznos 

terhelhetőséget és hatékonyságot, csekély üzemanyag-fogyasztást és 
költséghatékony üzemeltetést kínál. Optimális választás mindazok számára, akik 
naponta több órát töltenek az autóban, városi forgalomban, gyakori megállásokkal és 
újraindulásokkal, ki- és berakodással, gyors, rövidtávú áruszállítással. Az új Doblò 
Cargo pontosan az ilyen ügyfeleknek készült: tágas, kis költséggel üzemeltethető, 
könnyen rakodható és egyszerűen vezethető, és nem utolsósorban biztonságos és 
kényelmes. 

 
A Fiat Professional új modelljének kategóriagyőztes jellemzői 

Az új padlólemezre épülő új Doblò Cargo számos rekordot megdöntött 
kategóriájában: akár 2,17 méteres belső hossz, 1,23 méter széles a kerékdobok 
között, 3,4-4,2 köbméteres raktér, 750-1000 kg hasznos teherbírás, 4,8 liter/100km 
vegyes ciklus szerinti üzemanyag-fogyasztás, és 1250 km hatótávolság (1.3 Multijet 
90 LE motorral). Ezek a kategóriaelső jellemzők számottevő ügyfélelőnyöket 
jelentenek a valós életben a munka-optimalizáció és az üzemeltetési költségek 
csökkentése terén. A raktér jóval tágasabb, mint az előző modellben: a négyzetes, 
szabályos alakú, teljes egészében kihasználható raktér oldalsó tolóajtókon, valamint 
bőségesen méretezett hátsó ajtókon keresztül közelíthető meg, így a ki- és 
berakodás igazán könnyű feladat. 

Innovatív kialakításának és tágasságának köszönhetően a Doblò Cargo új 
mércét állít a kategóriában: orrkialakítása egyedi, erőteljes személyiséget sugall, 
áramvonalas oldalfalát hangsúlyos kerékívek teszik izgalmassá, míg a farkialakítás a 
megközelíthetőséget és a tágas rakteret hangsúlyozza. A Doblò Cargo masszív, 
robusztus jármű hatását kelti, amit a külső és belső méretek is igazolnak: az autó 
nagyobb, mint elődje. Ez is megerősíti a Fiat Professional modelleknél az új Ducato 
2006-os, illetve az új Scudo 2007-es bevezetése óta érvényesülő trendet: mindkét 
modell nagyobb és tágasabb volt az általa leváltott generációnál. 

 
Megbízható, környezetbarát motorok 

A Fiat Doblò Cargo bevezetésekor egy 1,4 literes benzinmotorral (95 LE), 
valamint három különböző dízelmotorral lesz rendelhető: utóbbiak a második 
generációs 1.3 Multijet (90 LE), az 1.6 Multijet (105 LE), és a 2.0 Multijet (135 LE). 
Az összes motor Euro5-ös besorolású (Az 1.4 benzin, valamint az 1.3 és 1.6 Multijet 
dízelmotorok Euro4-es kivitelben is rendelhetőek). A motorok vezetési élményt, 
kiváló teljesítményt, alacsony üzemi zajszintet, valamint kedvező üzemeltetési 
költségeket (üzemanyag-fogyasztás és karbantartás) kínálnak, ezen kívül 
megbízható és környezetbarát erőforrások. Az Euro5-ös erőforrásokhoz 
alapfelszerelés az új Start&Stop rendszer, valamint a koromrészecske-szűrő (csak 
dízelmotoroknál). A hajtáslánc-kínálatot a későbbiekben Natural Power 
(benzin/metán kettős üzemű) változatok, valamint egy robotizált sebességváltóval 
társított, új dízelmotor egészíti ki.  

 
Biztonság 

A legkülönbözőbb út- és terhelési viszonyok között mutatott, optimális 
menetteljesítmények, kényelem és aktív biztonság érdekében az új Doblòt innovatív 
mechanikus megoldásokkal vértezték fel. Ilyen a Bi-link hátsó felfüggesztés, 
amelynek egyes komponensei a jármű konkrét felhasználásától függően 
kalibrálhatóak. A Doblò Cargo olyan ultramodern elektronikus menetstabilizáló 
rendszereket vonultat fel, mint az ABS, az EBD elektronikus fékerőelosztó, és 
mindenekelőtt az ESP, amelyet visszagurulásgátló rendszerrel is kiegészítették; 
utóbbi emelkedőn segít elindulni a vezetőnek, és ezzel kiszámítható, egyenletes 
vezethetőséget szavatol. 
 Gyűrődőzónáival, első légzsákjaival, valamint innovatív, fej- és mellkas-
védelmet egyaránt biztosító oldallégzsákjaival az új Doblò Cargo a legmagasabb 



passzív biztonsági normákat követi – és teljesíti. Számtalan ötletes apróság – mint a 
tetőn elhelyezett polc, a műszerfalban kialakított irattartó, valamint számos további, 
praktikus tárolórekesz – valóságos guruló irodává varázsolják a Doblò utasfülkéjét. A 
kényelmet, és ezzel a vezető koncentrációs képességét számtalan műszaki 
megoldás, valamint modern berendezés segíti, többek között légkondicionáló 
(opcióként automatikus vezérléssel), sebességtartó automatika, tolatóradar, integrált 
Blue&Me kihangosító rendszer, valamint „Blue&Me TomTom” navigációs 
berendezés. 

 
A modellcsalád 

A modellkínálat hét különböző karosszéria-variánsból áll: rövid és hosszú 
tengelytávú furgonból, emelt tetejű furgonból, rövid és hosszú tengelytávú, ötüléses 
kombiból; valamint különleges figyelmet érdemel a vadonatúj, rövid és hosszú 
tengelytávú kivitelben kapható járóképes alváz, amely egyszerűen és olcsón az adott 
felhasználási terület igényei szerint átalakítható (hűtőkocsi, fix vagy billenő platós 
teherautó). Az új haszonjármű két felszereltségi szinten (alap és SX) választható, 
mindkettő létezik Cargo és Kombi kivitelben. Ezzel összesen mintegy 400 különféle 
lehetősége van a vásárlóknak a megfelelő felépítmény, oldal- és hátsó ajtó, valamint 
a motorok kiválasztására. A Doblò Cargo 11-féle külső színben (3 normál és 8 
metálfény) rendelhető, az autó testre szabását opciós kiegészítők hosszú listája 
támogatja. 
 
A bestseller örököse 

Az új Doblò Cargo egy olyan, rendkívül sikeres modell nyomdokába lép, 
amelyet 2000 végi bevezetése óta több mint 650 000 ügyfél választott (Európában 
és Törökországban). Sikerét részben a folyamatosan megújuló kínálatnak 
köszönhette. A Doblò egész élettartama során gyorsan reagált az ügyfelek igényeire, 
és jelent meg emelt tetős, hosszú tengelytávú, valamint környezetbarát (Natural 
Power, illetve részecskeszűrős dízelmotorokkal szerelt) kivitelekben. A most 
bevezetésre kerülő választék igen gazdag és teljes körű, ezáltal a hivatásos 
felhasználók legkülönfélébb elvárásainak is képes maradéktalanul megfelelni. 
 

 
A Fiat Professional új modelljének kategóriagyőztes jellemzői 
 
Tágas, funkcionális, jól megközelíthető raktér 

Az új Doblò Cargo raktere tágas, szabályos téglatest formájú, és teljes 
egészében kihasználható, térfogatával pedig rögtön a kategória élére lép: a rövid 
tengelytávú kivitelben 3,4, a rövid tengelytávú, emelt tetős verzióban 4, a hosszú 
tengelytávú Maxi modell esetében pedig 4,2 köbméteres a raktér kapacitása. 

A Doblò Cargo belső méretei bőségesek. A raktér hossza 182 (rövid 
tengelytáv) vagy 217 (hosszú tengelytáv) centiméter, szélessége 171, magassága 
pedig 130 (emelt tetővel 155) centi. A kerékdobok között a jelenlegi modellnél három 
centiméterrel nagyobb a távolság: az itt mért, 123 centiméteres belső szélesség azt 
jelenti, hogy hátul kényelmesen elfér akár két Euro-raklap is. 

A lehajtható utasüléssel szerelt kivitelekhez elforgatható elválasztó is 
rendelhető, ami további mintegy 0,40 köbméterrel növeli a hasznos térfogatot, 
miközben a legnagyobb belső hosszúság 305 (rövid tengelytáv) illetve 340 (hosszú 
tengelytáv) centiméterre nő. 

Akárcsak az előző modell esetében, ezúttal is többféle kabinelválasztóval 
rendelhető a Doblò Cargo: zárt, üvegezett, csőrács vagy létrarács. 

A raktér padlójában hat kampó található, amelyek segítségével 
biztonságosan rögzíthető a rakomány. A kiviteltől függően egy vagy két belső lámpa 
gondoskodik a raktér kellő megvilágításáról, illetve rendelhető a modellhez egy 
praktikus, kiemelhető zseblámpa is. 



Új opciós extra az a keresztrúd-pár, amely a raktér felső részébe beszerelve 
hosszabb tárgyak – például létrák, csövek, vezetékek – szállítására alkalmas, a 
raktér egyébként kihasználatlan részében. Ezzel a megoldással szükségtelenné 
válhatnak a külső rakodórendszerek, ugyanakkor maximálisan kihasználható a raktér 
padlója és alja. A keresztrudak kialakításuknak köszönhetően a hátsó ajtóból és a 
jobb oldalajtóból egyaránt könnyen, biztonságosan elérhetők; a szállított tárgyak 
lekötözését a rudakon található, mozgatható kampók segítik. 

A raktér két nagyméretű, szimmetrikusan oldalra nyíló hátsó ajtón keresztül 
közelíthető meg. Ezek egyenként 123 cm szélesek. Pontosan a kerékív szélességéig 
nyílnak, magasságuk pedig 125 (normál kivitel) vagy 146 (emelt tetős kivitel) cm. 

Emellett két bőségesen méretezett oldalsó tolóajtó (70 x 117 cm) is 
rendelhető (kiviteltől függően opció vagy alapfelszerelés). Az ajtók különösen 
könnyedén működtethetők, ami megkönnyíti a ki- és berakodást. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az ajtókilincsek kialakítására: ezeket bal és jobb 
kézzel egyaránt könnyű működtetni, ráadásul vastag kesztyűbe bújtatott kézzel is 
nyithatók. A hátsó ajtó kilincse szintén egyetlen ujjal nyitható, ami különösen nagy 
előny, ha terjedelmes csomagot tartunk a kezünkben. 

Minden kivitelhez (kivéve az emelt tetőshöz) megrendelhető a divatos 
megjelenésű, felfelé nyíló hátsó fal. 
 
 
Kategóriaelső raktér-kapacitás és Bi-link hátsó felfüggesztés 

Az új Doblò Cargo olyan kompakt, független Bi-link hátsó felfüggesztést 
kapott, amely példa nélkül álló a kategóriában, és optimális kényelmet és 
vezethetőséget kínál, számottevően nagyobb terhelhetőség mellett  

Moduláris alkotóelemeinek (rugók, lengéscsillapítók, alátétek, stabilizátorok, 
stb.) köszönhetően a Bi-link felfüggesztés pontosan az adott jármű jellemzőihez, 
illetve szállítási feladataihoz alakítható: 

• Cargo, 750 kg: kanyarstabilizátor nélküli kivitel, optimális 
teljesítmény/tömeg arány, kiváló vezethetőség és komfort.  

• Cargo, 1000 kg: optimalizált terhelhetőség (kategóriaelső) 
stabilizátorral, a felfüggesztés akár 1450 kg hátsótengely-terhelést is 
megenged (300 kg-mal több az előző generációs Doblò Cargo-énál.  

• Kombi: kanyarstabilizátorral felszerelt variáns. Optimális komfortot nyújt, 
nagyszerű vezethetőséggel párosítva. 

  
Első ízben járóképes alvázként is kapható  

A Doblò Cargo termékkínálatának vadonatúj tagja a járóképes alvázas kivitel 
(rövid és hosszú tengelytávval). Ezzel a Fiat Professional mostantól elérhető áron 
képes olyan alapvető átalakításokat kínálni, amelyek csak látszólag sorolhatók a 
kishaszonjárművek közé, és amelyek bizonyos szakmák különleges igényeit 
kielégítő haszonjárműveket (hűtőkocsi, rögzített vagy billenő platós teherjármű) 
eredményeznek. Az új Doblò Cargo kivitelek legnagyobb össztömege az előző 
Scudo generációéhoz közelít, ami nagy előnyt jelent azon ügyfelek számára, akik 
megbízható, költséghatékony, kompakt méretű járművet keresnek. A Doblò Cargo 
elméleti terhelhetősége meghaladja az 1100 kilogrammot; az első és hátsó 
tengelyek terhelhetősége 1090, illetve 1450 kg – ezek különleges adatok ebben a 
kategóriában. 

A legnagyobb hasznos beépíthető hosszúság 225 cm a rövid, 280 cm a 
hosszú tengelytávú kivitel esetében; a legnagyobb szélesség mindkét esetben 187 
cm; az adatok a kialakítás és a tömegeloszlás függvényében változhatnak.  

Az új Doblò járóképes alváz kivitelei azért is képeznek ideális alapot az 
egyedi felépítményekhez, mert számos megoldással segítik elő azoknak a jármű 
szerkezetéhez történő igazítását. Specifikus elektromos interfészek rendelhetők 
például (ezt a lehetőséget igen nagyra értékelték a múltban a Ducato-vásárlók). 

  



 
Jellegzetes stílus, funkcionális, rugalmas belsővel 

A Centro Stile Fiat által tervezett Doblò Cargo innovatív megjelenése kívül a 
praktikus, robusztus és funkcionális haszonjármű egyediességére helyezi a 
hangsúlyt, míg az utasfülke a többcélú járművektől elvárható kényelmes, világos 
kialakítású. A külső méretek meghaladják a jelenlegi modellét: 439 cm hosszú, 183 
cm széles, 185 cm (magas tetővel 210 cm) magas, a tengelytáv 276 cm. A Doblò 
Maxi (hosszú, 311 cm tengelytávval) teljes hosszúsága 474 cm, magassága 188 cm, 
szélessége pedig megegyezik a rövid tengelytávú modellével. A rakodóperem 
magassága (54,5 cm a földtől számítva) gyakorlatilag megegyezik az előző 
modellével. 

Az orrkialakítás erőteljes, határozott személyiséget sejtet, és egyensúlyban 
áll a jármű egészével: a nagyméretű fényszórók és a hatalmas, kerekített 
motorháztető egyedi stílusjegyek. A karosszéria színére fényezett, középen méretes 
szájat és a Fiat emblémáját viselő lökhárítók az előző modell stílusát idézik. Az orrot 
a nagyméretű szélvédő teszi teljessé, amely világosabb utasteret és jobb 
láthatóságot eredményez. 

A Doblò Cargót oldalnézetből lényegre törő, letisztult vonalak határozzák 
meg, amelyek dinamikus, egyben kecses megjelenést kölcsönöznek az autónak. A 
jármű személyiségét erősítik a beépített irányjelzővel szerelt, nagyméretű külső 
tükrök, valamint a csillogó fekete hátsóajtó-oszlopok. Az oldalsó tolóajtók tökéletesen 
beleillenek az oldalfalba, míg a vezetősín kialakítása (a karosszériába süllyesztett, 
integrált sín) a több közkedvelt buszlimuzinon is alkalmazott megoldást idézi. 

Az autó fara első pillantásra tekintélyes raktérkapacitást és tágas belső teret 
ígér. A vásárlók kétféle hátsó ajtó közül választhatnak: az aszimmetrikusan nyíló, 
kétszárnyas ajtó üvegezett vagy lemezelt kivitelben, míg a felfelé nyíló ajtó csak 
üvegezve kapható. Az első kettő jellegzetes központi formai eleme innovatív, egyedi 
módon foglalja egységbe a rendszámtáblát, az ajtókilincset és a Fiat logót. A felfelé 
nyíló csomagajtó ugyancsak egyedi jellegzetessége az új Doblò Cargónak: speciális 
alakja, hatalmas üvegezett felületei és olyan jellegzetességei, mint a besüllyesztett 
modelljelzés és embléma, valóban exkluzívvá teszik megjelenését 

A Doblò Cargo belterében a tágasság és világosság dominál. A belsőből nem 
hiányzik a tetőn kialakított polc, amely az előző modell azonos alkatrészénél 
nagyobb és praktikusabb. Ezen felül számos nyitott vagy zárható tárolórekeszt 
találhatunk. 

Az ajtózsebekben például elfér két félliteres palack, valamint egy A4-es 
mappa, míg a nagyobb, zárható kesztyűtartóban akár egy 14 colos hordozható 
számítógépet is elsüllyeszthetünk. Felül, nyitott rekeszt találunk, az utasfülke dúskál 
az apróbb-nagyobb tárgyaknak (pl. mobiltelefon, toll, pénzérme) szánt tároló 
helyekben. Bizonyos kivitelekhez egy, az utasülés ülőpárnájában kialakított, ötletes 
üreget is megrendelhetünk. 

Szintén sokak által nagyra értékelt extra az az iratrögzítő csipesz, amely 
összecsukható íróasztallá varázsolja a műszerfalat, amelyen jegyzeteket írhatunk 
fel, vagy papírokat tárolhatunk. 

Az új modell kárpit- és ülésválasztéka számos szín- és anyagkombinácót 
kínál. Az ülések egyébként kényelmesek és praktikusak, amivel teljesítik is a 
hivatásos felhasználók elvárásait.  

A rövid tengelytávú Combi kivitel kemény kalaptartója két szinten rögzíthető, 
terhelhetősége az alsó pozícióban akár 70 kg, így tetszésünk szerint alakíthatjuk a 
csomagtartót. 

A Combi kivitelek csomagtere 790, illetve 1050 literes (rövid és hosszú 
tengelytáv). 



Megbízható, környezetbarát motorok  
 

A Fiat Doblò Cargo műszaki kiválóságát a hozzá választható benzines, illetve 
dízelmotorok sora (a későbbiekben 115 lóerős Natural Power 1.4 16v T-JET motorral 
is kapható lesz) is jól szemlélteti. Ezeket a motorokat egytől egyig a Fiat Powertrain 
Technologies (FPT) fejlesztette ki, hozzájuk teljesítményszinttől függően öt- vagy 
hatfokozatú manuális sebességváltó csatlakozik (még idén bemutatkozik egy új, 1,6 
literes erőforrás, robotizált sebességváltóval).  

A modell bemutatásakor az alábbi motorokkal választható:  
• 1.3 MultiJet II 16v - 90 LE (Euro 5) Start&Stop rendszerrel és 

részecskeszűrővel  
• 1.3 Multijet 16v - 90 LE (Euro 4)  
• 1.6 MultiAir 16v - 105 LE (Euro 5) Start&Stop rendszerrel és 

részecskeszűrővel  
• 1.6 Multijet 16v - 105 LE (Euro 4)  
• 2.0 MultiJet 16v - 135 LE (Euro 5) Start&Stop rendszerrel és 

részecskeszűrővel 
• 1.4 16v - 95 LE (Euro 5) Start&Stop rendszerrel 
• 1.4 16v - 95 LE (Euro4)  
 
Az összes Euro5-ös motorhoz alapfelszerelés a Start&Stop rendszer, amely 

álló helyzetben átmenetileg megállítja, majd ismét újraindítja a motort, ami jobb 
üzemanyag-fogyasztást eredményez, valamint csökkenti a zajszintet az 
utasfülkében.  

Az előző modellhez képest ritkult a szervizintervallum. Az előző 1.3 Multijet 
motor 20 000 kilométerével szemben az új, Euro5-ös motort már csupán 35 000 
kilométerenként szükséges teljes körűen átvizsgálni. Ez 120 000 km 
futásteljesítményre vetítve 34 százalékos karbantartási költségmegtakarítást jelent.  
 
1.3 Multijet - 90 LE, Euro 4 / 1.3 Multijet II, Euro 5 (DPF és Start&Stop) 

Az FPT (Fiat Powertrain Technologies) által tervezett és gyártott 1.3 literes, 
90 lóerős Multijet II a Multijet motorok második generációjához tartozik. Újak a közös 
nyomócsöves befecskendező rendszer fúvókái, és nyomásszabályozó szelepe is 
megújult, így a korábbiaknál jobban kézben tartható az üzemanyag adagolása, az 
égéslefutás pedig pontosabb és egyenletesebb. 

Egyetlen ütemen belül több (akár nyolc) befecskendezést végez a rendszer, 
ami optimális üzemanyag-befecskendezést, ezáltal fokozatosabb égést, kedvezőbb 
fogyasztást, károsanyag-kibocsátást, zajszintet és vezethetőséget eredményez. Az 
előző generációhoz képest tehát az új közös nyomócsöves befecskendezők kisebb 
üzemanyag-fogyasztást és alacsonyabb CO2-kibocsátást mutathatnak fel, jelentős 
mértékben visszaszorított emisszió mellett. 

A Multijet motorok a közös csöves befecskendezési technológia 
legmodernebb képviselői. A JTD dízelek 1997-es bemutatása után a Multijet 
technológia 2003-ban érkezett. A Multijet II újabb műszaki elsőséget hozott a Fiat 
Csoportnak, és megelőzött több, csak a jövőben bevezetésre kerülő, a jelenleginél is 
szigorúbb környezetvédelmi előírást.  

Az új Multijet II motorok egyre modernebb stratégiákat alkalmazva 
optimalizálják az égést: a befecskendezési mennyiségszabályozás (Injection Rate 
Shaping) például egyetlen ütemen belül kétszer fecskendez be üzemanyagot az 
égéstérbe, ami csökkenti a zajszintet, az üzemanyag-fogyasztást, és az Euro6 
norma szemszögéből nézve a károsanyag-kibocsátást is (30 százalékkal kisebb 
potenciális nitrogénoxid emisszió.) 

Az új Doblò Cargo 1.3 literes, 90 lóerős Multijet II dízelmotorja változó 
geometriájú turbót kapott, ami a teljes fordulatszám-tartományban optimális feltöltést 
szavatol: a motor jelenlegi, 75 lóerős kiviteléhez képest 15 lóerővel erősebb (+20%), 



maximális, 200 Nm (+5%) forgatónyomatékát pedig már 1500/perc fordulatszámon 
leadja, így kivételesen rugalmasan vezethető. 

A koromrészecske-szűrővel és Start&Stop rendszerrel felszerelt Euro5-ös 
motorváltozat üzemanyag-fogyasztása mintegy 8 százalékkal alacsonyabb, mint a 
korábbi 75 lóerős variánsé (vegyes ciklus szerint). Ez a Start&Stop rendszernek 
köszönhető, amely megálláskor átmenetileg leállítja, majd automatikusan újraindítja 
a motort, ezzel mérsékelve az üzemanyag-fogyasztást, valamint az utasfülke 
zajszintjét. A rendszerhez egy másik fontos környezetbarát funkció is tartozik: a 
kapcsolási esedékesség jelző segítségével a vezető a fogyasztás szempontjából 
optimális pillanatban tud fel-, illetve visszaváltani. 

Az eredmény kategóriaelső üzemanyag-fogyasztás: vegyes ciklusban 
mindössze 4,8 liter 100 kilométeren (ez 1250 km hatótávolságak felel meg), míg a 
CO2-kibocsátás csupán 126 g/km. Ugyanakkor az új Fiat Doblò Cargo kiváló 
menetteljesítményekre képes, legnagyobb sebessége 158 km/óra.  
 
1.6 Multijet 105 LE Euro 4 / Euro 5 (DPF és Start&Stop) 

Az 1.6 Multijet motorcsalád a már ismert és elismert, 105 lóerős 1.9 Multijet 
dízelhez képest számottevő előrelépést testesít meg a menetteljesítmények, a 
vezethetőség, a károsanyag-kibocsátás és az üzemeltetési költségek terén.  
 Az elektronikus vezérlésű, fix geometriájú turbófeltöltővel szerelt 1.6 Multijet 
már kis motorfordulaton jelentős forgatónyomatékot ad le. Ez még meglepőbb, ha a 
viszonylag csekély lökettérfogatot is figyelembe vesszük: 290 Nm, szemben az előző 
1.9 Multijet 200 Nm nyomatékával (+45%). 1500/perc fordulatszámon leadott 300 
Nm forgatónyomatékával az 1.6 Multijet az 1,8 literesnél nem nagyobb motorok 
kategóriájának éllovasa. Ami a fajlagos forgatónyomatékot illeti (azaz Nm/cm3), az 
1,6 szintén a kategória legjobbja, és ezzel egyenesen forradalminak tekinthető a 
dízelmotorok körében. Ezzel az erőforrással felszerelve az új Fiat Doblò Cargo 164 
km/h végsebességre képes; vegyes ciklus szerinti átlagfogyasztása 5,2 l/100 km 
(mintegy 10 százalékkal kevesebb, mint az előző, 105 lóerős 1.9 Multijet 5,8 l/100 
km értéke), a CO2-kibocsátás 136 g/km.  

Az 1.6 Multijet szervizperiódusa hosszabb az általa leváltott motorénál, ami 
az üzemeltetési költségek mérséklését jelenti. Az egyes komponensek tartósságát 
és hatásfokát javító, precíz megmunkálásnak és a magas szintű kidolgozási 
minőségnek köszönhetően az 1.6 literes Multijet dízelmotor mindössze 35 000 
kilométerenként igényel karbantartást. Ennek a fenntartási költségekre kifejtett 
jótékony hatása egyértelmű: 120 000 km/év futásteljesítmény mellett a tervezhető 
szervizköltségek 40 százalékkal alacsonyabbak, mint a 105 lóerős 1.9 Multijet 
motorral szerelt előző Doblò generáció esetében. 

Ami a környezeti teljesítményt illeti, a 105 lóerős 1.6 Multijet motor 
ultramodern kipufogógáz-kezelési megoldásokat alkalmaz. Ilyenek a motorhoz közel 
beépített koromrészecske-szűrő, vagy a belső kipufogógáz-visszavezetés, amely 
jobb hőmérséklet-szabályozást és gázáramlást eredményez, miközben csökkenti a 
károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást. 

Az 1.6 Mulitjet (az 1.3 Multijethez hasonlóan) két kivitelben – Euro 4 vagy 
Euro 5 – választható, utóbbi alapfelszerelésként DPF részecskeszűrőt és Start&Stop 
rendszert kínál.  
 
2.0 Multijet 135 LE, Euro 5 DPF részecskeszűrővel és Start&Stop rendszerrel 

A 135 lóerős 2.0 Multijet a bevált 120 lóerős 1.9 literes motor 
továbbfejlesztésével született meg. Teljesítménye 12, legnagyobb forgatónyomatéka 
60 százalékkal magasabb elődjénél, Euro5-ös környezetvédelmi besorolású.. Ezek a 
motorjellemzők kimagasló vezetési élményt és kiváló teljesítményt eredményeznek: 
a végsebesség 179 km/óra, a vegyes ciklus szerinti átlagos üzemanyag-fogyasztás 
mindössze 5.6 liter/100 km (9 százalékkal kevesebb, mint az előző 120 lóerős 1.9 
Multijet motor 5,9 l/100km értéke), a CO2-kibocsátás 148 g/km.  



A kétliteres motoron számos műszaki újítást vezettek be a teljesítmény 
fokozása, ugyanakkor a zaj- és rezgésszint mérséklése érdekében. A feltöltést 
elektronikus vezérlésű, fix geometriájú turbóra bízták, ami nagyobb teljesítményre 
képes, és már kis fordulatszámon magas forgatónyomatékot ad le (320 Nm 
1500/percnél).  

Az elektromos működtetésű EGR-szelepet közvetlenül a motorvezérlő 
rendszer szabályozza. A visszavezetett kipufogógázt hűtő rendszer mellett 
közvetlenül a motor mögé szerelt katalizátor mérsékli a károsanyag-kibocsátást. A 
135 lóerős motort alapkivitelben koromrészecske-szűrővel szerelik fel.   

Az erőforrás – a motoron, illetve annak egyes alkatrészein a fejlesztési 
folyamat során elvégzett számtalan vizsgálatnak köszönhetően – rendkívül 
megbízható. 
 
1.4 16v benzinmotor – 95 LE, Euro 4/Euro 5 

Az Euro 4-es, illetve Euro 5-ös emissziós besorolású, takarékos 1.4 literes, 
hengerenkénti négyszelepes, 95 lóerős benzinmotor tökéletes városi partner. 
Nyomatéki görbéje 1500 és 4000/perc között különösen egyenletes, így a motor 
minden helyzetben rendkívül rugalmas viselkedésű és takarékos, vegyes ciklus 
szerinti átlagfogyasztása 7.0 l/100 km. (Euro 5 konfigurációban), ami nem kis 
mértékben a motor igen csekély, csupán 100 kilós tömegének köszönhető. A 
végsebesség 161 km/óra, a CO2-kibocsátás 163 g/km. 
 
Start&Stop rendszer és kapcsolási esedékesség jelző  

Az új Fiat Dobló Start&Stop rendszerének fő célja a környezetvédelem, illetve 
az üzemanyag-fogyasztás csökkentése. Az összes Euro5-ös motorváltozatnál 
alapáras szerkezet átmenetileg leállítja az erőforrást, majd automatikusan újraindítja 
azt, ezzel csökkentve az üzemanyag-fogyasztást és a zajszintet. A sűrű városi 
forgalomban gyakorta előforduló forgalmi helyzetekben, illetve közlekedési lámpánál 
várakozva – amennyiben a vezérlőprogram engedélyezi – a rendszer automatikusan 
leállítja a motort, és ezzel városban akár 15 százalékkal, a NEDC-ciklusra vetítve 
3,5-4 százalékkal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. 

 
A kapcsolási esedékesség kijelző a Start&Stop rendszerrel kiegészítve 

“másodpilótaként” segíti a vezetőt a helyes fel- és visszakapcsolási pontok 
megválasztásában, és így a lehető legtakarékosabb üzem elérésében. A rendszer 
például a műszerfalon, vagy a Blue&Me-TomTom kijelzőn megjelenő nyíllal jelezheti, 
hogy ideje felkapcsolni, hogy a motor szegényebb keverékkel üzemelhessen, vagy 
épp ellenkezőleg, visszakapcsolva kiaknázni a motor forgatónyomatékát. 
 
Biztonság 

A Doblò Cargo olyan haszongépjármű, amelynek fejlesztése során kiemelt 
szerepet kapott a lehető legmagasabb szintű biztonság. Ezen tulajdonságát a 
számos beépített rendszernek (piactól, illetve kiviteltől függően alap- vagy opciós 
tartozékok) köszönheti. A védelem sorát a passzív rendszerek nyitják, azon belül is 
két vadonatúj fejlesztésű első oldallégzsák, amelyek a fejet és a mellkast egyaránt 
védik.  

A Fiat Professional új modelljének stabil, megbízható úttartásáról elektronikus 
fékszabályozó, illetve kormányzási segédrendszerek gondoskodnak. Az ABS 
blokkolásgátló fékrendszerhez EBD elektronikus fékerőelosztó, valamint 
visszagurulás-gátlóval kiegészített menetstabilizáló társul (a Doblò Cargo 
kategóriájának egyetlen olyan modellje, amely minden motorvariánsához kínálja ezt 
a lehetőséget). 

Az új modellnek minden szükséges eleme megvan a kényelmes, és 
biztonságos hosszú távú utazásokhoz. A fékrendszer erős, teherbíró, hatása 
pontosan, finoman adagolható, a gumikat a kényelem és a biztonság maximumának 



szem előtt tartásával választották ki a fejlesztők. A futómű bevált szerkezetű, elöl 
független McPherson, hátul szintén független kialakítású Bi-link rendszer dolgozik.  

A Fiat Doblò Cargo modern megoldásokkal fokozza utasai kényelmét, illetve 
segíti a vezető koncentrációját: ilyenek a klímaberendezés (manuális vagy 
automatikus vezérléssel), a sebességtartó automatika, a tolatóradar, az integrált 
Blue&Me mobiltelefon-kihangosító rendszer, valamint a Blue&Me TomTom 
műholdas navigációs készülék. 

Külön említést érdemel a Blue&Me–TomTom, a Blue&Me platformra épülő 
legújabb fejlesztés. A teljesen integrált információs-szórakoztató rendszer praktikus, 
színes érintőképernyője segítségével vezérelhető a mobiltelefon, a műholdas 
navigációs berendezés, valamint a fedélzeti számítógép. A berendezés a Fiat-
csoport és a TomTom, a hordozható navigációs készülékek európai piacvezető 
gyártója közötti együttműködés eredményeként született meg, a járműhöz a Magneti 
Marelli által kifejlesztett Blue&Me rendszeren keresztül csatlakozik.  

A Blue&Me–TomTom praktikus és biztonságos elhelyezéséről a műszerfalon 
kialakított tartó gondoskodik: ez egyfelől tölti is a készüléket, illetve lehetővé teszi 
annak kiszerelését a gépkocsiból. A rendszer a kormánykeréken elhelyezett 
gombokkal, illetve hangvezérléssel irányítható. Az exkluzív „Car menu” a járműre, 
illetve a csatlakozó berendezésekre vonatkozó információkat jeleníti meg:  
• minden menetadat egyetlen képernyőn: megtett távolság, átlagos üzemanyag-

fogyasztás, hatótávolság; 
• alacsony üzemanyag-szint figyelmeztetés, kiegészítve a legközelebbi 

üzemanyagtöltő állomáshoz vezető útbaigazítással; 
• érdekes pontok, Fiat-csoport szervizközpontok, metántöltő-állomások; 
• a Blue&Me rendszerhez csatlakozó mobiltelefon vezérlése: hívások, információk, 

telefonszámok, hívásnapló. 
A Fiat Professional új modelljéhez rendelhető Blue&Me rendszer Bluetooth® 

mobiltelefon-kihangosítást és hangvezérlést, USB–csatlakozót, MP3-lejátszót, 
valamint SMS-felolvasót tartalmaz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Műszaki adatok  
 

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

Hengerszám és 
elrendezés 

Soros 
négyhengeres, 
elöl keresztben 

beépítve 

Soros 
négyhengeres, elöl 
keresztben beépítve 

Soros 
négyhengeres, 
elöl keresztben 

beépítve 

Soros 
négyhengeres, 
elöl keresztben 

beépítve 
Furat x löket (mm) 1368 1248 1598 1956 
Hengerűrtartalom 
(cm3) 72x84 69.6x82 79.5x80.5 83x90.5 

Emissziós besorolás 
Euro 4 - Euro 5  
Start&Stoppal 

Euro 4 - Euro 5  
Start&Stoppal és 

DPF-fel 

Euro 4 - Euro 5  
Start&Stoppal és 

DPF-fel 

Euro 5  
Start&Stoppal és 

DPF-fel 

Kompresszió 11:1 16,8:1 (17,6:1 Euro 
4) 

16,5:1 16,5:1 

Teljesítmény KW 
(LE) @ 
fordulatszám 

70 (95) @ 6000  66 (90) @ 4000 77 (105) @ 4000 99 (135) @ 3500 

Forgatónyomaték 
Nm (Nm) @ 
fordulatszám  

127 @ 4500 200 @ 1500 (1750 
Euro 4) 

290 @ 1500 320 @ 1500 

Szelepvezérlés  

Fogasszíj, 
hidraulikus 

szelepemelők, 
hengerenként 4 

szelep 

Fogasszíj, 
hidraulikus 

szelepemelők, 
hengerenként 4 

szelep 

Fogasszíj, 
hidraulikus 

szelepemelők, 
hengerenként 4 

szelep 

Fogasszíj, 
hidraulikus 

szelepemelők, 
hengerenként 4 

szelep 

üzemanyag ólommentes 
benzin (95 Ron) 

gázolaj (EN 590) gázolaj (EN 590) gázolaj (EN 590) 

Üzemanyag-ellátás 

Visszafolyó ág 
nélküli, 

elektronikus, 
hengerenkénti 

szívócső 
befecskendezés 

Elektronikus 
szabályozású 

Multijet II (Euro4: 
Multijet) közös 
nyomócsöves 

közvetlen 
befecskendezés, 

turbóval és 
közteshűtővel 

Elektronikus 
szabályozású 
Multijet közös 
nyomócsöves 

közvetlen 
befecskendezés, 

turbóval és 
közteshűtővel 

Elektronikus 
szabályozású 
Multijet közös 
nyomócsöves 

közvetlen 
befecskendezés, 

turbóval és 
közteshűtővel 

Gyújtás 
Elektronikus 

motorirányítás Kompressziós Kompressziós Kompressziós 

     

ERŐÁTVITEL          

Hajtásmód Elsőkerékhajtás Elsőkerékhajtás Elsőkerékhajtás Elsőkerékhajtás 

Tengelykapcsoló 
működtetés 

Száraz, 
egytárcsás 

tengelykapcsoló
; hidraulikus 
működtetés 

Száraz, egytárcsás 
tengelykapcsoló; 

hidraulikus 
működtetés 

Száraz, 
egytárcsás 

tengelykapcsoló; 
hidraulikus 
működtetés 

Száraz, 
egytárcsás 

tengelykapcsoló; 
hidraulikus 
működtetés 

Sebességfokozatok 
száma 

5 + R 5 + R 6 + R 6 + R 

     

Kormányzás         

Kormánymű 
Hidraulikus 
rásegítésű, 
fogasléces 

Hidraulikus 
rásegítésű, 
fogasléces 

Hidraulikus 
rásegítésű, 
fogasléces 

Hidraulikus 
rásegítésű, 
fogasléces 

Fordulókör átmérő 
(m) padkák között 

11,2 - 12,5 
(Maxi) 

11,2 – 12,5 (Maxi) 11,2 - 12,5 (Maxi) 11,2 - 12,5 (Maxi) 

     

     
FÉKEK -  
T (belső hűtésű tárcsa) - D (dob) 

      

Típusa 
hidraulikus, két 

független 
fékkörrel 

hidraulikus, két 
független fékkörrel 

hidraulikus, két 
független fékkörrel 

hidraulikus, két 
független fékkörrel 



Átmérő elöl (mm)  T 305 
T 284 – T 305 (Maxi 

és extra 
teherbírású)  

T 284 – T 305 
(Maxi és extra 
teherbírású)  

T 305 

Átmérő hátul (mm)  D254 

D 228 – D 254 
(Maxi, extra 

teherbírású és 
Combi)  

D 228 - D 254 
(Maxi, extra 

teherbírású és 
Combi)  

D254 

Fékszervó átmérője 
(col)  

10 10 10 10 

     

FELFÜGGESZTÉS         

Elöl 

Független 
McPherson 
rugóstagok, 

segéd 
kereszttartóhoz 

rögzített 
lengőkarok, 

teleszkopikus 
lengéscsillapítók
, csavarrugók, 

kanyarstabilizát
or  

Független 
McPherson 

rugóstagok, segéd 
kereszttartóhoz 

rögzített lengőkarok, 
teleszkopikus 

lengéscsillapítók, 
csavarrugók, 

kanyarstabilizátor 

Független 
McPherson 

rugóstagok, segéd 
kereszttartóhoz 

rögzített 
lengőkarok, 

teleszkopikus 
lengéscsillapítók, 

csavarrugók, 
kanyarstabilizátor 

Független 
McPherson 

rugóstagok, segéd 
kereszttartóhoz 

rögzített 
lengőkarok, 

teleszkopikus 
lengéscsillapítók, 

csavarrugók, 
kanyarstabilizátor 

Hátul 

Független Bi-
link 

felfüggesztés, 
csavarrugók, 

kettős beállítású 
lengéscsillapítók

, 
kanyarstabilizát

or (kiviteltől 
függően) 

Független Bi-link 
felfüggesztés, 

csavarrugók, kettős 
beállítású 

lengéscsillapítók, 
kanyarstabilizátor 
(kiviteltől függően) 

Független Bi-link 
felfüggesztés, 
csavarrugók, 

kettős beállítású 
lengéscsillapítók, 
kanyarstabilizátor 
(kiviteltől függően) 

Független Bi-link 
felfüggesztés, 
csavarrugók, 

kettős beállítású 
lengéscsillapítók, 
kanyarstabilizátor 
(kiviteltől függően) 

     

KEREKEK         

  185/65 R15 185/65 R15   

195/60 R16 195/65 R15 (Combi) 195/65 R15 
(Combi) 

195/60 R16 
Abroncsok 

  
195/60 R16 (Maxi 

és extra 
teherbírású) 

195/60 R16 (Maxi 
és extra 

teherbírású) 
  

     
Elektromos 
rendszer (12V)         

Akkumulátor 
kapacitás (Ah) 

40 - 50 - 60 - 63 
- 72 

50 - 63 - 70 - 72 60 - 70 - 72 72 

Áramerősség (A) 
70 - 90 - 105 - 

120 70 - 90 - 105 - 120 100 - 120 - 150 100 - 120 - 150 

     

Térfogatok         

Üzemanyagtartály 
(liter) 60 60 60 60 

     
Euro 5 
menetteljesítmény
ek és üzemanyag-
fogyasztás  

        

Cargo, rövid 
tengelytáv, 750 kg 
teherbírás 

     

Végsebesség 
(km/óra) 

161 158 164 179 

Vegyes 
átlagfogyasztás 7,0 4,8 5,2 5,6 



(l/100 km) 

CO2 (g/km)  163 126 136 148 
 
Méretek 
 

CARGO Cargo, rövid tengelytáv 
Cargo rövid tengelytáv, 

emelt tető  
Cargo Maxi hosszú 

tengelytáv 

  
Lemezelt és részben 

üvegezett 
Lemezelt és részben 

üvegezett 
Lemezelt és részben 

üvegezett 
Külső méretek 
(mm)       

Tengelytáv 2755 2755 3105 

Maximum hossz 4390 4390 4740 

Maximum szélesség 1832 1832 1832 

Első nyomtáv 1510 1510 1510 

Hátsó nyomtáv 1530 1530 1530 
Maximum magasság 
(üresen) 1845 2100 1880 

Első túlnyúlás 895 895 895 

Hátsó túlnyúlás 740 740 740 

        

Raktér (mm)       

Hossz 1820 1820 2170 

Szélesség 1714 (1518) 1714 (1518) 1714 (1518) 
Szélesség a 
kerékdobok között 1230 1230 1230 

Magasság 1305 1550 1305 

        

Raktér térfogat (m3)       

Térfogat 3.4 4.0 4.2 

        
Raktér 
megközelíthetősége 
(mm)       

Hátsó ajtó (mm)       

Szélesség 1231 1231 1231 

Magasság 1250 1455 1250 
Rakodási perem 
magasság (üresen) 545 545 545 

Oldalajtó (mm)       

Szélesség 700 700 700 

Magasság 1175 1175 1175 
 

JÁRÓKÉPES ALVÁZ 
Járóképes alváz, rövid 

tengelytáv 
Maxi járóképes alváz, hosszú 

tengelytáv 

Külső méretek (mm)     

Tengelytáv 2755 3105 

Maximum hossz 4375/4211* 4725/4561* 

Maximum szélesség 1789 1789 

Első nyomtáv 1510 1510 

Hátsó nyomtáv 1530 1530 
Maximum magasság 
(üresen) 1845 1845 

Első túlnyúlás 895 895 

Hátsó túlnyúlás 725/561* 725/561* 

Alváz (mm)     

Hossz 1765/1601* 2115/1951* 



Max. elméleti járműhossz 
** 2245 2795 
Max. elméleti jármű 
szélesség ** 1870 1870 

      
* hátulsó 
gyűrődőszerkezet 
kereszttartója nélkül mért 
adatok     
** kivitel jellegétől és 
tengelyterhelésektől 
függően      

 

COMBI Combi rövid tengelytáv 
Combi Maxi hosszú 

tengelytáv 

Külső méretek (mm)     

Tengelytáv 2755 3105 

Maximum hossz 4390 4740 

Maximum szélesség 1832 1832 

Első nyomtáv 1510 1510 

Hátsó nyomtáv 1530 1530 

Maximum magasság (üresen) 1845 1880 

Első túlnyúlás 895 895 

Hátsó túlnyúlás 740 740 

      

Csomagtartó (mm)     

Hossz 950 1300 

Minimum szélesség 1120 1191 

Maximum szélesség 1195 1261 

Magasság (kalaptartóig mérve) 600 600 

Maximum magasság 1250 1250 

      

Csomagtartó térfogata (liter)     

Térfogat 790 1050 
 
Tömegek  
 

Kivitel Cargo rövid tengelytáv   

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

          

Saját tömeg (tare) (kg) 1240 1270 1310 1350 
Terhelhetőség, vezetővel együtt 
(kg) 750 750 750 750 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 1990 2020 2060 2100 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1000 1300 1500 

 

Kivitel Cargo rövid tengelytáv extra teherbírású  

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

          

Saját tömeg (tare) (kg) 1260 1290 1330 1370 
Terhelhetőség, vezetővel együtt 
(kg) 900 1000 1000 1000 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2160 2290 2330 2370 



Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1000 1300 1500 

 

Kivitel Cargo rövid tengelytáv, emelt tető   

Motor 1.4 16v 1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

        

Saját tömeg (tare) (kg) 1260 1330 1370 
Terhelhetőség, vezetővel együtt 
(kg) 750 750 750 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2010 2080 2120 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1300 1500  

 

Kivitel 
Cargo rövid tengelytáv, emelt tető extra 
teherbírású   

Motor 1.4 16v 1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

        

Saját tömeg (tare) (kg) 1280 1350 1390 
Terhelhetőség, vezetővel együtt 
(kg) 900 1000 1000 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2180 2350 2390 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1300 1500  

 

Kivitel Cargo Maxi hosszú tengelytáv 

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

          

Saját tömeg (tare) (kg) 1300 1330 1370 1410 
Terhelhetőség, vezetővel együtt 
(kg) 900 1000 1000 1000 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2200 2330 2370 2410 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1000 1300 1500 

 

Kivitel Járóképes alváz, rövid tengelytáv 

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

Saját tömeg (tare) (kg) 1170 1210 1250 1290 
Megengedett legnagyobb első 
tengelyterhelés (kg) 1090 1090 1090 1120 
Megengedett legnagyobb hátsó 
tengelyterhelés (kg) 1450 1450 1450 1450 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2160 2290 2330 2370 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1000 1300 1500 

 

Kivitel Maxi járóképes alváz, hosszú tengelytáv   

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

        

Saját tömeg (tare) (kg) 1185 1225 1265 1305 

Megengedett legnagyobb első 1090 1090 1090 1120 



tengelyterhelés (kg) 

Megengedett legnagyobb hátsó 
tengelyterhelés (kg) 1450 1450 1450 1450 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2200 2330 2370 2410 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1000 1300 1500 

 

Tömegek Combi rövid tengelytáv N1   

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

          

Saját tömeg (tare) (kg) 1350 1380 1420 1460 
Terhelhetőség, vezetővel együtt 
(kg) 5 fő + 205 5 fő + 205 5 fő + 205 5 fő + 205 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2060 2090 2130 2170 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1000 1300 1500 

 

Tömegek Combi Maxi hosszú tengelytáv N1  

Motor 1.4 16v 1.3 Multijet 16v  1.6 Multijet 16v  2.0 Multijet 16v  

          

Saját tömeg (tare) (kg) 1400 1430 1470 1510 
Terhelhetőség, vezetővel együtt 
(kg) 5 fő + 453 5 fő + 453 5 fő + 453 5 fő + 453 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg) 2200 2230 2270 2310 
Legnagyobb vontatható tömeg 
(kg) 1000 1000 1300 1500 

 
 
 
Tare = jármű üzemkész állapotban mért tömege (tartozékokkal, pótkerékkel, szerszámokkal; feltöltve) 
 
 
 


