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A modell rövid áttekintése 

 
Íme, itt a vadonatúj Doblò, az új térben gazdag családi Fiat. Rengeteg benne a 

családtagokkal és barátokkal megosztható, hasznos, kényelmes és valóban élhető hely. 
Nem csak utazásra, kikapcsolódásra kiváló, munkához, pihenéshez is remek partner.  
 A tervezés során a praktikum és a kényelem különösen fontos és hangsúlyos 
fejlesztési szempont volt a tervezők számára, a fejlesztőcsapat a lehető legtágasabb és 
legkényelmesebb karosszériastruktúra megalkotását tűzte ki célul. Kiemelten fontos volt 
továbbá, hogy heten is kényelmesen utazhassanak. Az új Dobló igazi családi egyterű, 
kiemelkedő biztonsági jellemvonásokkal, alacsony fenntartási költségekkel és 
környezettudatos működéssel. 

Az elődmodellből - valamennyi változatot számításba véve - több mint egymillió 
készült. Az utód ennek értékeire támaszkodva kínál új stílust, friss motorokat és 
különleges technikai részletmegoldásokat. Ezen szempontok alapján az új Fiat Doblò 
kategóriájának legjobbja tágasságban, és az emissziós jellemzők terén is. A padlólemez 
vadonatúj fejlesztésű, tengelytávja (2755 mm) a leghosszabb a szegmensben. Így az 
utastér minden eddiginél tágasabb és kényelmesebb. A csomagtartó alaphelyzetében is 
terjedelmes, 790 literes (a hátsó ülések lehajtásával 3200 literre bővíthető), a CO2 
kibocsátás extra alacsony (mindössze 129 g/km az 1.3 literes, 90 lóerős Multijet 
dízelmotorral. Ez kategóriarekord!), további újdonság, a különlegesen kényelmes, és 
innovatív Bi-link hátsó felfüggesztés, rendkívül gazdag a biztonsági alapfelszerelés, és a 
lehajtható, állítható támlaszögű ülésekkel egyszerűen, praktikusan átalakítható az 
utastér. 

 
 

Stílus és komfort  
A formaterv különösen újszerű. A vonalvezetés egyszerre sugároz 

biztonságosságot, kifinomultságot és agilitást. 
Az áramvonalas ötödik ajtó jól hangsúlyozza a csomagtér méretét, könnyű 

elérhetőségét, és egyszerű pakolhatóságát. A tiszta rajzolatú hátsó lámpák és az 
elnyújtott oldalablakok eleganciát visznek az új Fiat Doblò vonalaiba. 

A belső tér praktikus, funkcionális, kellemes, és kívánatos egyszerre, finom 
tapintású anyagokkal és harmonikus színekkel. 

Okos részletmegoldások javítják a használhatóságot: sok az utastéri rakodóhely, 
rekesz, és akár hét teljes értékű ülés is várhatja az utasokat. Így a Doblò tökéletes 
családi, társasági, távolsági utazópartner.  
 
 
Környezetvédelem és gazdaságosság 

Az új Fiat Doblò négyféle motorral érkezik a piacra: egy 95 lóerős 
benzinmotorral, és három Multijet rendszerű turbódízellel 90, 105 és 135 lóerős 
teljesítménnyel. E paletta később a metánnal (földgázzal) és benzinnel is üzemeltethető 
Natural Power változattal, valamint egy újabb gázolajossal is gazdagodik, Dualogic 
robotizált sebességváltós kivitelben.  

Valamennyi erőforrás Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású (a 90 lóerős 1.3 
Multijet kivételével), és alapáron jár hozzájuk az alapjárati motorleállító rendszer, 
másnéven Start&Stop automatika. Valamennyi dízelmodellben alapfelszerelés a 
részecskeszűrő. 

A Doblò motorjai élénkek, nyomatékleadásuk különösen egyenletes. Különleges 
vezetési élményt nyújtanak, nagyteljesítményűek, ugyanakkor csendesek, olcsón 
fenntarthatók, takarékosak, megbízhatók és környezetkímélőek. 

 
 
 



 

Biztonság 
Az új Bi-link hátsó felfüggesztés valamennyi terhelési és forgalmi szituációban 

tökéletes biztonságot garantál, a rendszer egyes elemei külön-külön, a gyártáskor az 
adott kivitel igényeihez, használati körülményeihez igazíthatók. A Doblò elektronikus 
menetstabilizáló rendszere (ESP) valamennyi kivitelben az alapfelszerelés része, és 
különösen modern szerkezetű: fékerő elosztója elektronikus, és emelkedős 
elindulásokat segítő Hill holder elektronika is jár hozzá. 

Első-hátsó, számítottan deformálódó gyűrődő zónáival, első légzsákjaival, 
valamint a fejet és a testet is óvó újszerű oldallégzsákjaival (valamennyi kivitelben 
alapáron), az új Doblò a legszigorúbb biztonsági elvárásoknak is tökéletesen megfelel.  

Az új Fiat Doblò műszaki megoldásai és felszerelései kivétel nélkül a vezetés és 
az utazás még kényelmesebbé tételének érdekében születtek: automatikus hőfok-
szabályozású kétzónás légkondicionáló, hátsó szellőzőcsatornákkal, MP3 olvasós CD-
rádió kormányra szerelt kezelőszervekkel, sebességtartó automatika, parkolóradar, 
Blue&Me telefon kihangosítás, és integrált “Blue&Me TomTom” navigációs rendszer.  
 
 
Stílus és komfort 
 

Az új Fiat Doblò formáját a márka formatervező központja a Centro Stile alkotta 
meg, eredeti formamegoldásokkal, nagy méretekkel, és kiegyensúlyozott vonalakkal. Az 
eredmény: robusztus, határozott, 439 centi hosszú, 183 centi széles, és 184 centi 
magas (tetőkerettel 189 cm) forma, a kategória leghosszabb, 276 centiméteres 
tengelytávjával.  

A különleges orrkialakítás határozott, azonnal felismerhető személyiséggel 
ruházza fel a Doblót, ugyanakkor tökéletesen illeszkedik a karosszéria többi vonalához, 
formájához is. Különösen hangsúlyosak a nagyméretű első fényszórók, az íves 
motorháztető, az “izmos” vonalú első-hátsó sárvédők, a nagy, szájszerű hűtőmaszk - 
közepén a Fiat logóval -, és a finom illesztésekkel a karosszériához kapcsolódó első-
hátsó lökhárítók. A fekete A-oszlopokkal keretezett nagyméretű első szélvédő 
tökéletesen illeszkedik az új orr rész vonalaihoz, és nem csak rengeteg fényt enged az 
utastérbe, de a vezető kilátását és így az aktív biztonságot is nagy mértékben javítja. Az 
ablaktörlők egypengéjűek, áramvonalasak így szélzajuk minimális, a korábbiaknál jóval 
hatásosabban is dolgoznak. 

Oldalnézetben a Doblòt az orrtól az autó hátsó sárvédőjéig húzódó, erőt és 
dinamizmust sugárzó lendületes vonalak jellemzik. Az oldalsó műanyag szélesítések 
alapáron járnak valamennyi kivitelhez. A fényes fekete borítású tetőoszlopok hangsúlyos 
formajegyek, a tolóajtók vezetősínjeit tökéletesen illesztették az oldalképbe.  

A nagyméretű oldalablakokon beáramló fény kellemes atmoszférát teremt az 
utastérben, az ugyancsak nagyméretű oldalsó tolóajtókon át pedig nagyon könnyű a ki-
beszállás. Különleges megoldás, hogy a tolóajtók elektromos mozgatású oldalablakait 
leengedve azok teljesen eltűnnek. Erre ebben a kategóriában kizárólag az új Dobló 
képes.  

A méretes hátsó utastéri részben rengetek a hely, a csomagtartó óriási. A felfelé 
nyíló modern vonalú csomagtérajtó nagyfelületű ablakával egyszerre hasznos és 
látványos. A Fiat logót ékkőszerűen illesztették a felület közepére, az ajtót egyedi fekete 
burkolat osztja ketté, felső üvegfelületre, és alsó fémlemez részre.  

A hátsó lámpák függőlegesek, burkolatuk kristályszerűen áttetsző, így fényerejük 
mindig tökéletes. A hátsó lökhárító pontosan a sárvédők ívéhez illeszkedik és a 
csomagtér ajtaja alatt sem áll ki hátrafelé. 

A beltér egyszerre funkcionális, és hívogatóan barátságos. Színkombinációi 
különlegesek, anyagai finom tapintásúak és különösen pontos illesztésűek. Az új Doblò 
rengeteg okos, és kifinomult megoldást vet be annak érdekében, hogy a teret a lehető 
leggazdaságosabban használja ki. Praktikusan átalakítható utastérben heten is 
kényelmesen elférhetnek, rengeteg az ötletes tárolóhely és rekesz, így a családi 



 

utazások is egyszerűen kivitelezhetők. A műszerfalat és a különösen hasznos első, tető 
alatti rakodópolcot is úgy alakították ki, hogy formájuk, funkciójuk a vezetés kényelmét 
és biztonságosságát is szolgálja.  
Az alaphelyzetében is 790 literes csomagtér (lehajtott hátsó ülésekkel 3200 literre 
bővíthető!) a kategória legnagyobbja. Kiviteltől függően kalaptartója két szinten 
rögzíthető így a tér kívánság szerint alakítható. Az alsó helyzetben a polc 70 kilóval 
terhelhető.  
 

 
Környezetvédelem és gazdaságosság 
 
Az új Fiat Doblò bemutatásakor négyféle (három dízel, és egy benzines) motorral kerül a 
piacra, öt- és hatfokozatú sebességváltókkal. Valamennyi egységet a Fiat Powertrain 
Technologies, azaz a márka motorfejlesztő központja tervezte és gyártja: 
 
– 1.3 Multijet II 16v - 90 lóerő (Euro 4);  
– 1.6 Multijet 16v - 105 lóerő  (Euro 5);  
– 2.0 Multijet 16v - 135 lóerő  (Euro 5);  
– 1.4 16v - 95 lóerő    (Euro 5);  
 
Valamennyi erőforráshoz alapáron jár a Start&Stop rendszer és a dízelekben a 
részecskeszűrő is az alapfelszerelés része. A Start&Stop elektronika automatikusan 
leállítja az autó alapjáraton feleslegesen forgó motorját (például forgalmi dugókban vagy 
közlekedési lámpánál történő várakozáskor) majd szintén automatikusan újra is indítja 
azt.  
Az új Fiat Doblò újabb lépés a fenntartható közlekedés és fejlődés irányában, és 
jelentősen az európai előírások előtt is jár, hiszen az Euro 5-ös emissziós besorolás 
csak a 2011. január 1-je után forgalomba helyezett új autókra kötelező érvényű. 
A Natural Power kivitelt 1.4 literes, hengerenkénti négyszelepes, 115 lóerős, és 
benzinnel, valamint földgázzal (metán) is hajtható erőforrás mozgatja, s hamarosan egy 
új, robotizált, Dualogic automata váltóval felszerelt dízelmotor is érkezik a kínálatba. Az 
új Doblò különleges környezetvédelmi újdonsága az innovatív eco:Drive rendszer. Ez 
tulajdonképpen egy szoftver, amely a vezetési szokásokat és stílust folyamatosan 
figyelve szolgál vezetési tanácsokkal. Adatai a műszerfal USB csatlakozóján keresztül le 
is tölthetők. 
 
 
1.3 Multijet 16v - 90 lóerő (Euro 4) 

A motort az FPT, azaz a Fiat Powertrain Technologies tervezte és gyártja.  Az 
1.3 literes, 90 lóerős Multijet II a Multijet motorok második generációjához tartozik. Újak 
a közös nyomócsöves befecskendező rendszer fúvókái, és nyomásszabályozó szelepe 
is friss, így a korábbiaknál jobban kézben tartható az üzemanyag adagolása. A 
pontosabb és egyenletesebb égéslefutás eredményeként csökkent a  fogyasztás, a 
környezeti terhelés és a zaj, ugyanakkor javult a vezethetőség, hiszen egyenletesebbé 
vált a nyomatékleadás. 

Az új befecskendező fúvókák IRS-rendszerűek (Injection Rate Shaping: 
befecskendezési mennyiségszabályozás) így az égésterekbe juttatott töltetmennyiség 
ciklusonként és hengerenként is külön-külön szabályozható. Az eredmény: átlagosan 2 
százalékkal alacsonyabb CO2 kibocsátás, és 30 százalékkal kevesebb nitrózus 
kipufogógáz összetevő. 

A második generációs Multijet motorok a közös csöves befecskendezési 
technológia legmodernebb képviselői. A JTD dízelek 1997-es bemutatása után a Multijet 
technológia 2003-ban érkezett meg. A Multijet II újabb műszaki elsőséget hozott a Fiat 
Csoportnak, és megelőzött több műszaki és környezetvédelmi előírást.  



 

Az új Fiat Doblò 1.3-as, 90 lóerős Multijet II dízelének turbója változó 
geometriájú, így a nyomatékleadás extraszéles fordulatszám tartományban egyenletes. 
Elődjével összevetve forgatónyomatéki maximuma (200 Nm) 25 százalékkal magasabb 
és már 1500/perces fordulatszámon rendelkezésre áll a minél jobb rugalmassági 
jellemzők érdekében. A takarékosság kategória-rekorder: a kombinált átlagfogyasztás 
ezzel a motorral mindössze 4.9 l/100 km, a széndioxid emisszió pedig 129 g/km.  

A menetteljesítmények ugyanakkor kiemelkedők, a végsebesség 156 km/óra és 
az autó 15 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. 

 
 
1.6 Multijet 16v - 105 lóerő (Euro 5) 

Közvetlen elődjéhez, az 1.9 literes, 120 lóerős JTDM turbódízelhez viszonyítva, 
az új 1.6 literes Multijet komoly előrelépést jelent, nem csak a teljesítménymutatókban, 
de vezethetőségben, emisszióban, fogyasztásban, és így takarékosságban is. 
Forgatónyomatéka 25 százalékkal nagyobb elődjénél, és már 1500/perctől teljes 
egészében a vezető rendelkezésére áll. Ez a vezethetőségre is jótékonyan hat. Mindezt 
az égéslefutás tökéletes felügyeletével és irányításával érték el a mérnökök, s ebben az 
új befecskendező fúvókáknak is különösen fontos szerep jut.  
 Az 1.6 literes Multijet dízel turbója fix geometriájú, de lefúvató rendszere és 
megkerülőszelepe elektronikus irányítású. Az eredmény: nagy forgatónyomaték. A 290 
Nm-es csúcsérték ezt a motort egy csapásra az 1.8 liter alatti hengerűrtartalmú dízelek 
kategóriavezetőjévé emeli. A fajlagos (azaz az egyliternyi hengerűrtartalomra jutó) 
forgatónyomaték  szintén nagyon magas ennél a motornál, a 200 lóerő alatti 
kategóriában – a kifejezetten sportmotorokat figyelmen kívül hagyva – a legnagyobb. És 
ez még nem minden. Ez a nyomatéki csúcs (290 Nm) már 1500/perces fordulatszámtól 
jelen van, így az 1.6-os Multijet vezethetőségben és rugalmasságban még a változó 
turbógeometriás erőforrások között sem talál legyőzőre. Ezzel az erőforrással az új Fiat 
Doblò széndioxid kibocsátása mindössze 138 g/km, kombinált átlagfogyasztása pedig 
5.2 liter/100 km. A végsebesség 164 km/óra a gyorsulás 0-ról 100 km/órára pedig 13.4 
másodpercig tart.  

Az 1.6 Multijet szervizperiódusa is hosszabb elődjéénél. A precíz 
megmunkálásoknak és a magas színtű kidolgozási minőségnek köszönhetően az 1.6 
literes Multijet dízelmotor mindössze 35.000 kilométerenként igényel karbantartást. 
Ennek a fenntartási költségekre kifejtett jótékony hatása egyértelmű: a 90,000 vagy 
100,000 kilométerre eső szervizek száma így eggyel csökken, ez pedig 25 százalékos 
szervizköltség csökkenést jelent. 

Végül a környezeti teljesítmény: ez az erőforrás is Euro 5-ös emissziós 
besorolású, alapáron részecskeszűrős, és Start&Stop automatikával is felszerelték. Az 
1.6 Multijet 105 lóerős kivitelében különlegesek a kipufogógáz kezelési megoldások is. 
Részecskeszűrőjét és katalizátorát a motorhoz közel építették be (így gyorsabb és 
hatékonyabb a felmelegedés és az öntisztulás), ezenfelül belső kipufogógáz 
visszavezető rendszerrel is felszerelték. Ez utóbbi hatásosan csökkenti az égés 
csúcshőmérsékletét a motorban, ettől csökken a kipufogógázok nitrózus tartalma, és a 
fogyasztás is.  

 
 
2.0 Multijet 16v - 135 lóerő (Euro 5) 

A 135 lóerős 2.0 Multijet a bevált 120 lóerős 1.9 literes motor 
továbbfejlesztésével született meg. Teljesítménye 12, legnagyobb forgatónyomatéka 
(1500/percnél) 45 százalékkal magasabb elődjénél. Euro 5-ös környezetvédelmi 
besorolású, nyomatéki csúcsa (320 Nm), a kategória legmagasabbja, végsebessége 
179 km/óra, a gyorsulás (0-ról 100 km/órára) ezzel az erőforrással mindössze 11.3 
másodpercig tart. A fogyasztás meglepően csekély, vegyes üzemben mindössze 5.7 
liter/100 km, a széndioxid kibocsátás pedig 150 g/km.  



 

A motorban rengeteg az élvonalbeli és különleges műszaki tartalom, a cél, a 
nagy teljesítmény mellett az alacsony fordulaton ébredő magas forgatónyomaték és a 
rezgések, valamint a zaj minimalizálása volt. A 135 lóerős 2.0 Multijet motor turbója 
elektronikus szabályozású, de fix geometriájú. Az elektronikus szabályozás nem csak a 
teljesítményre hat jótékonyan, a nyomatékrugalmasságot is jelentősen javítja.  

A hűtött kipufogógáz visszavezetés szelepe elektronikus szabályozású, és 
közvetlenül a motorirányító számítógép felügyelete alatt működik. A katalizátort és a 
részecskeszűrőt itt is közvetlenül a motor leömlőjének közelébe szerelték. A 2.0 Multijet 
megbízhatóságát hosszas teszteken bizonyította, és alkatrészeit is külön 
nyúzópróbáknak vetették alá a fejlesztés során.  

 
 
1.4 16v – 95 lóerő (Euro 5)  

Az Euro 5-ös emissziós besorolású takarékos 1.4 literes, hengerenkénti 
négyszelepes, 95 lóerős benzinmotor tökéletes városi, elővárosi és országúti partner. 
Nyomatéki görbéje a leggyakrabban használt fordulatszám tartományban - azaz 1500 és 
4000/perc között - különösen egyenletes, így a motor minden helyzetben rugalmas 
viselkedésű, és takarékos, kombinált átlagfogyasztása 7.2 l/100 km. 

 
 

Start&Stop rendszer és kapcsolásesedékesség jelző 
Az új Fiat Dobló Start&Stop rendszerének fő célja a környezetvédelem. A 

valamennyi kivitelben alapáras szerkezet automatikusan leállítja az alapjáraton 
feleslegesen forgó erőforrást és csak akkor indítja újra, ha az autóval el akarunk indulni. 
Így csökken a fogyasztás, a károsanyag kibocsátás, de a környezeti és utastéri 
zajterhelés is. Az eredmények meggyőzőek, sűrű városi forgalomban a fogyasztás és a 
károsanyag kibocsátás akár 15 százalékkal is csökkenthető, vegyes üzemben pedig 3.5-
4 százalékos a megtakarítás. 

A kapcsolásesedékesség 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 a 
műszerfal kijelzőjén megjelenő nyilakkal mutatja a kapcsolások helyes idejét, és irányát.  

 
 
Az eco:Drive rendszer 

Az eco:Drive valójában nem más, mint egy Microsoft fejlesztésű szoftver, amely 
mostantól az új Doblòban is elérhető. A rendszer az USB csatlakozó felhasználásával 
folyamatosan monitorozza és elemzi a vezető stílusát, és segít a helyes, fogyasztás- és 
emisszió-barát vezetési szokások, technikák elsajátításában.  

Az eco:Drive adatai a Blue&Me USB portján keresztül bármilyen USB-
kompatibilis adathordozóra feltölthetők, és bármilyen számítógépen megjeleníthetők. Így 
az egyes utak emissziós és fogyasztási jellemzői egyszerűen összevethetők, 
elemezhetők. Bárki elkészítheti saját eco:Index-ét, és tanácsokat kaphat arra nézve is, 
hogy hogyan teheti még takarékosabbá és környezettudatosabbá vezetési stílusát. A 
rendszer információs anyagokkal és példákkal is szolgál, az igazán elkötelezettek 15 
százalékos széndioxid emissziós- és fogyasztáscsökkenést is elérhetnek.  

Kifejezetten az eco:Drive rendszer használói számára, a Fiat “Zöld bajnokságot” 
is szervez, a környezetvédelem iránt hagyományosan elkötelezett Zöld mozgalom 
segítségével és támogatásával. 



 

Biztonság 
 

Az új Doblò megalkotásakor a lehető legmagasabb aktív és passzív biztonsági 
színvonal elérése volt a fejlesztők egyik legfőbb célja. A biztonsági alapfelszereltség 
kifejezetten gazdag, a passzív biztonsági felszerelések közül a két első légzsák, és a két 
első új generációs oldallégzsák is alapfelszerelés valamennyi kivitelben. Ez utóbbiak 
nem csak nagyobbak a korábbiaknál, de egyszerre védik a fejet és a testet is. 

Az új Fiat Doblò útfogása minden helyzetben biztos és tökéletes, viselkedése 
kiszámítható, az aktív biztonságra egy sor fékrendszeri és kormányzási elektronikus 
segédrendszer ügyel. Az ABS mellett alapszerelvény az EBD (elektronikus fékerő 
elosztó) és az elektronikus menetstabilizátor is (ESP). Mindezeket az emelkedős 
elindulásokat a féknyomás néhány másodperces fenntartásával segítő Hill Holder is 
kiegészíti. Ez utóbbi segédrendszer a kategóriában kizárólag a Doblónál érhető el 
valamennyi motorváltozattal. 

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 szerkezete is újszerű: elöl független McPherson 
rendszerű, hátul pedig a szintén oldalanként független kialakítású kanyarstabilizátoros 
Bi-link rendszer dolgozik. Ezek a kifinomult megoldások egyszerre képesek megfelelni a 
kényelem és a biztonságos vezethetőség követelményeinek, ugyanakkor kompakt 
szerkezetűek, így kevés helyet vesznek el a hasznos térből. A hátsó kialakítás 
különösen alacsony raktérperemet enged meg, így a rakodás könnyű, és egyszerű. 

A Fiat Doblò a biztosítási besorolások minősítő töréstesztjein is kiemelkedően 
teljesít. Ezeken a vizsgálatokon a leggyakoribb, jellemzően kis sebességeknél 
bekövetkező ütközések okozta sérüléseket vizsgálják, és elemzik azok kijavításának 
költségeit is. Számos európai piacon (főleg Németországban és az Egyesült 
Királyságban) ezen vizsgálatok alapján határozzák meg az egyes modellek biztosítási 
tételeit. A számítás fontos eleme a javítások átlagköltségén kívül az adott típus 
baleseteinek jellemző átlagos gyakorisága is. Az egyszerű szerelhetőségből és az 
ésszerűen megszerkesztett elemekből adódó olcsó javíthatóság akkor is feltétlenül 
előny, ha nem jár biztosítási kedvezményekkel. 

A Fiat Doblò számos berendezése áttételesen is segíti a vezetőt abban, hogy 
figyelmét mindig az útra koncentrálhassa. Ilyen például a hátsó utasokhoz is elérő 
szellőző és légkondicionáló rendszer, a kormányról is kapcsolgatható MP3 olvasós hifi, 
a sebességtartó automatika, a parkolóradar, és a beépített Blue&Me telefon kihangosító, 
valamint a Blue&Me-TomTom navigációs rendszer is. Ez utóbbi tökéletesen integrált 
infotainment rendszert alkot, amelynek színes érintőképernyője lehetővé teszi a 
telefonhívások, a navigáció és a fedélzeti számítógép adatainak egyidejű kezelését. A 
rendszert a Fiat és az európai hordozhatónavigációs piacot vezető TomTom közösen 
alkotta meg, s a Magneti Marelli tervezésű Blue&Me-n keresztül kapcsolódik az autó 
fedélzeti elektronikai rendszerébe.  

A Blue&Me–TomTom készülék könnyen elérhető és biztonságos helyre került az 
utastérben, de egyszerűen kivehető és az autón kívül is teljes értékűen használható. Az 
autóban a szerkezet a kormánykerékről és hangutasításokkal is irányítható. A 
különleges “Car Menu” folyamatosan tájékoztat az autó adatairól, és a rendszerre 
csatlakoztatott egyéb egységekről. 

 
• Valamennyi menetinformáció és adat egyetlen képernyőn: megtett távolság, 

fogyasztások és hatótávolság; 
• Tartaléküzemanyag figyelmeztetés, és a legközelebbi benzinkút automatikus 

megkeresése; 
• Érdekes helyek (POI): Fiat kereskedések és szervizek, valamint metán és autógáz 

tankolási lehetőségek; 



 

• Mobiltelefon irányítás. A telefon az autó Blue&Me rendszerén keresztül működik: 
hívások, információk, és hívásnaplók; 

• “eco:Drive Info”: valósidejű információk a vezetési stílusról, tanácsok a lehető 
leginkább környezetkímélő és takarékos vezetés érdekében (kapcsolások, 
pedálkezelés); 

 
Az új Fiat Doblóban elérhető a  Blue&Me, benne a Bluetooth rendszerű 

telefonkihangosítóval, új generációs hangfelismerő rendszerrel, USB porttal, MP3 
lejátszási lehetőségekkel, és SMS közvetítővel. A  Blue&Me megoldás már több rangos 
nemzetközi elismerést is elnyert, és kereskedelmi szempontokból is nagyon sikeres. 
Eladásai közelítik az egymilliós darabszámot, hiszen a Fiat több típusához is elérhető. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Műszaki adatok 

 
1.4 16v 95 LE 

 
1.3 Multijet II 90 LE 

 
1.6 Multijet 105 LE 

 
2.0 Multijet 135 LE 
 

 
Active, Dynamic, 

Emotion 
Active, Dynamic, 

Emotion 
Active, Dynamic, 

Emotion 
Dynamic, Emotion 

Motor         

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) 72 x 84 69.6 x 82 79.5 x 80.5 83 x 90.5 

Hengerűrtartalom 
(cm3) 1368 1248 1598 1956 

Emissziós besorolás Euro 5 Euro 4 Euro 5 Euro 5 

Kompresszió 11:1 16.8:1 16.5:1 16.5:1 

Teljesítmény KW (LE) 
@ fordulatszám 

70 (95) @ 
6000/perc 

66 (90) @ 4000/perc 77 (105) @ 4000/perc 99 (135) @ 3500/perc 

Forgatónyomaték Nm 
(Nm) @ fordulatszám  

127 (12.95) @ 
4500/perc 

200 (20.4) @ 
1500/perc 

290 (29.6) @ 
1500/perc 

320 (32.6) @ 
1500/perc 

Üzemanyag ellátás  

Visszafolyó ág 
nélküli, 

elektronikus, 
hengerenkénti 

szívócső 
befecskendezés 

Elektronikus 
szabályozású Multijet 
II közös nyomócsöves 

közvetlen 
befecskendezés, 

turbóval és 
közteshűtővel 

Elektronikus 
szabályozású Multijet 
II közös nyomócsöves 

közvetlen 
befecskendezés, 

turbóval és 
közteshűtővel 

Elektronikus 
szabályozású Multijet 
II közös nyomócsöves 

közvetlen 
befecskendezés, 

turbóval és 
közteshűtővel 

Gyújtórendszer Elektronikus 
motorirányítás 

Kompressziós Kompressziós Kompressziós 

Erőátvitel         

Hajtásmód Elsőkerékhajtás Elsőkerékhajtás Elsőkerékhajtás Elsőkerékhajtás 

Tengelykapcsoló 
működtetés Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus 

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 11.2 11.2 11.2 

Fékek         

Típus 
Elöl: belső hűtésű 

tárcsák  
Hátul: dobok 

Elöl: belső hűtésű 
tárcsák  

Hátul: dobok 

Elöl: belső hűtésű 
tárcsák  

Hátul: dobok 

Elöl: belső hűtésű 
tárcsák  

Hátul: dobok 

Átmérő elöl (mm)  Tárcsa 305 Tárcsa 284 / Tárcsa 
305 (7 üléssel) 

Tárcsa 284 / Tárcsa 
305 (7 üléssel) 

Tárcsa 305 

Átmérő hátul (mm)  Dob 254 Dob 254 Dob 254 Dob 254 

Fékszervó átmérője 
(col) 10 10 10 10 



 

Felfüggesztések         

Elöl McPherson McPherson McPherson McPherson 

Hátul  

Független Bi-link 
felfüggesztés, 
teleszkópos 

lengéscsillapítókkal 
és 

kanyarstabilizátorral  

Független Bi-link 
felfüggesztés, 
teleszkópos 

lengéscsillapítókkal és 
kanyarstabilizátorral  

Független Bi-link 
felfüggesztés, 
teleszkópos 

lengéscsillapítókkal és 
kanyarstabilizátorral  

Független Bi-link 
felfüggesztés, 
teleszkópos 

lengéscsillapítókkal és 
kanyarstabilizátorral  

Méretek         

Tengelytáv (mm) 2755 2755 2755 2755 

Hosszúság / 
Szélesség (mm) 

4390 / 1832 4390 / 1832 4390 / 1832 4390 / 1832 

Magasság (mm) 1845 / 1895 
(tetőkerettel) 

1845 / 1895 
(tetőkerettel) 

1845 / 1895 
(tetőkerettel) 

1845 / 1895 
(tetőkerettel) 

Első / hátsó nyomtáv 
(mm) 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 

Első / hátsó túlnyúlás 
(mm) 

895 / 740 895 / 740 895 / 740 895 / 740 

Csomatartó (liter) 
790 / 3200 (lehajtott 
második üléssorral) 

790 / 3200 (lehajtott 
második üléssorral) 

790 / 3200 (lehajtott 
második üléssorral) 

790 / 3200 (lehajtott 
második üléssorral) 

Kerekek         

Gumik 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T  195/60 R16 C 99T  195/60 R16 C 99T 

Elektromos 
rendszer (12V) 

        

Akkumulátor 
kapacitás (Ah) 

63 63 72 72 

Tömegek         

Saját tömeg DIN (kg) 1340 / 1370 (7 
üléssel) 

1370 / 1400 (7 üléssel) 1410 / 1430 (7 üléssel) 1450 / 1480 (7 
üléssel) 

Vonatatható tömeg 
(fékezetlen utánfutó) 
(kg) 

500 500 500 500 

Vontatható tömeg 
(fékezett utánfutó) 
(kg) 

1000 1000 1300 / 1000 (7 üléssel) 1500 

Térfogatok         

Üzemanyagtartály 
(liter)  

60 60 60 60 

Menetteljesítmények         

Végsebesség 
(km/óra) 161 156 164 179 

Gyorsulás (s) 0 -100 
km/órára  15.4 14.9 13.4 11.3 

Fogyasztás (l/100 
km)  

        

Vásosban  9.3 6 6.1 6.7 

Városon kívül  5.9 4.3 4.7 5.1 

Vegyes 7.2 4.9 5.2 5.7 

CO2 kibocsátás 
(g/km)  

166 129 138 150 



 

 
 


