
FIORINO



WORKER
URBAN

De FIORINO is compact, behendig en komt overal, 
vanaf nu is hij nog specialer en representatiever in 
het segment waarvan hij de trotse pionier was. Hij 
combineert de ziel van een commercieel voertuig 
met de uitstraling van een personenwagen. Perfect 
bij werkzaamheden in de stad, wendbaar in het 
verkeer, eenvoudig te rijden en parkeren, het ideale 
voertuig voor bezorgen van deur tot deur. De 
Cargo Van voor het vervoeren van allerlei soorten 
goederen. Wat voor weg u ook gaat volgen, de 
FIORINO is er klaar voor.

DE BESTELWAGEN 
GEMAAKT VOOR  

DE STAD.



EXTERIOR
URBAN

Het exterieur van de FIORINO is opnieuw 
ontworpen met expliciete verwijzingen 
naar het ontwerp van de rest van de Fiat 
Professional-lijn, waarbij het karakter van 
het model met een moderne en dynamische 
stijl behouden werd. Een front met hoge 
koplampen voor een goede zichtbaarheid en 
een nieuwe bumper en grill die de stijl van 
de auto accentueren. De FIORINO draagt met 
trots de badge van Fiat Professional die de 
sterke identiteit van het merk en toewijding 
aan de lichte commerciële voertuigenlijn 
benadrukt.

EEN GOED 
UITERLIJK ZIT  
IN DE FAMILIE.



Met de FIORINO kunt u, dankzij zijn 
ergonomische en comfortabele interieur, 
ontspannen terwijl u aan het werk bent. Nu 
verrijkt met nieuwe functies die de cabine 
functioneel maken als een reizend kantoor: 
stuurwiel met radiobediening (ook verkrijgbaar 
in leer), permanente achtergrondverlichting voor 
het instrumentenpaneel voor een betere 
zichtbaarheid, 5V USB-ingang en handschoenenvak.
Voor al uw spullen zijn er verschillende en 
veelzijdige opbergmogelijkheden. 
Een praktische documentenhouder, een 
passagiersstoel die ingeklapt als tafel kan 
worden gebruikt en een aparte vergrendeling 
voor voor-/achterportieren garandeert uw 
veiligheid tijdens laden en lossen.

KOM BINNEN  
IN DE COMFORTZONE.

INTERIOR
URBAN



TECHNOLOGY
URBAN

HOUD ALTIJD 
CONTACT.

Uw bedrijf gaat altijd door, ook tijdens het 
rijden. 
De FIORINO biedt u een volledig nieuw 
infotainment-systeem met de 5-inch 
touchscreen radio voorzien van Bluetooth, 
audio-streaming, USB, AUX MP3 en bediening 
op het stuurwiel. Deze radio kan ook met een 
navigatiesysteem worden opgewaardeerd, 
zodat u nooit meer de weg kwijtraakt.
Dit alles is perfect geïntegreerd in het 
dashboard zodat u de totale controle hebt 
en kunt bellen zonder dat u uw handen 
van het stuur hoeft te halen. Radio CD MP3 
en een Radio DAB-voorbereiding zijn ook 
verkrijgbaar.
Alle technologie die u nodig heeft binnen 
handbereik.



Behendigheid is belangrijk in de stad. De 
FIORINO wordt geleverd met een volledige 
lijn Euro 6-motoren, de meest complete 
aanbieding in het segment. De Diesel MultiJet 
2-motor wordt gekenmerkt door geweldig 
rijplezier, uitstekende prestaties, lage kosten 
en duurzaamheid voor het milieu. Besparen 
is ook belangrijk. De FIORINO introduceert 
de nieuwe EcoJet-versie die een aanzienlijke 
vermindering qua brandstofverbruik en 
uitstootniveau biedt, met een besparing tot 
wel 14%. De FIORINO is bij uitstek geschikt 
voor comfortabel rijden in de stad dankzij 
de optionele: ComfortMatic gerobotiseerde 
versnellingsbak (MTA).

EEN SELECTIE 
MOTOREN OM U OP 

WEG TE HELPEN.  

1.3 MultiJet2 80 PK 200 Nm
1.3 MultiJet2 80 PK 200 Nm ECOJET
1.3 MultiJet2 95 PK 200 Nm
1.3 MultiJet2 95 PK 200 Nm ECOJET
1.4 Fire 77 PK 115 Nm
1.4 Natural Power 70 PK 104 Nm dubbel 
brandstofsysteem (benzine/CNG)

Diesel ECOJET: Start- & stopsysteem, slim 
dynamobeheer en oliepomp met variabele 
cilinderinhoud.

EURO 6-MOTOREN

POWER
URBAN



RIJDEN MET EEN 
NATUURLIJK 
VOORDEEL.

De CNG motor maakt de FIORINO Natural Power 
tot een exclusiviteit in zijn categorie. Een echte 
dubbele brandstofoplossing om te besparen op 
exploitatiekosten en brandstofverbruik. Bevat een 
CNG-tank met een capaciteit van 77-liter (ongeveer 
13 kg) met een benzinetank met een capaciteit van 
45 liter, samen goed voor een afstand tot wel 960 
km. Een efficiënt laadvolume dankzij de tanks die 
onder de vloer zijn geplaatst. De CNG brandstof 
betekent niet alleen eco-vriendelijk, maar ook 
de vrije toegang tot de stedelijke gebieden met 
beperkte toegang voor het verkeer*, dus u kunt het 
stadscentrum in om uw klus te klaren.

*  met uitzondering van verkeersbeperkingen vanwege 
redenen die niet met het milieu, of speciale lokale 
regelgeving te maken hebben.

Cilinderinhoud: 1368 cm3

Uitstootniveau: Euro 6
Maximaal vermogen:
51 kW (70 PK) bij  6000 tpm (CNG)
57 kW (77 PK) bij  6000 tpm (benzine)
Maximaal koppel:
104 Nm bij  3000 tpm (CNG)
115 Nm bij  3000 tpm (benzine)
Benzine-/CNG-brandstofsysteem

1.4 NATURAL POWER

ENGINES
URBAN



Zoals iedereen wel weet is het belangrijk 
om de aandacht te trekken in de stad. Dat 
is precies wat de FIORINO doet, met zijn 
onmiskenbare stijl en nieuwe look, nu nog 
aantrekkelijker. Maar voor diegenen die aan 
het werk moeten, is uitstraling niet alles. 
De FIORINO combineert zijn unieke design 
met een laadvermogen tot maximaal 2,8 m3 
en eenvoudige toegankelijkheid dankzij de 
brede schuifdeur met ergonomische verticale 
openingshendels, zodat u al uw taken uit kunt 

voeren. Maar dat zijn nog niet alle voordelen, 
de FIORINO heeft alles wat nodig is om goed 
te presteren: een laadvermogen tot 660 kg, 
een gewone rechthoekige vorm en een 180° 
achterportieropening, die garant staat voor 
eenvoudige en makkelijke toegang tot de 
laadruimte met een lage drempelhoogte van 
slechts 527 mm. Als laatste dan nog een 
draaicirkel van 9,95 m die zorgt voor een 
geweldige hanteerbaarheid.  

Tussenschot niet leverbaar in Nederland Tussenschot niet leverbaar in Nederland

GENOEG 
RUIMTE VOOR 

VEELZIJDIGHEID.

CAPACITY
URBAN
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CAPACITY
URBAN

afgebeelde tussenschot (raster) niet 
beschikbaar voor de Nederlandse markt

GENOEG 
RUIMTE VOOR 

VEELZIJDIGHEID.



De schuifdeur aan de zijkant schuift perfect in 
het zijpaneel en de verticale openingshendel 
beschikt over een uitstekende grip en kan met 
beide handen worden geopend.
 
Het plafondlicht in de laadruimte dient tevens 
als uitneembare zaklamp.

Tevens is er een 12 V stopcontact in de 
laadruimte aanwezig.

Gereed om al uw uitdagingen te pareren.

GENOEG 
RUIMTE VOOR 

VEELZIJDIGHEID.

CAPACITY
URBAN



URBAN

ADVENTURE
ALTIJD KLAAR 

VOOR EEN NIEUW 
AVONTUUR.

De FIORINO ADVENTURE is het ideale voertuig voor 
diegenen die op ruig terrein moeten zijn, die in de 
bergen rijden of die het winterweer zonder problemen 
te lijf willen. De Adventure is een speciale versie 
die uitgerust is met een Traction+ sperdifferentieel, 
een apparaat dat extra grip biedt om het hoofd te 
kunnen bieden aan moeilijke terreinomstandigheden 
op het platteland, zoals modder en sneeuw. Dit 
systeem wordt geactiveerd door een knop op het 
dashboard, bij snelheden tot 50 km/uur. Tot de 
overige voorzieningen van de Fiorino behoren een 
betere vering en speciale 15-inch M+S-banden, 
bescherming onder het carter, een voorbumper met 
een skid plate en hogere zijbeschermingen.



Met hillholder Zonder hillholder

De Electronic Stability Control is een 
systeem dat de stabiliteit van het 
voertuig regelt in het geval dat de 
banden hun grip verliezen, dit helpt om 
de richtingscontrole te behouden.

Deze is geïntegreerd in het ESC-systeem, 
wordt automatisch geactiveerd bij het 
met draaiende motor heuvelopwaarts-/
afwaarts rijden en blokkeert het voertuig 
gedurende een paar seconden zonder 
dat u het rempedaal hoeft in te trappen.

Als u voor uw werk elke dag op de weg bent 
is de veiligheid van groot belang. De FIORINO 
is voorzien van alle veiligheidsuitrustingen 
en rijhulpen zoals ABS met elektronische 
spreiding van de remkracht, EBD, ESC 
compleet met ASR (Anti Slip Regulation) 
en HBA (Hydraulic Brake Assist). Hillholder 
voor het heuvelopwaarts starten en 
parkeersensoren. Airbags voor en zij-airbags 
voor, die zowel hoofd als borst beschermen. 
Cruise control die u met name op de snelweg 
helpt de totale controle te behouden onder het 
rijden.

Dit maakt het voor u mogelijk om op 
lange rechte stukken weg met weinig 
verandering in de rijomstandigheden 
(snelwegen) op een vooraf ingestelde 
snelheid te rijden zonder dat u het 
gaspedaal hoeft in te trappen.

HIJ HOUDT U 
VEILIG.

Is een hulpmiddel voor het rijden en 
optrekken onder omstandigheden met 
weinig grip (sneeuw, ijs, modder, etc.), 
die de aandrijfkracht verdeelt over 
dezelfde as als beide wielen slippen. 

TRACTION +

CRUISE CONTROL

Met ESC

Zonder ESC

ESC

HILL HOLDER

URBAN

SAFETY



URBAN

CUSTOMIZATION
AL UW MATERIAAL 

KAN MEE NAAR  
UW KLUS.

De FIORINO is compleet met een volledige lijn 
accessoires, allemaal topkwaliteit, gemaakt 
door Mopar: het referentiemerk voor 
dienstverlening, klantenservice, originele 
onderdelen en accessoires van Fiat Chrysler 
Automobiles. Set van twee 

opbergnetten om op 
de achterdeuren te 
monteren. 
Handig voor het
vervoer van kleine 
voorwerpen.

Trekhaak verkrijgbaar
in 3 configuraties:
twee vaste en één
afneembare.

Eendelig stalen 
imperiaal dat kan 
worden gebruikt
vervoer van grote
voorwerpen en materialen

Set van drie stalen
allesdragers met een 
draagvermogen
van 90 kg.



Alle soorten werk hebben hun eigen 
vereisten. En de FIORINO is er klaar 
voor om daaraan te voldoen. Kies 
uit 10 carrosseriekleuren 3 nieuwe 
bekledingsstoffen, allemaal ontworpen om
het comfort van de passagier te vergroten 
en om zelfs de meest onvermoeibare en 
veeleisende werkers zoals u een plezier te 
doen. Beslis welke versie voor u de beste is, 
welk carrosserietype u het best bevalt en ga 
ervoor! Uw projecten kunnen niet wachten.

168 Rood 479 Blauw 551 Oranje249 Wit

PASTEL LAKKLEUREN

444 Brons 612 Lichtgrijs 632 Zwart

METALLIC LAKKLEUREN

333 Lichtblauw 487 Donkerblauw293 Donkerrood

FIORINO CARGO FIORINO CARGO
ADVENTURE

FIORINO CARGO 
SX

BEKLEDING

VELGEN EN WIELDOPPEN VELGEN EN WIELDOPPEN VELGEN EN WIELDOPPEN

BEKLEDING

cod. 323 cod. 323cod. 319 cod. 319

BEKLEDING

cod. 094

14”/15” 14” 14”15” 15” 15”15” 15” 15”15” Trekking 15” Trekking 15” Trekking

DRESSCODE: 
KAMELEON.

STYLE
URBAN





FIORINO TALENTO DUCATO DOBLÒFULLBACK

Het herkennen van een echte professional 
is eenvoudig: gewoon kijken naar het 
gereedschap wat hij voor zichzelf gekozen 
heeft. Echte professionals werken alleen 
met professioneel gereedschap. De 
volledige product lijn is de eerste en enige 
die als “Professional” wordt aangeduid en 
is speciaal ontworpen voor uw specifieke 
doeleinden.
Daarom is Fiat Professional de beste 
partner die u zich kunt wensen, wat uw 
behoeften ook zijn.

ONTWORPEN VOOR 
PROFESSIONALS 

ZOALS U.

INGENIOUS

Geen terrein schrikt hem af. Geen 
uitdaging die niet kan worden 
gepareerd. Zowel op het werk als 
daarna.

Veelzijdig, compact en betrouwbaar. 
U kunt zich geen betere visitekaartje 
wensen. Gewoonweg uniek. Net als 
uw werk.

Het voertuig dat aan de basis 
stond. Ongeëvenaard in behendig- 
heid en mogelijkheden. Steden 
zijn er dol op, net als de 
professionals.

Behendig, bekwaam en ingenieus. 
Hij beschikt over het unieke talent 
om problemen in oplossingen 
om te zetten en uitdagingen in 
mogelijkheden. Dag na dag.

De onbetwiste leider op het 
gebied van werken: de basis 
voor succes. Sterk, veelzijdig en 
onmisbaar voor iedereen.

RANGE
FIAT PROFESSIONAL



A PRO LIKE YOUF I A T P R O F E S S I O N A L . N L

DE NIEUWE FIAT PROFESSIONAL MODELLEN - KUNNEN IEDERE UITDAGING AAN.

ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS ZOALS U.

Uitrustingsniveaus en opties kunnen variëren afhankelijk van specifieke markt- of wettelijke vereisten. De informatie in deze publicatie is indicatief. FCA behoudt zich het recht voor om de 
beschreven modellen te allen tijden te wijzigen vanwege technische of commerciële redenen. Fiat Marketing 04.3.2854.22 - S - 02/2017 -Gedrukt in Italië - SO -Gedrukt op chloorvrij papier.

PROFESSIONAL MOBILECustomer Assistance Service


