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ANDRE IKKE KAN KOMME.

Et kompakt ydre, et rummeligt indre og frem 
for alt økonomisk. Det kan godt være, at det er 
den mindste varebil fra Fiat, men intet job er for 
stort til denne bil. Fiorino er designet til at være 
let at manøvrere i tæt bytrafik, så du kan nå ud 
til steder, hvor du aldrig har kunnet komme før.
Den er dynamisk og kører som en rigtig bybil, 
og den er lige så komfortabel på landevejene 
som i bytrafikken – ligesom en personbil. 
Fiorino gør det let at arbejde i byen igen.





FIORINO GIVER DIG
FRI  BEVÆGELIGHED.

Det ser lyst ud for dem, der bruger bilen i deres arbejde: her kommer Fiorino ind i billedet. Den lille 

varebil, som intet job er for stort til. Det er kun dig selv, der sætter grænserne. Fiorino er let at køre, 

let at parkere og så er den let at læsse af og på. Den klarer både de store veje og de smalle gader i 

centrum. Så den er den eneste varebil, der kan fragte dig derhen, hvor andre varebiler må give op. 

Fiorino får dig frem overalt.
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Et funktionelt design og en 

umiskendelig personlighed: 

med runde former, praktisk 

design og en imponerende 

front udstråler bilen

 robusthed og sikkerhed.

Bilens lige flader er perfekt

 til dine reklamer.

Udvendige
mål (mm)

Skydedøren (ekstraudstyr til 

Basic) er ergonomisk korrekt 

placeret og det lodrette

dørhåndtag er nemt at betjene

– uanset hvilken hånd du bruger.

Fronten er dynamisk med et

originalt design og moderne

lygter.

Tågelygterne (ekstraudstyr)

er integrerede i kofangeren

og sikrer dig et godt udsyn

i alt slags vejr.

Bredde 1.716

Længde 3.864
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SLAP AF. DU ER På ARBEJDE.

Fiorino er solid og nem at håndtere, og samtidig rummelig og komfortabel. Denne bil går ikke på kompromis, når 

det gælder komforten. De store døre og den lave indstigningshøjde gør adgangen til Fiorino let. De ergonomiske 

sæder, instrumentpanel, indtræk og udstyr er designet til at give den allerbedste oplevelse inde i bilen og tilfreds-

stille selv de mest utrættelige og krævende.



Bilens interiør er designet til at være 

praktisk og give velvære og sikkerhed.

Sæderne er komfortable og med god 

sidestøtte, ligesom rattet kan indstilles i 

højden (ekstraudstyr til Basic), så enhver 

fører af bilen kan få maksimal kørekomfort. 

Bilens udstyr, fra aircondition (standard til 

Elegant og Adventure og ekstraudstyr til 

Basic) til Blue&MeTM (ekstraudstyr), gør din 

kørsel til en behagelig oplevelse.

Med Blue&Me™ kan du tale håndfrit i 

telefon via Bluetooth og lytte til musik i 

digitalt format (MP3-, wma-, wav- og acc-

filer). Du skal blot tilslutte din MP3-afspil-

ler eller USB-nøgle til systemets USB-port. 

Med TomTom til Blue&Me™ interegreres 

navigation, telefoni og lydsystem i én 

enhed. Telefoni og musik kan styres via 

den fuldintegrerede navigationsenheds 

touchskærm og du får adgang til et væld 

af smarte funktioner. 

Betjeningselementerne er praktisk placeret 

ved rattet og indenfor førerens rækkevide. 

Så kan føreren koncentrere sig om kørslen.
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De forskellige opbevaringsrum 

og det store handskerum 

giver tilstrækkelig plads til 

alle dine personlige ting og 

arbejdsdokmenter – selv en lille 

bærbar computer er der plads til.
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For- og bagdørene kan 

låses separat. På den

måde kan du anvende 

varerummet, selv om 

førerkabinen er aflåst. 

Det giver dig større 

sikkerhed ved af- og 

pålæsning af bilen.

(Std. på alle versioner)

Midterkonsol med askebæger/

drikkevareholder, lighter og

12V strømudtag. Askebæger og

lighter er ekstraudstyr.

Fleksibel varerumsadskillelse: Med 

nedfældbar passagerstol (ekstraudstyr) og 

flex-skillevæg der kan drejes på midten 

(ekstraudstyr) kan Fiorinos varerum gøres 

1 meter længere når du skal transportere 

lange genstande. Bemærk at sideairbags 

(standard på alle versioner) bortfalder ved 

bestilling af dette.



DET KAN GODT VÆRE, 
AT  DEN ER LILLE,MEN DEN TÆNKER 

STORT.  MED FULD SIKKERHED.

Lad dig ikke narre af det kompakte ydre: Fiorino kan udrette store ting. Du får en dejlig afslappet kørsel – let og ukompliceret 

selv i de mest krævende situationer. Den dynamiske, støjsvage og miljøvenlige motor har et lavt brændstofforbrug og meget 

lave driftsomkostninger. Fiorino mangler heller ikke noget, når det drejer sig om din sikkerhed. Du er sikret bedst muligt når 

som helst og hvor som helst.
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4 airbags, ABS med EBD 

og hydraulisk servostyring 

er standard på alle 

Fiorino. Dieselpartikelfilter 

og ESP er desuden 

standard på alle versioner. 

Optimal sikkerhed for dig 

– og for miljøet.

Start&Stop-systemet er standard 

på alle euro 5 motorer og 

standser automatisk motoren 

når bilen holder stille og er 

i frigear, f.eks. ved lyskryds. 

Motoren starter automatisk igen 

når koblingspedalen trædes ned. 

Det sparer brændstof og CO2-

emmissioner. Samtidig hjælper 

systemets gearskifteindikator 

føreren til at skifte gear på det 

rigtige tidspunkt for optimal 

ydelse og lavest mulige 

brændstofforbrug.



Teknologi
MULTIJET

EURO

5
1.3 MultiJet 95 Euro 5
Slagvolumen: 1.248 cm3

Miljønorm: Euro 5

Maks. ydelse (CE):

95 hk (70 kW) ved 4.000 omdr./min.

Maks. drejningsmoment (CE):

200 Nm ved 1.500 omdr./min.

Direkte Multijet indsprøjtning – Common Rail, 
elektronisk styret, med turbo og intercooler.

Dieselpartikelfilter og ESP

1.3 MultiJet 75 Euro 5
Slagvolumen: 1.248 cm3

Miljønorm: Euro 5

Maks. ydelse (CE):

75 hk (55 kW) ved 4.000 omdr./min.

Maks. drejningsmoment (CE):
190 Nm ved 1.750 omdr./min.

Direkte Multijet indsprøjtning – Common Rail, 
elektronisk styret, med turbo og intercooler.

Dieselpartikelfilter og ESP

Motorer
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Fiorino Adventure er udviklet til at kunne komme frem i vanskelligt terræn såsom bløde skov- og grusveje samt 

på is- og sneglatte veje eller sågar i jævnt, fast terræn. Udstyret med store sidebeskyttelseslister, motorbund-

plade, 15” hjul med M+S terrændæk, forøget frihøjde (30 mm ifht. standard) og det revolutionerende Traction+ 

system kommer Fiorino Adventure frem hvor en almindelig 2-hjulstrækker ville sidde fast.

Sådan fungerer Traction+: Hvis en almindelig 2-hjulstrækker mister vejgreb på det ene trækkende hjul vil dette 

snurre rundt mens hjulet der fortsat har greb vil stå stille – og bilen sidder fast. Med Traction+ overføres kraften i 

samme tilfælde til hjulet med bedst vejgreb og bilen fortsætter uhindret kørslen. 

Fiorino Adventure er derfor en optimal løsning på f.eks. bløde skov- og grusveje, i sneføre eller i andet udfordrende 

terræn hvor en almindelig 2-hjulstrækker er utilstrækkelig men en 4-hjulstrækker ville være unødvendig.

FIORINO ADVENTURE – FOR DEM DER 
IKKE TAGER DEN SLAGNE VEJ
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Traction+ systemet slås til med knappen på 

bilens instrumentpanel og slår automatisk fra 

igen ved 30 km/t. 

Fiorino Adventure er standardudstyret med 

15” hjul med M+S dæk der giver optimalt greb 

ved kørsel på blødt underlag. Samtidig er 

frihøjden forøget med 30 mm for at optimere 

fremkommeligheden.

Tagbøjler og aluminiumsfælge er ekstraudstyr.
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Sæt med 3 tagbøjler 

kan bære optil 90 kg.

(ekstraudstyr)

Tagbagagebæreren kan bære 

op til 80 kg og en smart rulle 

gør det let at laste lange 

genstande.

(ekstraudstyr)

Opbevaringsnet til montering 

indvendigt på bagdørene.

(ekstraudstyr)

Anhængertræk fås i 3 forskellige 

udgaver, 2 faste og 1 aftageligt.

(ekstraudstyr)



DE SMÅ DETALJER 
GØR EN STOR FORSKEL.

Fiorino kan tilpasses med et væld af tilbehør som gør arbejdet lettere og behageligere. Hør mere og se 

Lineaccessori kataloget hos din Fiat Professional forhandler.
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Integreret LED-lommelygte 

der lader fra bilen (ekstraudstyr).

 

 
  

A  Maks. bredde 644

B  Min. bredde 570

C  Højde 1.041

Skydedørens åbningsmål (mm)

12 v stik i varerummet (ekstraudstyr).
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Varerumsmål (mm)

 

 
 

A  Længde 1.523/2.491*

B  Bredde 1.473

C  Bredde mellem hjulkasser 1.046

D  Højde 1.205

E  Læssehøjde 527

* Med flex-skillevæg

Fleksibel fabriksmonteret varerumsadskillelse: Som ekstraudstyr til alle 

versioner kan bestilles nedfældbar passagerstol og flex-skillevæg der 

kan drejes på midten. Det gør Fiorinos varerum 1 m længere. Bemærk at 

sideairbags (standard på alle versioner) bortfalder ved bestilling af dette.

Fast fabriksmonteret varerumsadskillelse er standard på alle 

Fiorino versioner. Det giver optimal sikkerhed og komfort, sikrer et 

lavt lydniveau og at kabinen hurtigt kan varmes op. På Elegant og 

Adventure er rude i skillevæggen standard.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER.
Motor

1.3 
Multijet 75 Euro 5

1.3
Multijet 95 Euro 5

Antal cylindre, placering 4 på række 4 på række

Slagvolumen (cm3) 1248 1248

Miljønorm Euro 5 med Start&Stop
og DPF

Euro 5 med Start&Stop 
og DPF

Kompressionsforhold 16,8 : 1 16,8 : 1

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

75 (55) 4000 95 (70) 4000 

Maks. drejningsmoment CE: 
Nm ved omdr./min.

190 v. 1750 200 v. 1500

Brændstoftilførsel Direkte Multijet indsprøjtning
Common Rail, elektronisk styret, 

med turbo og intercooler

Direkte Multijet indsprøjtning
Common Rail, elektronisk styret, 

med turbo og intercooler

Transmission

Trækkende hjul Forhjul Forhjul

Fælge

Dæk 175/70 R 14   185/65 R 15
185/65 R 15 Q (M+S)

185/65 R 15
185/65 R 15 Q (M+S)

Hjulophæng

For Uafhængigt af typen McPherson Uafhængigt af typen McPherson

Bag Stiv bagaksel med krængningsstabilisator Stiv bagaksel med krængningsstabilisator

Tankkapacitet

Brændstoftank (liter) 45 45

Styretøj

Vendediameter kantsten til kantsten (m) 9,95 9,95

Bremser – S (skive) – T (tromle)

For (mm) D 257 D 284

Bag (mm) T 228 T 228

Præstationer

Tophastighed (km/h)) 157 171

Brændstofforbrug (km/l) � MT / MTA

Bykørsel 19,6 / 21,3 19,2

Landevejskørsel 26,3 / 26,3 26,3

Blandet kørsel 23,3 / 24,4 23,3

CO2-emission: (g/km) 113 / 109 113 

Energiklasse

Mål

Længde (mm) 3.864 3.864

Bredde (mm) 1.716 1.716

Højde (mm) 1.721 1.721

Akselafstand (mm) 2.513 2.513

Udhæng foran (mm) 760 760

Udhæng bagpå (mm) 591 591

Sporvidde forrest (mm) 1.469 1.469

Sporvidde bagest (mm) 1.465 1.465

Indstigningshøjde i kabine (mm) 370 370

Varerum

Længde (mm) 1.523 - 2.491* 1.523 - 2.491*

Bredde (mm) 1.473 1.473

Bredde mellem hjulkasser (mm) 1.046 1.046

Højde (mm) 1.205 1.205

Læssehøjde (mm) 527 527

Volumen (m3) 2,5 - 2,8* 2,5 - 2,8*

Skydedør

Bredde (mm) min 570 / max 644 min 570 / max 644

Højde (mm) 1.041 1.041

Fløjdøre bagest

Bredde (mm) min 1.056   max 1.140 min 1.056   max 1.140

Højde (mm) 1.040/.1060 1.040/1.060

Vægt

Egenvægt (kg) 1090 1.090

Totalvægt (kg) 1.700 - 1.750** 1.700 - 1.750**

Lasteevne(kg) 610 - 660** 610 - 660**

Nyttelast (kg)*** 488 - 538** 488 - 538**

Anhængervægt m/u bremser 1.000 / 400 1.000 / 400

�    henhold til EU-direktiv 99/100    * Med flex-skillevæg  ** Med opt. 943  
***  Nyttelast er lasteevnen fratrukket vægten af en fører (75 kg) samt vægten af en 90% fuld brændstoftank og de væsker køretøjet normalvis medtager (bremsevæske, servovæsker m.m.). Her 122 kg.

A+ A+
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STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR.
Udvendigt Basic Elegant Adventure

Skal 
bestilles med Kan ikke bestilles med

Atermiske ruder (forrude & forreste sideruder)  • • •

Sidebeskyttelseslister • • •

Aflåseligt tankdæksel • • •

El-opvarmning af ruder i bagdøre 029 ° ° ° 101 & 519

Manuelt justérbare sidespejle • – –

El-justérbare sidespejle med varme samt udetermometer 041 ° • •

Skydedør venstre side (uden rude) 055 ° ° ° 523

14" fælge og dæk • • –

15" fælge og dæk, std på 95 hk 141   ° ° / •* •

Tågeforlygter 097 ° ° °
Bagrude-visk/vask på største bagrude 101   ° ° ° 029 & 519

Tagræling 357   ° ° °
Ruder i bagdøre 519   ° ° ° 199 149

Rude i højre skydedør 520   ° ° ° 523 55D

Skydedør højre side uden rude 523   ° • •

Sideruder i varerum, 2. række 55D ° ° ° 519 520

Hjulkapsler 878   ° • •

Adventure Pakke: Forøget frihøjde (30 mm), M+S dæk, 
motorbundplade, overdimensionerede sidelister (sorte)

890   – – •

Stænklapper for+bag 990   ° ° °

Indvendigt
Længde- og ryglænsjustérbart førersæde • • •

4-vejs justérbart rat 011 ° • •

Aircondition 025 ° • •

Deadlock 064 ° ° °
Automatisk aflåsning af dørene v/5 km/t 130   • • •

Midterarmlæn på førersæde 132   ° • • 450 & 40Y

Fast varerumsadskillelse med frakkekrog i kabine 149   • ° ° 199, 519

Fast vareumsadskillelse med rude 199   ° • • 149

Flex-skillevæg i net, kan dreje på midten*** 201 ° ° ° 4GQ 452, 505, 132

Længde- og ryglænsjustérbart passagersæde 297   • • •

Læderrat til Blue&MeTM  samt lædergearknob 320   ° ° ° 011, 245, 4J3, 4FU, 717

Lændestøtte i førersæde 40Y ° • • 450 & 132

Højdejustering af førersæde 450   ° • • 40Y & 132

Varme i forsæder 452   ° ° ° 4GQ, 453

Varme i førersæde 453   ° ° °
Nedfaldbar passagerstol*** 4GQ ° ° ° 452, 505

12v udtag i varerum 4HG ° ° °
Beklædt varerumsgulv, PVC 798   ° ° °
Handskerum (i stedet for aflæggeplads) 845   ° • •

Funktionalitet / elektronik
Servostyring • • •

Højdejusterbare forlygter • • •

Fjernbetjent centrallås 008 • • •

Elruder for 028 • • •

MTA Dualogic automatgear 407   °** °** – 041 733

Fartpilot 416   ° ° °
Fix&Go dækreparationssæt 499   • • •

Parkeringssensor, bag 508 ° ° °
Hjælpevarmer til kabineluft 52Y ° ° ° 041

Individuel aflåsning af varerum 57E • • • 008

Integreret LED-lommelygte i varerummet 58F ° ° °
12V stik mellem forsæderne 823   • • •

Traction+ terrænsystem 941 – – •

Opgradering til Maxi – forhøjet lasteevne 50 kg 943   ° ° • 141

Reservehjul i fuld størrelse 980   ° ° °
Rygekit: Cigartænder og askebæger 989   ° ° ° 4J3

Sikkerhed / miljø
Højdejustérbare sikkerhedsseler • • •

Højdejustérbare nakkestøtter • • •

ABS m/EBD 009 • • •

ESP inkl. hill holder og anti-spin 392   • • • 008

Frontairbag til fører 500 • • •

Frontairbag til passager 502 • • •

Sideairbags 505 • • • 201, 4GQ

Start&Stop system 5DE • • •

Audio / Telefoni
Forberedt for radio m/højttalere og antenne 082 • • •

Ratbetjening af radio 245 ° ° ° 011, 717

Blue&MeTM  (media player samt håndfri telefon) 4J3 ° ° ° 245, 320, 4FU, 717

Engelsk sprog til Blue&MeTM (gratis) 4FU ° ° ° 245, 320, 4J3, 717

Blue&MeTM TomTom stik øverst på instrumentpanelet 68R ° ° ° 245, 320, 4J3, 4FU, 717

TomTom stik øverst på instrumentpanelet 6EN ° ° °
CD-radio m/MP3-funktionalitet 717 ° ° ° 082 4J3, 4PS - 68R

• = Standard    °  = Ekstraudstyr      –  = kan ej levereres       *   Kun på 95 hk version    ** Kun på 75 hk versionen   *** Bemærk: sideairbags bortfalder!   



Indtræk.

Indtræk.

Farve- og indtrækskombinationer.

196 Tangram – Basic 298 Strike – Elegant & Adventure

381 Strike – Elegant & Adventure248 Strike – Elegant & Adventure 

Standardfarver Basic Elegant/Adventure

Indvendigt 196 298 248 381

Udvendigt TANGRAM STRIKE STRIKE STRIKE

sort sort/grå sort/blå sort/rød

Lakfarver

Pastelfarver

168 Rosso
   

249 Bianco
    

479 Blu
   

551 Arancio
   

Metalfarver Opt. 210 

293 Rosso Scuro  
   

355 Verde
  

448 Azzurro
   

487 Blu Scuro
   

612 Grigio Chiaro 
    

632 Nero
    



FARVER.

OBS: De viste farver er vejledende og kan af tryktekniske årsager variere fra de faktiske karrosserifarver.
Udover de viste farver kan Fiorino leveres i visse specialfarver – hør mere hos din Fiat Professional forhandler.
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Pastelfarver.

249 Bianco

479 Blu 

448 Azzurro

293 Rosso Scuro 355 Verde 

168 Rosso 

612 Grigio Chiaro

551 Arancio

632 Nero

487 Blu Scuro

Metalfarver.



Modelspecifikationer og ekstraudstyr kan variere på grund af landsspecifikke eller lovmæssige forhold. 

Alle oplysninger i dette katalog er udelukkende retningsvisende. Fiat kan af tekniske eller kommercielle 

årsager til enhver tid ændre de modeller, der er beskrevet i dette katalog.
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Trykt på klorfrit papir.

www.fiatprofessional.dk

Tryghedsaftale
Fiats tryghedsaftale er en service- og tryghedsaftale, der sikrer stor 
økonomisk tryghed. Du har et fast budget og kender på forhånd 
driftsomkostningerne, og din bil er altid i fi neste form – serviceret og 
vedligeholdt. Du kan vælge mellem 12, 24, 36, 48 eller 60 måneder 
og op til 300.000 kilometer. Af talen kan udvides til at omfatte tilvalg 
som vedligeholdelse af standarddæk og evt. vinterdæk.
Desuden kan erstatningsbil ved værkstedsbesøg ligeledes vælges. 
Generelle betingelser vedrørende servicekontrakter kan hentes på 
www.fi atprofessional.dk




