
FIORINO



De FIORINO is één brok dynamiek. Compact 
en wendbaar als hij is, komt hij overal. Met 
zijn baanbrekende ontwerp combineert hij 
als pionier van zijn klasse de doelmatigheid 
van een bedrijfswagen met de uitstraling 
van een personenauto. Dankzij zijn compacte 
afmetingen en wendbaarheid laat hij zich 
soepel voor het drukke stadsverkeer 
loodsen, terwijl zijn brede zijschuifdeur 
met forse verticale handgreep eenvoudig 
toegang biedt tot de laadruimte voor vlot 
laden en lossen op plekken waar geen 
parkeerplek voor handen is. Dat maakt de 
FIORINO ideaal voor het van deur tot deur 
bezorgen van pakketten en andere klussen 
in de stad.
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De FIORINO kenmerkt zich door een 
moderne en dynamische styling die zijn 
verwantschap met de andere modellen 
van de Fiat Professional-range benadrukt. 
De voorbumper en grille geven hem een 
geheel eigen look, waarbij de markante 
hoge positie van de koplampen niet alleen 
voor een voortreffelijke lichtopbrengst 
zorgt, maar de lampen ook beschermt 
tegen parkeerschade. 
De FIORINO draagt met trots het embleem van 
Fiat Professional: het onderscheidingsteken 
waarmee hij laat zien dat hij is gebouwd voor 
professionals zoals u.
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In de FIORINO komt u aan comfort niets 
tekort. Het ergonomische interieur biedt 
volop opbergmogelijkheden voor alles wat 
u onderweg nodig hebt, zoals een grote fles, 
A4-blocnote of tablet. In het dashboardkastje 
past een laptop, die kan worden opgeladen 
via de 5V USB-oplader in de middenconsole. 
De functionaliteit kan nog verder worden 
uitgebreid met handige opties, zoals een 
opklapbaar klembord en een bijrijdersstoel 
met neerklapbare rugleuning waarvan 
de achterkant als werkblad kan worden 
gebruikt.

INTERIOR
WERKEN IN UW 
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Radio met cd-/mp3-speler

ALTIJD
CONNECTED

Ook onderweg gaan de zaken natuurlijk 
gewoon door. De FIORINO is daarom 
verkrijgbaar met een infotainmentsysteem 
met een kleurentouchscreen van 7 inch dat 
perfect in het dashboard is geïntegreerd, 
zodat u in één oogopslag alle informatie bij 
de hand hebt. 
En met de bedieningstoetsen op het 
stuurwiel of via spraakopdrachten kunt 
u bellen zonder dat u uw handen van het 
stuur hoeft te halen. Het systeem is ook 
verkrijgbaar in een versie met navigatie en 
DAB digitale radio.

TECHNOLOGY
URBAN

Touchscreen 7" Bluetooth® Radio



MY:ASSISTANT MY:REMOTECONTROL 

MOPAR® CONNECT 
MOPAR® Connect biedt een reeks handige online diensten voor uw Fiorino. Hiermee bent u bijvoorbeeld altijd verzekerd van snelle hulpverlening bij pech of een ongeval 
en kunt via uw smartphone eenvoudig het onderhoud en beheer van uw Fiorino regelen.

MY:CAR 

ALTIJD VAN SNELLE HULP VERZEKERD

CRASH ASSISTANCE
Stuurt bij een zware botsing automatisch een melding 
met uw locatie naar de alarmcentrale. Een medewerker 
schakelt indien nodig de hulpdiensten in.

ROADSIDE ASSISTANCE
In het geval van een technisch probleem kunt u 24 per 
dag, zeven dagen per week contact opnemen met 
onze alarmcentrale. Een medewerker zal op afstand 
de situatie beoordelen en zo nodig pechhulp regelen 
op de plek waar u bent.

THEFT  ASSISTANCE
Waarschuwt u wanneer uw Fiorino op verdachte 
wijze wordt verplaatst of bij pogingen het alarm 
onklaar te maken. Mocht het voertuig toch worden 
gestolen, dan kan het eenvoudig via GPS worden 
opgespoord.

CONTROLE OVER UW FIORINO OP AFSTAND
 
FIND CAR
Toont op de kaart waar uw Fiorino geparkeerd staat 
en leidt u ernaartoe.

LOCK DOORS
Maakt het mogelijk de portieren op afstand te 
vergrendelen of ontgrendelen.

SET NOTIFICATION
Geo Alert
Stuurt u een melding als de chauffeur van uw Fiorino 
een vooraf op de kaart afgebakend gebied verlaat of 
binnenrijdt.
Speed alert
Stuurt u een melding als de chauffeur van uw Fiorino 
een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt.

SLIM BEHEER VAN UW FIORINO  
VIA UW SMARTPHONE
 
LIVE STATUS
Toont de technische staat van uw Fiorino. 
Brandstofvoorraad, bandenspanning, laadniveau van 
de accu, kilometerstand: u checkt het allemaal snel 
en eenvoudig op uw smartphone.



De FIORINO is leverbaar met een drietal 
vlotte en zuinige Euro 6d-TEMP-motoren op 
diesel en cng die een hoog prestatieniveau 
combineren met een milieubewust karakter: 
ze voldoen stuk voor stuk aan de strenge 
Euro 6d-TEMP-emissienorm.
Voor ondernemers met een groen hart 
die maximaal willen besparen zijn de 
dieselversies ook verkrijgbaar met het 
EcoJet-pakket: hiermee is een verlaging 
van de emissies en het brandstofverbruik 
tot 14% mogelijk.

DE JUISTE MOTOR
VOOR ELKE KLUS

POWER
URBAN



* Het EcoJet-pakket omvat een Start&Stop-systeem, 
dynamo met intelligente laadstroomregeling en een 
oliepomp met variabele opbrengst.

1.3 16v MultiJet II diesel 59 kW (80 pk)
1.3 16v MultiJet II diesel 70 kW (95 pk)
1.4 Natural Power benzine/CNG 51 kW (70 pk)

MOTORENAANBOD



ENGINES
RIJDEN MET 
NATUURLIJK 
VOORDEEL

Als de brandstofkosten een groot deel van 
uw winst opslokken en u ook graag een 
steentje bij wilt dragen aan een beter milieu, 
wordt het tijd om na te denken over rijden 
op groengas. De FIORINO Natural Power 
combineert voortreffelijke prestaties met 
een bescheiden brandstofverbruik en, nog 
belangrijker, lage emissies. Zo bent u ook in de 
toekomst verzekerd van vrije toegang tot de 
milieuzones die steeds meer steden instellen. 
Over het praktisch gebruiksgemak hoeft u 
zich geen zorgen te maken: de CNG-tank met 
een inhoud van 77 liter (vulgewicht 13 kilo) en 
benzinetank van 45 liter zijn samen goed voor 
een actieradius van ruim 900 kilometer.

URBAN





asymmetrische achterdeuren (40/60) die tot 
180° kunnen worden geopend en een brede 
zijschuifdeur. Een tweede zijschuifdeur is al 
naar gelang de modeluitvoering standaard 
of optioneel leverbaar. Ook verder beschikt 
de FIORINO over uitstekende papieren: met 
een laadvermogen tot 610 kg, draaicirkel 
van 9,95 meter en laaddrempel van slechts 
527 mm heeft hij alles in huis voor de meest 
uiteenlopende kleine transportklussen.

CAPACITY
URBAN

STIJLVOL VAN BUITEN, 
RUIM VAN BINNEN

Voor ondernemers is het belangrijk zich 
te onderscheiden en dat is precies wat 
de FIORINO doet: zijn fraaie, Italiaanse 
styling en onmiskenbare flair maken hem 
aantrekkelijker dan ooit. Maar voor wie zijn 
brood met zijn auto moet verdienen, zijn goede 
looks niet het enige dat telt. De FIORINO 
combineert daarom zijn stijlvolle uiterlijk 
met een regelmatig gevormde, veelzijdige 
laadruimte met een inhoud tot wel 2,5 m3. 
Deze is gemakkelijk toegankelijk via twee 





Laat u verrassen door de opvallend ruime 
laadruimte die toegankelijk is door de 
asymmetrische achterdeuren en optie 
tot schuifdeuren aan weerszijden van de 
Fiorino.

CAPACITY
URBAN

MOEITELOOS
LADEN EN LOSSEN
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In de stad is lang niet altijd een parkeerplek 
te vinden om rustig te laden en lossen. 
Daarom is de FIORINO uitgerust met een 
brede zijschuifdeur die vlot toegang tot 
de laadruimte biedt en dankzij de forse 
verticale handgreep zowel met de linker- 
als rechterhand gemakkelijk is te openen.
In de laadruimte is een 12V-aansluiting 
aanwezig en voor de verlichting is een 
uitneembare plafondlamp verkrijgbaar die 
ook als looplamp kan worden gebruikt.

CAPACITY
URBAN

STIJLVOL VAN BUITEN, 
RUIM VAN BINNEN



Op aanvraag kan de laadruimte worden 
voorzien van een 12V-stroomaansluiting.

Voor de laadruimte is als optie een 
uitneembare plafondlamp verkrijgbaar die 
ook als zaklamp kan worden gebruikt.

Dankzij de grote verticale handgreep kan de  
zijschuifdeur zowel met de linker- als 
rechterhand moeiteloos worden geopend  
of gesloten.



URBAN

ADVENTURE
ALTIJD KLAAR 

VOOR EEN NIEUW 
AVONTUUR

De FIORINO ADVENTURE is de ideale 
oplossing voor ondernemers die hun werk 
moeten doen op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en ook bij regen en sneeuw 
zonder onnodig oponthoud op de plek 
van de volgende klus willen aankomen. 
Deze speciale versie van de FIORINO 
beschikt daarvoor over Traction+, een 
elektronisch sperdifferentieel dat zorgt 
dat de aandrijfkracht ook op slechte of 
gladde wegen behouden blijft. Daarnaast 
is hij standaard uitgerust met 15-inch 
M+S-banden, een carterbeschermer, een 
skidplate onder de voorbumper en extra 
brede stootlijsten op de carrosserieflanken.





URBAN

Veiligheid is een eerste vereiste wanneer 
u elke dag voor uw werk de weg op moet.  
Het uitgebreide pakket standaard en 
optionele veiligheidsvoorzieningen en 
rijassistentiesystemen van de FIORINO 
garandeert daarom een optimale 
bescherming voor zowel de bestuurder als 
andere inzittenden. Een ABS-remsysteem 
met EBD elektronische remkrachtverdeling, 
ESC stabiliteitsregeling met ASR 
antidoorslipregeling, HBA hydraulische 
remassistentie en Hill Holder behoren 
tot zijn standaarduitrusting, evenals een 
frontairbag voor de bestuurder. Afhankelijk 
van de modeluitvoering zijn ook een 
frontairbag voor de bijrijder, zijairbags en 
cruise control standaard aanwezig.

Cruise control zorgt voor handhaving 
van een ingestelde kruissnelheid zonder 
het gaspedaal te hoeven bedienen.

SAFETY
VEILIGE WERKPLEK

Traction+ zorgt voor behoud van de 
aandrijfkracht op door sneeuw, ijzel 
of modder glad geworden wegen. 
Wanneer een van de aangedreven 
wielen grip verliest en dreigt door te 
slippen, zorgt het systeem dat dit wiel 
wordt afgeremd en meer aandrijfkoppel 
wordt overgebracht naar het wiel dat de 
meeste grip heeft.

TRACTION+

CRUISE CONTROL



Met Hill Holder Zonder Hill Holder

De ESC-stabiliteitsregeling grijpt in 
bij verlies aan grip van de banden 
in een bocht of bij een plotselinge 
uitwijkmanoeuvre om het voertuig 
bestuurbaar te houden.

De in het ESC-systeem geïntegreerde 
Hill Holder-functie houdt bij het omhoog 
wegrijden op een helling het voertuig 
nog even geremd, zodat de handrem niet 
hoeft te worden gebruikt om terugrollen 
te voorkomen.

Met ESC

Zonder ESC

ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING 

HILL HOLDER



HANDIGE ACCESSOIRES

Voor het aanpassen van de FIORINO aan 
de specifieke eisen van uw bedrijf, is een 
uitgebreid assortiment aan hoogwaardige 
accessoires beschikbaar van MOPAR®, het 
aftersalesmerk van FCA voor originele 
onderdelen en accessoires, klantenservice 
en garantie- en onderhoudsservices.

URBAN

CUSTOMIZATION

Imperiaal
Staal. Voor het vervoer 
van lange voorwerpen en 
materialen op het dak.



Elke ondernemer heeft zo zijn eigen ideeën 
over een representatief uiterlijk. Daarom 
biedt de FIORINO een keuze uit maar 
liefst tien beschikbare carrosseriekleuren. 
Deze kunnen worden gecombineerd met 
drie verschillende bekledingsstoffen, 
die zorgvuldig zijn geselecteerd op het 
zitcomfort dat ze, ook op lange werkdagen, 
bieden en zijn berekend op het intensief 
gebruik van harde werkers zoals u. Kies 
de modelvariant en uitrusting die het best 
aan de behoeften van u en uw onderneming 
beantwoorden en ga aan de slag. Want uw 
klanten wachten niet!

168 Rood 479 Blauw 551 Oranje249 Wit

LAKKLEUREN PASTEL

444 Brons 612 Lichtgrijs 632 Zwart

LAKKLEUREN METALLIC

333 Lichtblauw 515 Donkerblauw293 Donkerrood

STYLE
DRESSCODE: 
KAMELEON

URBAN



code 323 code 323code 319 code 319code 094

INTERIEURBEKLEDINGINTERIEURBEKLEDING INTERIEURBEKLEDING

VELGEN EN WIELSIERDEKSELS VELGEN EN WIELSIERDEKSELS VELGEN EN WIELSIERDEKSELS

FIORINO CARGO FIORINO CARGO 
ADVENTURE

FIORINO CARGO SX

15” 15” 15”15” 15” 15”15”  Adventure 15”  Adventure 15”  Adventure15”



Opbergnetten
Set van twee, voor  
de achterdeuren.
Voor het opbergen 
van losse kleine 
voorwerpen in de 
laadruimte.

Trekhaak
Met vaste of 
afneembare kogel.

Allesdragers
Staal. Set van drie.
Draagvermogen 90 kg.



VOOR 
PROFESSIONALS 

ZOALS U

Een echte professional is herkenbaar 
aan de spullen die hij voor zijn werk 
kiest: vakmensen werken alleen met 
professioneel gereedschap. Speciaal voor 
hen biedt FIAT PROFESSIONAL een volledige 
range lichte bedrijfswagens voor nagenoeg 
alle denkbare specifieke doeleinden.

RANGE
FIAT PROFESSIONAL

NEW DOBLÒ
De perfecte bestelwagen voor 
de stad en daarbuiten. Uniek 
in zijn kwaliteiten én in zijn 
styling. En daarom ook het ideale 
visitekaartje voor uw bedrijf.

FIORINO
De perfecte keuze voor de onder-
nemer met de stad als werkter-
rein. Buitengewoon handzaam, 
gemakkelijk te parkeren en 
moeiteloos te laden en lossen.



TALENTO
Compact, wendbaar en veel-
zijdig. Biedt dankzij zijn royale 
binnenmaten en ontelbare aan-
passingsmogelijkheden voor 
vrijwel elke uitdaging een  
oplossing.

DUCATO
De alleskunner die uitblinkt 
in doelmatigheid, veiligheid 
en veelzijdigheid. Een solide 
basis voor het succes van uw 
onderneming.



Deze brochure is een internationale uitgave. Alle illustraties en gegevens in deze brochure komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (02/2020). FCA behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande 
aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of 
marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen. 
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