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EEN MULTI-TALENT 
VOOR DE WARE 
PROFESSIONAL
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De rechthoekige vorm van de achterzijde 
maakt juist de grote laadcapaciteit van de 
Talento zichtbaar en straalt DYNAMIEK en 
ROBUUSTHEID uit.
Zijn compacte formaat zorgt daarbij voor 
een perfecte balans tussen wendbaarheid 
en laadvermogen, wat hem bij uitstek 
geschikt maakt voor inzet in en om de stad.

GEMAAKT OM OP 
TE VALLEN
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MOBIEL KANTOOR



INVESTEREN IN 
TECHNOLOGIE LOONT
Een ondernemer die vooruit wil, maakt 
gebruik van de mogelĳ kheden die de moderne 
technologie te bieden heeft. Daarom is de 
Talento verkrĳ gbaar met een groot aantal 
gebruiksvriendelĳ ke oplossingen die het 
mogelĳ k maken het maximale uit uw werkdag 
te halen. Het KEYLESS ENTER-'N-GO™-
SYSTEEM maakt het afsluiten en weer openen 
van de cabine en laadruimte bĳ  huis-aan-huis-
bezorging een stuk minder omslachtig, terwĳ l 
PARKEERSENSOREN en een ACHTER-
UITRĲ CAMERA de kans op parkeerschade 
en het bĳ behorende oponthoud verkleinen. 
Dat geldt ook voor de VIEWPLUS-SPIEGEL, 
een extra spiegel op de zonneklep 
aan bĳ rĳ derszĳ de die de dode hoek verkleint 
en het zĳ delingse zicht verbetert. Onmisbaar 
voor elk mobiel kantoor is natuurlĳ k het
INFOTAINMENTSYSTEEM MET 7-INCH
TOUCHSCREEN, NAVIGATIE en ondersteuning 
voor Android Auto™ en Apple CarPlay.



De nieuwe DCT-versnellingsbak (Dual 
Clutch Transmission) verhoogt het 
rijcomfort, met name in het stadsverkeer. 

Deze 6-traps automatische transmissie, 
die ook handmatig kan worden bediend, 
is beschikbaar voor alle bestelwagens 
(hoogte 1) en versies met dubbele cabine 
die zijn uitgerust met de 2.0 EcoJet-motor 
van 145 pk/107 kW of 170 pk/125 kW.

Met zijn complete aanbod aan zuinige en 
betrouwbare Euro 6d-TEMP-motoren biedt 
de TALENTO elke professional het juiste 
antwoord om het meeste rendement uit zijn 
werk te halen.
Voor elke toepassing is er een krachtbron 
die precies de juiste balans biedt tussen 
prestatieniveau en brandstofverbruik, 
zodat u altijd verzekerd bent van minimale 
bedrijfskosten.

POWER
INGENIOUS

HOGE PRESTATIES 
OP ELK TERREIN

2.0 EcoJet S&S 88 kW/120 pk

2.0 EcoJet S&S 107 kW/145 pk

2.0 EcoJet S&S 125 kW/170 pk

2.0 EcoJet E6d-Temp S&S 107 kW/145 pk DCT

2.0 EcoJet E6d-Temp S&S 125 kW/170 pk DCT

EURO 6-MOTOREN



Het Trailer Stability Assist-systeem 

bewaakt de koersstabiliteit bij het 

trekken van een aanhanger. Wanneer 

deze dreigt te gaan slingeren, past het 

systeem automatisch het motorvermogen 

aan en remt het zonodig de wielen 

afzonderlijk af om zo de stabiliteit van de  

aanhangercombinatie te herstellen.

Deze functie houdt bij het omhoog 

wegrijden op een helling het voertuig nog 

even geremd, zodat zelfs bij een vol 

beladen voertuig de handrem niet 

gebruikt hoeft te worden om terugrollen 

te voorkomen.

Dit systeem houdt het voertuig 

bestuurbaar bij plotselinge uitwijk-

manoeuvres en andere gevaarlijke 

situaties. Wanneer het voertuig een 

andere koers volgt dan bedoeld, grijpt 

het systeem in door het aandrijfkoppel te 

reduceren en de wielen afzonderlijk af te 

remmen, zodat de bestuurder het 

voertuig weer volledig onder controle 

kan krijgen

Traction+ verbetert de tractie in situaties 

met weinig grip. Wanneer een van de 

aangedreven wielen doorslipt of de grip 

van beide wielen niet gelijk is, zorgt het 

systeem dat de aandrijfkracht wordt 

overgebracht naar het wiel dat nog wel 

voldoende grip heeft. Dit staat garant 

voor een stabiel en veilig rijgedrag bij 

gladheid en op  wegoppervlakken met 

verminderde grip.

ABS - Antiblokkeersysteem

Het antiblokkeersysteem voorkomt bij 

krachtig remmen het blokkeren of 

doorslippen van een of meer wielen, 

zodat het voertuig bestuurbaar blijft en 

onder alle omstandigheden en een zo 

kort mogelijke remweg is gegarandeerd.

EBD - Elektronische remkrachtverdeling

Elektronische remkrachtverdeling (EBD) 

verdeelt de remkracht over de voor- en 

achterwielen om in alle rijsituaties van 

een stabiele remwerking te zijn verzekerd.

HBA - Hydraulische remassistentie

Hydraulische remassistentie is een 

functie van het ABS-systeem die op basis 

van de snelheid waarmee het rempedaal 

wordt ingetrapt signaleert wanneer de 

bestuurder een noodstop wil maken. In 

dat geval wordt automatisch de remdruk 

verhoogd, waardoor het voertuig met het 

maximale remvermogen tot stilstand 

wordt gebracht.
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ABS MET EBD EN HBA

TRACTION +

TSA

HILL HOLDER
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PRAKTISCH TOT 
IN DETAIL

Grote objecten zijn gemakkelijk te laden 
en lossen via de achterdeuren of de 
zijschuifdeuren rechts en links.
Met een LAADVERMOGEN TOT 1,25 TON 
hoeft ook het gewicht geen probleem te 
vormen, terwijl zelfs de versie met korte 
wielbasis en laag dak al groot genoeg is voor 
het vervoer van drie Europallets. 
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En dankzij CARGOPLUS, een doorlaadruimte 
onder de bijrijdersstoel, kunnen lange 
voorwerpen met een lengte TOT 3,75 METER 
(4,15 meter bij versies met lange wielbasis) 
veilig worden meegenomen zonder naar 
buiten uit te steken.



De Talento is een echte teamplayer: als 
bestelwagen met dubbele cabine biedt hij 
plaats aan een complete werkploeg plus de 
gereedschappen en materialen die ze nodig 
hebben. 
De LAADRUIMTE met een inhoud van 3,2 m3 
(korte wielbasis) of 4,0 m3 (lange wielbasis) 

is gemakkelijk toegankelijk via de twee 
ACHTERDEUREN DIE KUNNEN WORDEN 
OPENGEZET ONDER EEN HOEK VAN 90 OF 
180/250 GRADEN, waardoor de ruimte van 
het dak tot de vloer tot op de laatste kubieke 
centimeter kan worden benut.

BESTELWAGEN MET 
DUBBELE CABINE



Veelzijdig als hij is, biedt de Talento keuzeuit 
TWEE verschillende DAKHOOGTES, TWEE 
LENGTES en TWEE WIELBASISVARIANTEN.
Dankzij de uitgebreide mogelijkheden kunt 
u een bestelwagen samenstellen die perfect 
beantwoordt aan wat uw bedrijf nodig heeft.

EEN BESTELWAGEN 
OP MAAT

KORTE WIELBASIS EN LAAG DAK

LANGE WIELBASIS EN HOOG DAK



EEN IDEALE BASIS 
VOOR MAATWERK

De TALENTO is af-fabriek voorbereid 
op ombouw door gespecial iseerde 
carrosseriebedrijven. Om ook aan de meest 
specifi eke behoeftes tegemoet te komen, 
is hij bovendien verkrijgbaar als platform 
chassis met cabine. Deze variant kan van 
een maatwerk opbouw worden voorzien die 
exact aan de eisen voor uw bedrijf voldoet.

* Voorbeelden van maatwerkoplossingen voorbereid in 
samenwerking met onze partners

KOELOPBOUW*PLATFORMCHASSIS MET CABINE MOBIELE WERKPLAATS*

Carrosserie met thermisch geïsoleerde wanden en ATP-

certifi catie. Houdt de temperatuur op 0 °C. Indien voorzien van 

een koelinstallatie ook ideaal voor medisch transport.

Opbouw van verzinkt staal met multifunctioneel, modulair 

opbergsysteem.



3XU Grijs

802 Rood 0PY Effen grijs 5CA Wit GEAR
PERFECTE 

PRESENTATIE

INGENIOUS

LAKKLEUREN - PASTEL

LAKKLEUREN - METALLIC

4SA Groen 5JQ Blauw 6FW Lichtgrijs 

4H5 Zwart 

Een serieuze ondernemer zorgt voor een 
perfecte presentatie. Want een eerste indruk 
kun je maar één keer maken.

INTERIEURBEKLEDING

New Black Bark Brown 

Dashboard Carbon - zwart (073) Dashboard Living - bruin (098)

17-inch lichtmetalen velgen 
glanzend zilvergrijs

16-inch naafkappen 16-inch wielsierdeksels 17-inch lichtmetalen velgen 
matzwart

VELGEN EN WIELSIERDEKSELS

Dashboard Techno - zilver (8RT)



• Buitenspiegels en geleiderail kunststof zwart
• Voorbumper kunststof zwart
• Grille voorzijde kunststof zwart
• Hoeklijsten achterzijde kunststof zwart

• Buitenspiegels en geleiderail kunststof zwart
• Bovenste deel voorbumper in carrosseriekleur
• Grille voorzijde kunststof zwart
• Hoeklijsten achterzijde kunststof zwart

• Buitenspiegels en geleiderail kunststof zwart
• Bovenste deel voorbumper in carrosseriekleur
• Grille voorzijde kunststof zwart
• Hoeklijsten achterzijde in carrosseriekleur

• Buitenspiegels en geleiderail in carrosseriekleur
• Bovenste deel voorbumper in carrosseriekleur
• Grille voorzijde kunststof zwart
• Hoeklijsten achterzijde in carrosseriekleur

• Buitenspiegels en geleiderail in carrosseriekleur
• Voorbumper in carrosseriekleur
• Grille voorzijde met chroominleg
• Hoeklijsten achterzijde in carrosseriekleur

• Buitenspiegels en geleiderail in carrosseriekleur
• Voorbumper in carrosseriekleur
• Grille voorzijde met chroominleg
• Hoeklijsten achterzijde in carrosseriekleur
•  Flankstootlijsten en achterbumper  

in carrosseriekleur

• Buitenspiegels en geleiderail in carrosseriekleur
• Voorbumper in carrosseriekleur
• Grille voorzijde kunststof zwart
• Hoeklijsten achterzijde in carrosseriekleur

• Buitenspiegels en geleiderail in carrosseriekleur
• Voorbumper in carrosseriekleur
• Grille voorzijde kunststof zwart
• Hoeklijsten achterzijde in carrosseriekleur
•  Flankstootlijsten en achterbumper  

in carrosseriekleur
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DOBLÒ
De perfecte bestelwagen voor de 
stad en daarbuiten. Uniek in zijn 
kwaliteiten. En daarom 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 veelzij-
dig. Biedt dankzij zijn royale bin-
nenmaten en ontelbare aanpas-
singsmogelijkheden voor vrijwel 
elke uitdaging een oplossing.

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

RANGE
FIAT PROFESSIONAL

VOOR 
PROFESSIONALS 

ZOALS U

INGENIOUS

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.



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 (03/2021). De afgebeelde voertuigen en vermelde specificaties 
kunnen afwijken van de in Nederland leverbare modeluitvoeringen. 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 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. Fiat Marketing 04.3.4012.08 - S - 03/2021 - SO - Printed in Italy - Gedrukt op chloorvrij papier.
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