
S C U D o

De uitrusting van de modellen en hun opties kunnen verschillen naargelang de markt- of

homologatievereisten. De gegevens in deze brochure zijn louter indicatief. Fiat kan op elk ogenblik

wijzigingen aanbrengen aan de in deze brochure beschreven modellen omwille van technische of

commerciële redenen. Fiat Marketing 00.0.0000.00 - S - 01/2011 - Gedrukt in België. 

Gedrukt op chloorvrij papier.
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02 03

V e r p l a a t s  u  i n  s t i j l .

De Fiat Scudo maakt het verschil tussen werken en werken in schoonheid. De betrouwbare,

performante, soepele en krachtige Fiat Scudo is hét visitekaartje bij uitstek voor ondernemingen die

een efficiënte en elegante indruk willen geven.

De voorpartij drukt moderniteit en dynamisme uit dankzij het vernieuwende design van de

lichtblokken, de spits toelopende lijn van de motorkap en de omhullende bumper die het voertuig een

robuuste, krachtige en kwalitatieve uitstraling geeft. 

Over de flanken van de bestelwagen loopt een band die de lengte van het voertuig benadrukt en die

tegelijk zijn compacte en solide look in de verf zet. In de versie voor personenvervoer zorgt het grote

glasoppervlak voor heel wat licht in het interieur en een zekere continuïteit in de dynamische lijn. De

achterpartij kenmerkt zich door rechte, rationele lijnen die in het interieur een comfortabele omgeving

voor inzittenden en een aanzienlijke laadruimte voor goederen creëren.
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Het satellietnavigatiesysteem is als optie

verkrijgbaar.

Het handschoenkastje is gekoeld (in ver-

sies met airconditioning).

Ontspan u. U bent aan het werk.

Als uw werkdag begint wanneer het nog donker is, kunt u hem maar beter aanvatten in het comfort van

de Fiat Scudo. De bestuurderspost werd uitgekiend om de hoogste levenskwaliteit aan boord te

garanderen: een in de hoogte regelbare, ergonomische zetel met verstelbare rugleuning, een in de diepte

en hoogte regelbaar stuur, een op de console geplaatste versnellingspook, gemakkelijk leesbare

instrumenten, enz.

Diverse voorzieningen (standaard of optioneel naargelang de versies) verzekeren een rustgevend

rijcomfort: parkeersensoren, elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, snelheidsregelaar en -begrenzer,

regen- en lichtsensoren voor een automatische ontsteking van de koplampen en, in geval van neerslag,

van de ruitenwissers.

Aan boord van de Fiat Scudo wordt telefoneren kinderspel dankzij het optioneel verkrijgbare Bluetooth®-

systeem dat de mogelijkheid biedt om een gsm te gebruiken met behulp van de toetsen op het stuur en

met de audio-installatie. Telefoonnummers en sms-berichten worden weergegeven op het

multifunctionele scherm op het dashboard.

Op dat scherm verschijnen ook de gegevens van de boordcomputer, de datum, het uur, de

buitentemperatuur en de functies van de autoradio.

04 05
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De instrumenten zijn perfect leesbaar

dankzij de onderverdeling in vier 

wijzerplaten en de zwarte achtergrond.

Twee superhandige wegklapbare bekerhouders

staan ter beschikking aan bestuurderszijde 

en passagierszijde (naargelang het 

afwerkingsniveau).

De opbergruimte tegen het plafond

bestaat uit drie ruime open bergvakken.

De precies en soepel schakelende 

versnellingsbak telt naargelang de motor

vijf of zes versnellingen.

Het interieur kan worden uitgerust met twee afzonderlijke zetels of een bestuurderszetel in

combinatie met een tweezitsbank. In dat laatste geval kan de rugleuning van de middelste plaats

worden omgevormd tot een erg handig klaptafeltje.

06 07
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E e n  p r o f e s s i o n a l  

d i e  h e e l  w a t  w e r k  v e r z e t .

Bestelwagen met of zonder ruiten, korte of lange wielbasis, twee interieurlengtes, hoog of laag dak, 

5, 6 of 7 m3 nuttig laadvolume, configuratie van de cabine met twee of drie plaatsen, mechanische 

of pneumatische ophanging, achterdeuren of achterklep… de talloze keuze- en personaliserings-

mogelijkheden maken van de Fiat Scudo een uitermate polyvalent voertuig. In het gamma Fiat Scudo

bestelwagens vindt u ongetwijfeld een voertuig dat perfect aan uw specifieke professionele behoeften

beantwoordt.

08 09
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De bediening, die de ophanging

regelt en het mogelijk maakt om 

de laaddrempel te verhogen en 

te verlagen, bevindt zich achteraan 

in de laadruimte.

De pneumatische ophanging verlaagt de laaddrempel

om het in- en uitladen te vereenvoudigen, biedt een 

uitstekend comfort voor alle passagiers en 

optimaliseert de rijhoogte om ze in alle 

omstandigheden constant te houden, zelfs met 

een asymmetrisch gevulde laadruimte.

G e e n  e n k e l e  g r e n s  

v o o r  u w  t r a n s p o r t e n .

Goederen in en uit de Fiat Scudo laden is eenvoudig dankzij de laaddrempel die zich slechts 49 cm

boven de grond bevindt (met pneumatische ophanging) en die zo het laden en lossen van pakjes en

paletten vergemakkelijkt. 

De pneumatische ophanging achteraan met een verstelbare drempel (zelfs wanneer het voertuig stil

staat) (optie) maakt het mogelijk om het voertuig 5 cm te verlagen. Dat doet men gewoon met de

hendel op de deurstijl van de laadruimte.

10 11
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Afmetingen 
van de 
laadruimte (mm)

Korte Lange Lange
wielbasis wielbasis wielbasis

Standaarddak Standaarddak verhoogd dak

Hoogte 1449 1449 1750

Breedte 1600 1600 1600

Diepte 2254 2584 2584

Breedte tussen wielkasten 1245 1245 1245

Hoogte van lege laaddrempel van 562 tot 604 met mechanische ophanging
van 491 tot 500 met pneumatische ophanging

Zijdeur (b x h)   924 x 1293 924 x 1293 924 x 1293

Achterdeur (b x h)  1237 x 1272 1237 x 1272 1237 x 1630

TOT1200kg

5-6-7 m
3

Volume van 
de laadruimte

Brutolaadvermogen

F i a t  S c u d o  b e s t e l w a g e n .  

W e n  a a n  e e n  g r o o t  

o m z e t v o l u m e .

Met een laadruimte van 5 m3 in de versie met korte wielbasis, 6 m3 in de versie met lange wielbasis

en 7 m3 in de versie met lange wielbasis en verhoogd dak behoort de Fiat Scudo tot de top wat

laadvermogen betreft. Het nuttige laadvermogen schommelt tussen 1.000 en 1.200 kg. De laadruimte

is uitgerust met acht haken om de lading tijdens de rit vast te maken. Ze is toegankelijk via de

zijdelingse schuifdeur en via de dubbele achterdeuren (met of zonder ruiten) over de volledige

hoogte. Dat houdt in dat men met de deuren open elke centimeter laadhoogte, van vloer tot plafond,

kan benutten voor het in- en uitladen van goederen: de deuren kunnen vastgezet worden op 90° en

180°. De versies met laag dak kunnen optioneel worden uitgerust met de achterklep met verwarmde

achterruit en ruitenwisser. 

12 13
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F i a t  S c u d o  C o m b i .  

W e l k o m  a a n  b o o r d .

Handig om te beladen, handig om te reizen. De Fiat Scudo Combi paart het comfort en de stijl van

een personenwagen aan het praktische karakter van een licht bedrijfsvoertuig. Met het Fiat Scudo

Combi-gamma vindt men steeds een voertuig op maat van zijn behoeften. Lange of korte wielbasis

en een maximale polyvalentie. Hebt u veel ruimte nodig voor goederen? Dan opteert u voor de versie

met vijf of zes plaatsen die een aanzienlijke laadruimte overhoudt. Hebt u meer plaats nodig voor

passagiers? Dan is er de Fiat Scudo Combi met acht of negen plaatsen en het comfort van een

personenwagen, die bovendien over een ruime koffer voor materiaal en goederen beschikt. De

moduleerbare zetels die men kan neerklappen, wegklappen en verwijderen maken het mogelijk om de

interieurs aan te passen aan de eigen behoeften om zo de nodige ruimte te bekomen. 14 15
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W a a r  p a s s a g i e r s  

p r o m i n e n t e  g a s t e n  w o r d e n .

U vindt dat de Fiat Scudo ook een elegante bestelbreak zou zijn? Probeer dan de Fiat Scudo Family

of Executive eens, een comfortabele wagen die perfect is afgestemd op vrijetijdsgebruik en tegelijk

een hoogstaand bedrijfsimago kan uitstralen. Aan boord wordt het comfort van de inzittenden

verzekerd door zes verluchtingsmonden en plafondlampjes ter hoogte van de tweede en derde

zetelrij. In de versie met lange wielbasis is de Fiat Scudo verkrijgbaar met een ruitoppervlak van 

5,8 m2 en dat vertaalt zich in een uitzonderlijk zicht rondom, zowel voor de bestuurder als voor 

de passagiers op de tweede en derde zetelrij. Zij werden immers bedacht met verhoogde zetels zodat

ze hetzelfde zicht genieten als de inzittenden vooraan. De afwerking is van een hoog niveau en de

vloer is bekleed met een tapijt.

Gelukkig bestaat er zoiets als vrije tijd en vakantie. En gelukkig bestaat de Fiat Scudo Family, 

het ideale antwoord op de vraag naar elegantie, comfort en veiligheid voor een gezin, een groep

vrienden of een sportclub. De Fiat Scudo laat zich personaliseren en biedt de keuze tussen versies

met 5 à 6 plaatsen en 8 à 9 plaatsen. Voor een optimaal comfort op alle plaatsen zorgen de

automatische airconditioning en de bijkomende airconditioning achteraan. Verfijnde afwerkingen en

een uitzonderlijke elegantie zijn de troeven van de Fiat Scudo Executive, die tot in de kleinste details

werd verzorgd, tot de verchroomde handgrepen en bumpers in koetswerkkleur toe. Het ideale

visitekaartje voor hotels, luchtvaartmaatschappijen en ondernemingen die een imago van efficiëntie

en stijl willen uitdragen.

16 17
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De Fiat Scudo Combi biedt vijf tot zes 

of acht tot negen plaatsen met een 

elegante bekleding.

327tot   770 dm
3

Volume van 
de laadruimte*

* hoogte bagagebescherming

Aantal plaatsen  

5tot   6 - 8tot   9In de versies Combi, Family en Executive is de Fiat Scudo beschikbaar met een korte of lange

wielbasis, met respectievelijk vijf tot zes en acht tot negen plaatsen. De tweede en derde zetelrij kan

men neerklappen, wegklappen of gewoon verwijderen wanneer men meer ruimte wil vrijmaken voor

bagage. De zetels op de tweede en derde zetelrij beschikken over hoofdsteunen en

driepuntveiligheidsgordels.De zijdelingse plaatsen zijn uitgerust met ISOFIX-bevestigings punten om

kinderzitjes te verankeren.Er zijn opbergvakken in de deuren en onder de voorzetels, twee

bekerhouders op het dashboard en in de zijpanelen, flessenhouders en netten voor kleine voorwerpen

op de rugleuning van de zetels… Stuk voor stuk elementen die de indruk versterken 

van een tot in de puntjes verzorgd voertuig dat werd uitgedacht om alle inzittenden in het hoogste

comfort te laten reizen. 

Tegen het plafond heeft de Fiat Scudo twee

grote, afgesloten opbergvakken. In het midden

bevindt zich een speciale achteruitkijkspiegel

waarmee men de achterste rijen in het oog kan

houden zonder dat men zich hoeft om te

draaien (vooral wanneer er kinderen zitten of 

bij gebruik als taxi).

18 19
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F i a t  S c u d o  C h a s s i s  c a b i n e  

m e t  l a a d v l o e r .

R u i m t e  v o o r  a l  u w  p l a n n e n .

In de versie Chassis cabine met laadvloer biedt de Fiat Scudo een totale vrijheid om al uw plannen te

realiseren en een transformeerbare basis om het voertuig samen te stellen dat perfect aan uw

behoeften voldoet. De Fiat Scudo Chassis cabine met laadvloer is verkrijgbaar in een versie met lange

wielbasis en een maximaal toegelaten massa (MTM) tot 3.000 kg en een maximale asbelasting van

1.400 kg op de vooras en 1.700 kg op de achteras.

20 21
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MTM: 3000 KG

Max. KG toegestane gewicht vooras: 1400 KG

Max. KG toegestane gewicht achteras: 1700 KG

Voorbeeld van Pick-Up afwerking.

Transformaties door koetswerkbouwers en ombouwspecialisten worden vereenvoudigd door tal van

bevestigingspunten waarop men bepaalde structuren kan bevestigen. Indien nodig is er een

verlengingskit tot 2,10 meter verkrijgbaar. De ombouwspecialisten kunnen de Fiat Scudo perfect aan uw

wensen aanpassen. Zo kan de Fiat Scudo een pick-up worden maar ook een kleine kampeerwagen, een

mobiele winkel, een koelwagen of om het even welke andere toepassing op maat van uw werk- 

en imagobehoeften.

22 23
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140 MultiJet Power
Cilinderinhoud 1.997 cm3

100 kW (136 pk) bij 4.000
toeren/min.

320 Nm (32,7 kgm) bij 2.000
toeren/min.

Elektronisch geregelde
MultiJet inspuiting type
‘Common Rail’ met
turbocompressor

Ecologisch niveau Euro 4
met standaard roetfilter

6 versnellingen

120 MultiJet 
Cilinderinhoud 1.997 cm3

88 kW (120 pk) bij 4.000
toeren/min.

300 Nm (30,6 kgm) bij 2.000
toeren/min.

Elektronisch geregelde
MultiJet inspuiting type
‘Common Rail’ met
turbocompressor

Ecologisch niveau Euro 4 

6 versnellingen

90 MultiJet
Cilinderinhoud 1.560 cm3

66 kW (90 pk) bij 4.000
toeren/min.

180 Nm (18,4 kgm) bij 1.750
toeren/min.

Elektronisch geregelde
MultiJet inspuiting type
‘Common Rail’ met
turbocompressor

Ecologisch niveau Euro 4 

5 versnellingen 

165 MultiJet Power
Cilinderinhoud 1.997 cm3

120 kW (163 pk) bij 4.000
toeren/min.

340 Nm (34,7 kgm) bij 2.000
toeren/min.

Elektronisch geregelde
MultiJet inspuiting type
‘Common Rail’ met
turbocompressor

Euro 5

6 versnellingen

EURO

5

TECHNOLOGIE
MULTIJET

Wendbaar in de stad, 

krachtig op lange trajecten.

Vier levendige en stille motoren die in staat zijn om prompt en soepel te reageren op elk commando.

Een gamma duurzame en betrouwbare motoren die van de Fiat Scudo een referentie maken op het

vlak van prestaties, rijcomfort, zuinigheid en respect voor het milieu.

De 90 MultiJet Diesel en 120 MultiJet Diesel zijn dé motoren bij uitstek voor al wie sterke prestaties

en lage gebruikskosten eist van zijn voertuig. Wie nog meer vermogen wilt, kan voor de 140 en 165 MultiJet

Diesel opteren: maar liefst 136 en 163 pk die staan te trappelen om al uw wensen te vervullen.

Onderhouds-
beurten

30.000 Km

24 25
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De veiligheidsgordels zijn

beschikbaar met 

gordelspanner 

en krachtbegrenzer.

De schijfremmen vooraan 

zijn geventileerd.

Het spiegelgedeelte van de

achteruitkijkspiegels heeft een

dubbele paraboolvorm om een

optimale controle van de positie

van de wagen ten opzichte van

het wegdek te garanderen. De

buitenspiegels kunnen 

elektrisch geopend en 

gesloten worden.

V e i l i g e r  =  b e t e r .

Een hoge actieve veiligheid, dankzij de stijve koetswerkstructuur en de architectuur van de

ophanging, die in alle bedrijfsomstandigheden een optimale wegligging garanderen. Nieuwe Scudo is

uitgerust met de meest innovatieve voorzieningen op het vlak van actieve veiligheid: 4 schijfremmen,

ABS met EBD en HBA, ESP met geïntegreerde ASR-functie.

Het zelfdragend koetswerk en de koetswerkstructuur zijn ontworpen om eventuele botsingen efficiënt

te absorberen en de herstelkosten te beperken. Het resultaat is een uiterst veilige structuur met een

stijve passagierskooi en kreukelzones met geprogrammeerde vervorming voor- en achteraan.

Wat de passieve veiligheid betreft, zijn alle zetels uitgerust met verstelbare hoofdsteunen en

driepuntsveiligheidsgordels. Naast de airbag voor de bestuurder is op de eerste zetelrij ook een

passagiersairbag standaard op Combi, Family en Executive versies, die zowel bescherming biedt in

versies met een afzonderlijke zetel als in die met een tweezitsbank. Bovendien zijn er ook zijdelingse

en gordijnairbags voor- en achteraan in optie beschikbaar.

Nieuwe Scudo is eveneens beveiligd tegen diefstal en pogingen tot inbraak dankzij sloten van de

nieuwste generatie met deadlockfunctie en een afstandsbediening waarmee het openen en sluiten

van de passagiersdeur en die van de laadruimte afzonderlijk bediend kan worden. Bovendien zijn er

perimetrische en interieuralarmsystemen verkrijgbaar.

26 27
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Bestelwagen
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.000 en 1.200 kg
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet
Laadvolume: 5 m3

Bestelwagen met ruiten
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.000 en 1.200 kg
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet
Laadvolume: 5 m3

Bestelwagen lange wielbasis
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.200 kg
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet
Laadvolume: 6 m3

Bestelwagen met ruiten 
lange wielbasis
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.200 kg
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet
Laadvolume: 6 m3

Bestelwagen verhoogd dak
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.200 kg
Motoren: 90 en 120 MultiJet
Laadvolume: 7 m3

Bestelwagen met ruiten
verhoogd dak
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.200 kg
Motoren: 90 en 120 MultiJet
Laadvolume: 7 m3

Standaard op Bestelwagen
Klapbare achterdeuren
Zwarte bumpers
Zwarte garnituurscharnieren

Standaard op Bestelwagen 
met ruiten en Combi
Klapbare achterdeuren met ruiten

Optie 457 Pack Integrale
Bumpers en garnituurscharnieren 
in koetswerkkleur
Optie 372
Geruite achterdeuren
Met thermische achterruiten

Standaard op Bestelwagen  
verhoogd dak
Klapbare achterdeuren 
‘volledigde hoogte’

Standaard op  
Family en Executive versies
Achterklep met thermische achterruit
Optie 148
Voor Bestelwagen met ruiten en Combi

Standaard 
Zwarte bumpers
Zwarte buitenspiegels
Zwarte laterale bescherming

Optie 457 Pack Integrale 
Volledig geschilderde bumpers
Geschilderde zijdelingse beschermstrips
Mistlichten
Geschilderde scharnierbekledingen 
achterdeuren
Elektrisch Regelbare en inklapbare 
buitenspiegels
Enkel beschikbaar in koetswerkkleuren:
453 - 506 - 685 (opt 4H5) op Combi,
Family en Executive versies

Optie 909 Pack Look  
Half geschilderde bumpers
Mistlichten
Geschilderde scharnierbekledingen
achterdeuren
Elektrisch inklapbare en geschilderde
buitenspiegels (enkel op de 
Family-versies)

Varianten.

Bestelwagen half gesloten
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.000 en 1.200 kg
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet
Laadvolume: 5 m3

Bestelwagen half gesloten 
lange wielbasis
Afwerking Confort en Deluxe
Brutolaadvermogen: 1.200 kg
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet
Laadvolume: 6 m3

Combi 
5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet

Family en Executive
5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen*
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet

*  met 3de zitrij in optie

Chassis cabine met laadvloer
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet
MTM : 3.000 kg
Max. toegestane gewicht vooras: 1.400 kg
Max. toegestane gewicht achteras: 1.700 kg

Combi half gesloten lange wielbasis
5 tot 6 plaatsen   
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet

Combi lange wielbasis
5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen    
Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet

Family en Executive lange wielbasis
5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen*
Motoren: 120 en 140 MultiJet

* met 3de zitrij in optie

V e r s i e s  e n  a f w e r k i n g .

28 29
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Chassis cabine
Bestelwagen met laadvloer Combi Family Executive

Koetswerkkleuren

194 Rosso Nizza n. b. n. b. n. b.

249 Bianco Banchisa

455 Blu Imperiale

479 Blu Line n. b. n. b. n. b.

601 Nero Onyx

Metaalkleuren 

405 Blu Chianos n. b. n. b.

506 Golden White n. b. n. b.

667 Grigio Aster n. b. n. b.

685 Grigio Alluminio 

691 Grigio Ferro

Binnenbekleding

148 Tessuto Pois Blu n. b. n. b.

266 Finta Pelle Pierce Grigio opt 727 opt 727 n. b. n. b. n. b.

275 Tessuto Grigio Tecno opt 728 opt 728 opt 728 n. b. n. b.

371 Tessuto Mikado + Velluto Beige n. b. n. b. n. b. n. b.

392 Tessuto Jocaste + Inserti Velluto n. b. n. b. n. b. opt 728

n.b. = niet beschikbaar = standaard

194 Rosso Nizza 249 Bianco Banchisa 455 Blu Imperiale

479 Blu Line 601 Nero Onyx

405 Blu Chianos 506 Golden White 667 Grigio Aster

685 Grigio Alluminio 691 Grigio Ferro

392 Tessuto Jocaste 
+ Velluto Grigio

266 Finta Pelle 
Pierce Grigio

371 Tessuto Mikado 
+ Velluto Beige

275 Tessuto Grigio Tecno148 Tessuto Pois Blu

K o e t s w e r k k l e u r e n .

Koetswerkkleuren

Metaalkleuren

B i n n e n b e k l e d i n g .

Combinaties koetswerkkleur / binnenafwerking.

De kleuren die op deze pagina's worden weergegeven, vormen slechts een indicatie. De gebruikte inktsoorten zijn niet in staat om koetswerkkleuren getrouw weer te geven. 30 31
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Fiat Scudo Bestelwagen - Combi

Technische specificaties.

Fiat raadt het gebruik van SELENIA motorolie, PARAFLU bescherming voor radiatoren en TUTELA autovloeistoffen aan.

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet (DPF beschikbaar) 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Aantal cilinders, plaatsing 4, overdwars vooraan 4, overdwars vooraan 4, overdwars vooraan 4, overdwars vooraan
Positie transversaal vooraan transversaal vooraan transversaal vooraan transversaal vooraan
Boring x slag (mm) 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 85 x 88 
Cilinderinhoud (cm3) 1560 1997 1997 1997 
Ecologisch niveau Euro 4 Euro 4 Euro 4 DPF Euro 5 DPF
Controle emissie 2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD 2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD 2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD met deeltjesfilter (FAP) 2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD met deeltjesfilter (FAP)
Volumetrische verhouding 18,0 : 1 17,5 : 1 17,5 : 1 16 : 1
Maximumvermogen CE: kW (pk) bij toeren/min 66 (90) 4000 88 (120) 4000 100 (136) 4000 120 (163) 3750
Maximumkoppel CE: Nm (mkg) bij toeren/min 180 (18,3) 1750 300 (30,6) 2000 320 (32,6) 2000 340 (34,7) 2000
Distributie (bediening) 2 ACT (getande riem) 2 ACT (getande riem) 2 ACT (getande riem) 2 ACT (getande riem)
Voeding elektronisch geregelde inspuiting type ‘Common Rail’ elektronisch geregelde inspuiting type ‘Common Rail’  MultiJet directe injectie 'Common Rail’ met elektronische controle, MultiJet directe injectie 'Common Rail’ met elektronische controle,

met turbocompressor en intercooler met turbocompressor en intercooler turbo met variabele geometrie en intercooler met turbocompressor en intercooler 
Aantal kleppen 16 16 16 16

Transmissie
Aandrijving voorwielen voorwielen voorwielen voorwielen
Koppeling monodisk met hydraulische koppeling en automatische regeling monodisk met hydraulische koppeling en automatische regeling
Versnellingsbak, aantal versnellingen 5 + achteruit 6 + achteruit 6 + achteruit 6 + achteruit 

Stuurinrichting
Type tandheugel met hydraulische stuurbekrachtiging tandheugel met hydraulische stuurbekrachtiging tandheugel met elektro-hydraulische stuurbekrachtiging tandheugel met hydraulische stuurbekrachtiging
Draaicirkel (tussen trottoirs) korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m

Remmen - S (schijven) met ABS met ABS met ABS met ABS 
Vooraan: Ø mm (geventileerd) D 280 D 304 D 304 D 304 
Achteraan: Ø mm D 290 D 290 D 290 D 290 

Ophangingen
Vooraan onafhankelijke wielophanging type McPherson, met triangelarmen en stabilisatiestang onafhankelijke wielophanging type McPherson, met triangelarmen en stabilisatiestang
Achteraan met torsiestang en schroefvormige veren, Panhard-stang en schuine hydraulische schokdempers met torsiestang en schroefvormige veren, Panhard-stang en schuine hydraulische schokdempers

Wielen
Velgen 7 J 16” 7 J 16” 7 J 16” 7 J 16” 
Banden 215 / 60 R 16 215 / 60 R 16 215 / 60 R 16 215 / 60 R 16

Prestaties
Topsnelheid � (km/u) 145 160 170 170
Versnelling (sec.) :*

0÷100 km/u leeg voertuig + bestuurder 17,1 12,8 11,6 10,4
0÷100 km/u voertuig met gemiddelde lading 21,1 15,4 13,8 12,3

Verbruik (l/100km) �

volgens richtlijn EG 1999/100
Bestelw. korte wielbasis Bestelw. lange wielbasis Bestelw. Maxi Bestelw. korte wielbasis Bestelw. lange wielbasis Bestelw. Maxi Bestelw. korte wielbasis Bestelw. lange wielbasis Bestelw. korte wielbasis Bestelw. lange wielbasis Bestelw. Maxi

Stadsverkeer / buiten de stad / gemengd 8,4 / 6,6 / 7,2 8,4 / 6,6 / 7,2 8,6 / 6,8 / 7,5 9,1 / 6,3 / 7,2 9,2 / 6,4 / 7,4 9,4 / 6,6 / 7,6 9,2 / 6,4 / 7,4 9,2 / 6,4 / 7,4 8,1 / 6,2 / 6,9 8,1 / 6,2 / 6,9 8,1 / 6,6 / 7,1
CO2-uitstoot (g/km) 191 191 198 194 196 200 196 196 181 181 186

Combi 5/6 plaatsen Combi 8/9 plaatsen Combi 5/6 plaatsen Combi 8/9 plaatsen Combi 5/6 plaatsen Combi 8/9 plaatsen Combi 5/6 plaatsen Combi 8/9 plaatsen
korte wielbasis lange wielbasis korte wielbasis lange wielbasis korte wielbasis lange wielbasis korte wielbasis lange wielbasis korte wielbasis lange wielbasis korte wielbasis lange wielbasis korte wielbasis lange wielbasis korte wielbasis lange wielbasis

Stadsverkeer / buiten de stad / gemengd 8,4 / 6,6 / 7,2 8,6 / 6,8 / 7,5 8,6 / 6,8 / 7,5 8,6 / 6,8 / 7,5 9,1 / 6,3 / 7,2 9,2 / 6,4 / 7,4 9,3 / 6,5 / 7,5 9,3 / 6,5 / 7,5 9,2 / 6,4 / 7,4 9,3 / 6,5 / 7,5 9,4 / 6,6 / 7,6 9,4 / 6,6 / 7,6 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1
CO2-uitstoot (g/km) 191 198 198 198 194 196 198 198 196 196 200 200 185 185 185 185

Gewichten - bevoorradingen
Maximaal sleepgewicht (geremd) (kg) 1433 ÷ 1672 (2000**) 2000 1834 ÷ 2000 1803 ÷ 2000
Inhoud brandstoftank (liters) 80 80 80 80

� Waarden hebben betrekking op voertuigen die als auto gehomologeerd zijn          * Bestelwagen 1.000 kg          ** Combi
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Afmetingen (mm) Bestelwagen 1.000 kg Bestelwagen 1.200 kg

Wielbasis 3000 3000
Maximale lengte 4805 4805
Maximale breedte* 1895 1895
Spoorbreedte vooraan 1574 1574
Spoorbreedte achteraan 1574 1574

H Maximale hoogte (leeg) 1942 - 1894 (met pneumatische ophanging) 1942 - 1894 (met pneumatische ophanging)
Vooroverbouw 975 975
Achteroverbouw 830 830

Achterdeur
Breedte 1237 1237
Hoogte 1272 1272

Zijdeur
Breedte 924 924
Hoogte 1293 1293

Laadruimte
Lengte 2254 2254
Breedte 1600 1600
Breedte tussen wielkasten 1245 1245
Hoogte 1449 1449
Hoogte van  
de laaddrempel (leeg) 562 ÷ 604 (490 ÷ 499 met pneumatische ophanging) 562 ÷ 604 (490 ÷ 499 met pneumatische ophanging)

*  Zonder buitenspiegels
� Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

Volume 5 m3 Bestelwagen 1.000 kg Bestelwagen 1.200 kg

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power 90 MultiJet 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen� (tarra) (kg) 1661 1702 1717 1731 1661 1702 1717 1731
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg) 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200
MTM (kg) 2661 2702 2717 2743 2861 2902 2917 2943
Topsnelheid (km/u) 145 160 170 170 145 160 170 170

Afmetingen (mm) Bestelwagen 1.200 kg

Wielbasis 3122
Maximale lengte 5135
Maximale breedte* 1895
Spoorbreedte vooraan 1574
Spoorbreedte achteraan 1574

H Maximale hoogte (leeg) 1942 - 1894 (met pneumatische ophanging)
Vooroverbouw 975
Achteroverbouw 1038

Achterdeur
Breedte 1237
Hoogte 1272

Zijdeur
Breedte 924
Hoogte 1203

Laadruimte
Lengte 2584
Breedte 1600
Breedte tussen wielkasten 1245
Hoogte 1449
Hoogte van 
de laaddrempel (leeg) 562 ÷ 604 (490 ÷ 499 met pneumatische ophanging)

* Zonder buitenspiegels
� Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

Volume 6 m3 Bestelwagen 1.200 kg

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen � (tarra) (kg) 1660 1732 1746 1761
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg) 1200 1200 1200 1200
MTM (kg) 2880 2932 2946 2973
Topsnelheid (km/u) 145 160 170 170

bestelwagen met of zonder ruiten.

bestelwagen met

of zonder ruiten lange wielbasis.

1574 3000975
4805

830

H

1574

1895
1574 3122975

5135

1038

H

1574

1895
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* Zonder buitenspiegels
� Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

Afmetingen (mm) Chassis cabine met laadvloer

Wielbasis 3122
Maximale lengte 5053
Maximale breedte* 1895
Spoorbreedte vooraan 1574
Spoorbreedte achteraan 1574
Maximale hoogte (leeg) 1942
Vooroverbouw 975
Achteroverbouw 956

CA Afstand tussen achterkant 
van cabine en achteras 1473

* Zonder buitenspiegels

Afmetingen (mm) Bestelwagen 1.200 kg

Wielbasis 3122
Maximale lengte 5135
Maximale breedte* 1895
Spoorbreedte vooraan 1574
Spoorbreedte achteraan 1574

H Maximale hoogte (leeg) 2276 - 2204 (met pneumatische ophanging)
Vooroverbouw 975
Achteroverbouw 1038

Achterdeur
Breedte 1237
Hoogte 1630

Zijdeur
Breedte 924
Hoogte 1293

Laadruimte
Lengte 2584
Breedte 1600
Breedte tussen wielkasten 1245
Hoogte 1750
Hoogte van 
de laaddrempel (leeg) 562 ÷ 604 (490 ÷ 499 (met pneumatische ophanging)

Bestelwagen Met verhoogd dak. Chassis cabine met laadvloer.

3122

5135

1038 1574

1895

H

1574 975 1574 1574
1895

19
42

3122975

5053

956

CA

Chassis cabine met laadvloer

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet 165 MultiJet Power
Gewicht leeg voertuig (kg) 1463 1553 1553
MTM (kg) 3000 3000 3000
Max. toegestane gewicht vooras (kg) 1400 1400 1400
Max. toegestane gewicht achteras (kg) 1700 1700 1700

Volume 7 m3 Bestelwagen 1.200 kg

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen� (tarra) (kg) 1700 1763 1772
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg) 1200 1200 1200
MTM (kg) 2900 2963 2992
Topsnelheid (km/u) 145 160 170
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Afmetingen (mm) Combi, Family en Executive 5/6 plaatsen

Wielbasis 3000
Maximale lengte 4805
Maximale breedte* 1895
Vooroverbouw 1574
Achteroverbouw 1574
Maximale hoogte (leeg) 1980
Vooroverbouw 975
Achteroverbouw 830

Achterdeur
Breedte 1237
Hoogte 1272

Zijdeur
Breedte 924
Hoogte 1203

* Zonder buitenspiegels
� Bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

Combi 5/6 plaatsen

met ruiten en half gesloten  

family en executive 5/6 plaatsen.

6 plaatsen

* Zonder buitenspiegels
� Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires 
** Niet beschikbaar in Panorama, Family/Loisirs en Executive versies

Afmetingen (mm) Combi, Family en Executive lange wielbasis 5/6 plaatsen

Wielbasis 3122
Maximale lengte 5135
Maximale breedte* 1895
Spoorbreedte vooraan 1574
Spoorbreedte achteraan 1574
Maximale hoogte (leeg) 1980
Vooroverbouw 975
Achteroverbouw 1038

Achterdeur
Breedte 1237
Hoogte 1272

Zijdeur
Breedte 924
Hoogte 1203

Combi lange wielbasis 5/6 plaatsen

met ruiten en half gesloten. 

family en executive lange wielbasis 

5/6 plaatsen
�
.

6 plaatsen met lange wielbasis

1574

4805

975 3000 830 1574

1895

19
80

1574

5135

975 3122 1038

19
80

1574

1895

Combi, Family en Executive 5/6 plaatsen

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen� (tarra) (kg) 1733 - 1745 (6 plaatsen) 1809 - 1821 (6 plaatsen) 1824 - 1836 (6 plaatsen) 1853 - 1865 (6 plaatsen)
Brutolaadvermogen 950 (5 plaatsen + 610) 950 (5 plaatsen + 610) 950 (5 plaatsen + 610) 912 (5 plaatsen + 572)
met bestuurder (kg) 938 (6 plaatsen + 530) 938 (6 plaatsen + 530) 938 (6 plaatsen + 530) 900 (6 plaatsen + 492)
MTM (kg) 2683 2759 2774 2765
Topsnelheid (km/u) 145 160 170 170

Combi, Family en Executive lange wielbasis 5/6 plaatsen

Motoren 90 MultiJet** 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen� (tarra) (kg) 1764 - 1776 (6 plaatsen) 1841 - 1853 (6 plaatsen) 1855 - 1867 (6 plaatsen) 1884 - 1896 (6 plaatsen)
Brutolaadvermogen 950 (5 plaatsen + 610) 950 (5 plaatsen + 610) 950 (5 plaatsen + 610) 891 (5 plaatsen + 551)
met bestuurder (kg) 938 (6 plaatsen + 530) 938 (6 plaatsen + 530) 938 (6 plaatsen + 530) 879 (6 plaatsen + 471)
MTM (kg) 2714 2791 2805 2775
Topsnelheid (km/u) 145 160 170 170
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* Zonder buitenspiegels
� Bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

Combi lange wielbasis 8/9 plaatsen.

family en executive lange wielbasis 

8/9 plaatsen
�
.

� met een 3de zitrij in optie

Afmetingen (mm) Combi, Family en Executive lange wielbasis 8/9 plaatsen

Wielbasis 3122
Maximale lengte 5135
Maximale breedte* 1895
Spoorbreedte vooraan 1574
Spoorbreedte achteraan 1574
Maximale hoogte (leeg) 1980
Vooroverbouw 975
Achteroverbouw 1038

Achterdeur
Breedte 1237
Hoogte 1272

Zijdeur
Breedte 924
Hoogte 1203

9 plaatsen met lange wielbasis

1574

5135

975 3122 1038

19
80

1574

1895

Afmetingen (mm) Combi, Family en Executive  8/9 plaatsen

Wielbasis 3000
Maximale lengte 4805
Maximale breedte* 1895
Spoorbreedte vooraan 1574
Spoorbreedte achteraan 1574
Maximale hoogte (leeg) 1980
Vooroverbouw 975
Achteroverbouw 830

Achterdeur
Breedte 1237
Hoogte 1272

Zijdeur
Breedte 924
Hoogte 1203

* Zonder buitenspiegels
� Bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

� met een 3de zitrij in optie

Combi 8/9 plaatsen.

family en executive 8/9 plaatsen
�
.

9 plaatsen

4805

975 3000 8301574

19
80

1574

1895

40 41

Combi, Family en Executive lange wielbasis 8/9 plaatsen

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen� (tarra) (kg) 1842 - 1853 (9 plaatsen) 1919 - 1930 (9 plaatsen) 1933 - 1944 (9 plaatsen) 1942 - 1954 (9 plaatsen)
Brutolaadvermogen 872 (8 plaatsen + 328) 872 (8 plaatsen + 328) 872 (8 plaatsen + 328) 863 (8 plaatsen + 319)
met bestuurder (kg) 861 (9 plaatsen + 249) 861 (9 plaatsen + 249) 861 (9 plaatsen + 249) 851 (9 plaatsen + 239)
MTM (kg) 2714 2791 2805 2805
Topsnelheid (km/u) 145 160 170 170

Combi, Family en Executive lange wielbasis 8/9 plaatsen met extra laadvermogen

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen� (tarra) (kg) 1857 - 1868 (9 plaatsen) 1948 - 1959 (9 plaatsen) 1948 - 1959 (9 plaatsen) 1957 - 1969 (9 plaatsen)
Brutolaadvermogen 996 (8 plaatsen + 452) 999 (8 plaatsen + 455) 999 (8 plaatsen + 455) 989 (8 plaatsen + 445)
met bestuurder (kg) 984 (9 plaatsen + 372) 987 (9 plaatsen + 375) 987 (9 plaatsen + 375) 977 (9 plaatsen + 365)
MTM (kg) 2852 2932 2946 2946
Topsnelheid (km/u) 145 160 170 170

Combi, Family en Executive 8/9 plaatsen

Motoren 90 MultiJet 120 MultiJet 140 MultiJet Power 165 MultiJet Power
Gewicht wagen� (tarra) (kg) 1811 - 1822 (9 plaatsen) 1887 - 1898 (9 plaatsen) 1902 - 1913 (9 plaatsen) 1909 - 1921 (9 plaatsen)
Brutolaadvermogen 872 (8 plaatsen + 328) 872 (8 plaatsen + 328) 872 (8 plaatsen + 328) 865 (8 plaatsen + 321)
met bestuurder (kg) 861 (9 plaatsen + 249) 861 (9 plaatsen + 249) 861 (9 plaatsen + 249) 853 (9 plaatsen + 241)
MTM (kg) 2683 2759 2774 2774
Topsnelheid (km/u) 145 160 170 170
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Technisch glossarium.

ESP – Elektronisch stabilisatieprogramma

Easy entry

EBD – Elektronische remkrachtverdeling 

Opstellingen tweede zetelrij

Het systeem treedt in werking in noodgevallen, bijvoorbeeld 
in het geval van onvoorziene uitwijkmanoeuvres om een obstakel
te ontwijken. Het controleert een aantal parameters, zoals de 
zijdelingse versnelling, de snelheid, de grip en de hoek van het
stuur. Het systeem verwerkt de gegevens en komt, indien nodig,
tussen in het aandrijfkoppel en het remsysteem om het voertuig
perfect stabiel te houden.

De rechtse zijzetel op de tweede passagiersrij bezit de functie
Easy Entry. Hij is opklapbaar en vergemakkelijkt de toegang
naar de derde zetelrij. 

Dit systeem neutraliseert het slipeffect van een of twee 
aangedreven wielen bij alle rijomstandigheden. Het systeem
werkt in op de remmen of vermindert tijdelijk de aandrijfkracht
die ontwikkeld wordt door de motor.

A Een tweezitsbank met de functie Easy Entry. 
Opklapbare en wegneembare zetels. Standaard op Combi.

B Een tweezitsbank met afzonderlijke opklapbare en 
wegneembare rugleuningen. Easy Entry. 
Standaard op Family en Executive.

Pneumatische ophanging

Achteruitrijradar

HBA – Noodstop remkrachtversterking

Elektrohydraulische stuurbekrachtiging

ASR – Antidoorslipsysteem

ABS – Antiblokkeersysteem

Deze ophanging zorgt voor een constant evenwicht van het 
voertuig, ongeacht het gewicht en de plaatsing van de lading. 
De veiligheid en het rijcomfort verhogen. Ook de bodemhoogte
kan geregeld worden terwijl het voertuig stilstaat, door het 5 cm
te verlagen.

Deze parkeerhulp geeft aan de bestuurder informatie over de afstand
tussen de achterkant van het voertuig en obstakels. Het systeem
wordt geactiveerd als het voertuig achteruit rijdt en werkt op basis
van 4 ultrasonische sensoren. Wanneer een obstakel nadert, wordt 
dit aangegeven door steeds sneller opeenvolgende geluidssignalen.
Een continu signaal geeft aan dat het voertuig het obstakel zeer 
dicht nadert.

Verhoogt automatisch de druk van het remcircuit in nood-
gevallen, door rechtstreeks in te werken op de servorem.

De versies 120 MultiJet en 140 MultiJet Power zijn uitgerust met 
elektrohydraulische stuurbekrachtiging, waardoor een kleinere kracht
aan het stuur nodig is tijdens manoeuvres in stilstand en meer precisie
bij hogere snelheden wordt gegarandeerd. De stuurbekrachtiging wordt
geleverd door een elektropomp gestuurd door de snelheid van 
het voertuig en de snelheid waarmee het stuur wordt gedraaid (dus 
onafhankelijk van de motor).

Dit systeem neutraliseert het slipeffect van een of twee 
aangedreven wielen bij een ondergrond met weinig grip. 
Het systeem werkt op de remmen of vermindert tijdelijk de
aandrijfkracht die ontwikkeld wordt door de motor.

Dit systeem vermijdt het blokkeren van een of meerdere wielen
wanneer hard en plots geremd moet worden. Het zorgt voor
een betere baanvastheid en dus een betere wegligging.
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