
Fiat Scudo





Mi a különbség a munka és az élvezetes munka között? A Fiat Scudo. Mert megbízható, fürge és nagy 

teherbírású. A Scudo a legjobb belépô a hatékonyság és az elegáns megjelenés világába. A fényszórócso-

port megújuló designja, a motorháztetô lágy vonalai és a körülölelô lökhárítók robusztus, erôs megjelenése 

dinamikussá és modernné teszik a jármûvet. A furgon oldalain végigfutó védôcsík kiemeli a jármû hosszát és 

hangsúlyozza az erôt és a kompakt megjelenést. A személyszállító változatoknál a dinamikus vonalvezetést 

folytatva, az egybefüggô üvegfelületek rendkívül világossá teszik a belsô teret. A hátsó részt szögletes és 

racionális vonalak jellemzik, amelyek nagy belsô teret nyújtanak a rakománynak, az utasoknak pedig kivé-

teles kényelmet biztosítanak.

Stílusosan közlekedni.
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A mûholdas navigátor rendelhetô színes 

vagy monokrom kijelzôvel.

Hûtött kesztyûtartó

(légkondicionálóval szerelt változatoknál). 



Nyugalom. Munkaidô van.
Ha kint még sötét van, könnyebben indul a munkanap egy kényelmes Fiat Scudóval. A vezetôülést úgy ter-

vezték, hogy a lehetô legkényelmesebbé tegye a jármûben töltött idôt. Az ergonomikus vezetôülés állítható 

magasságú és háttámlájú, a kormánykerék magasságban és mélységben állítható, a sebességváltó kar a 

középkonzolon helyezkedik el, a mûszerek könnyen leolvashatóak.  

Számos berendezés teszi pihentetôvé a vezetést: tolatásérzékelô, elektromosan állítható és behajtható 

visszapillantó tükrök, tempomat, sebességhatároló, esô- és sötétedésérzékelô, amelyekkel a fényszórók 

automatikusan bekapcsolnak és az ablaktörlôk esô esetén mûködésbe lépnek.

A Scudo fedélzetén még telefonálni is kényelmesen tudunk a Bluetooth® kihangosítójával, amellyel mobil-

telefonunkat a kormánykeréken elhelyezkedô kezelôgombokkal és a Scudo audioberendezésével tudjuk 

használni. A telefonszámok és az SMS-üzenetek a mûszerfalon elhelyezkedô többfunkciós kijelzôn jelennek 

meg. A kijelzô megjeleníti a fedélzeti számítógép információit is, a dátum, óra, külsô hômérséklet és a rádió 

funkcióin kívül. 
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A négy részre osztott kijelzônek és a 

fekete hátterû grafikának köszönhetôen 

a mûszerek könnyen leolvashatóak.

Két praktikus, betolható pohártartó

a vezetô-, illetve az utasoldalon

(felszereltségtôl függôen).

A tetô alatti polc három nyitott

tárolóból áll.



A pontos és könnyen kapcsolható

sebességváltó motorváltozattól függôen 

öt vagy hat sebességfokozatú lehet.

A kabin rendelhetô két egyszemélyes üléssel, vagy a vezetôülés mellett kétszemélyes üléspaddal. 

Pad esetén a középsô ülés háttámláját kényelmes írófelületté alakíthatjuk.
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Egy mindent (be)vállaló profi.

Lemezelt furgon, rövid vagy hosszú tengelytáv, 2 belsô hosszúság, magas vagy alacsony tetô, 5, 6 

vagy 7 köbméter raktérfogat, mechanikus vagy pneumatikus felfüggesztés, egy- vagy kétszárnyú 

hátsó ajtó... a választási lehetôségek és a számtalan testre szabott megoldás a Scudót rendkívül 

sokoldalúvá teszik. Bármilyen elvárása is van, a Scudo furgonok közül bizonyára talál olyan verziót, 

amely megfelel bármilyen szállítási igénynek.
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Egy Scudóba mindig egyszerû az árut ki-, illetve bepakolni. Ez köszönhetô a rakodótér alacsony padlójának, 

mely a földtôl mindössze 49 cm-re található. Az opcionális hátsó pneumatikus felfüggesztés lehetôvé teszi 

az álló jármû rakterének további 5 cm-rel való leeresztését. A mûvelet egyszerûen elvégezhetô a rakodótér-

ben található vezérlôgomb megnyomásával.

A gondtalan rakodásért.

A pneumatikus hátsó felfüggesztés  

automata szintszabályozással maximális 

komfortot nyújt minden utasnak, 

javítja a jármû úttartását, állandó  

szinten tartja bármilyen terhelés  

esetén, még aszimmetrikusan  

elhelyezett rakománynál is.

A pneumatikus felfüggesztés 

vezérlôgombja a raktér jobb hátsó 

oldalán található.



A Scudo a raktérfogat terén is jeleskedik. A rövid tengelytávú változatnál a raktérfogat 5 m3-es, a hosszú 

tengelytávúnál 6 m3-es, a hosszú tengelytávú, magas tetôs változatnál pedig 7 m3-es. A hasznos teherbírás 

1000–1200 kg. A rakodótérben 8 horoggal rögzíthetjük az árut szállítás közben. Az oldalsó tolóajtón 

(92,4 cm-re nyitható) és a lemezelt vagy teljesen üveges szárnyas hátsó ajtókon keresztül egyaránt 

hozzáférhetô a jármû. Ez azt jelenti, hogy nyitott ajtóknál a padlótól a tetôig minden centimétert kihasznál-

hatunk a rakomány ki- és berakodásánál, hiszen a szárnyas ajtók nyílásszöge 90° és 180°. Alacsony tetôs 

változatoknál a felfelé nyíló hátsó csomagtérajtó, fûthetô hátsó ablakkal és ablaktörlôvel, külön rendelhetô. 

Scudo Furgon.
Gondolkodjon nagyban!



Raktér méretek

 

 Rövid tengelytáv,  Hosszú tengelytáv,  Hosszú tengelytáv,
  standard tetô standard tetô  magas tetô

Magasság (mm) 1449 1449 1750

Szélesség (mm) 1600 1600 1600

Hosszúság (mm) 2254 2584 2584

Szélesség a kerékjáratok között (mm) 1245 1245 1245

Rakodóküszöb magassága üresen (mm)  562-tôl 604-ig, mechanikus felfüggesztéssel
 491-tôl 500-ig, pneumatikus felfüggesztéssel

Oldalsó ajtó (szélesség ×  magasság) (mm) 924 × 1293 924 × 1293 924 × 1293

Hátsó ajtó (szélesség × magasság) (mm) 1237 × 1272 1237 × 1272 1237 × 1630

1200 kg

5-6-7 m
3

Raktérfogat

Teherbírás akár
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Scudo Combinato.
Üdvözöljük a komfort fedélzetén!

Kényelmes rakodás, kényelmes utazás. A Scudo Combinato esetén a komfort és a stílus találkozik a 

haszongépjármûvek praktikumával. A Scudo Combinato termékskálájából mindenki igénye szerint választ-

hat jármûvet.

Hosszú vagy rövid tengelytáv, maximális sokoldalúság. A 3. üléssor elôrehajtásával vagy kiszerelésével hat 

személy szállítása esetén is nagy raktérfogat áll rendelkezésünkre.
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Ha elegáns egyterût szeretne, itt a maximális komfortot nyújtó Scudo személyszállító, amely tökéletes 

szabadidôautó, és emellett a vállalat reprezentációs céljainak is megfelel. A Scudo fedélzetén az utasok 

komfortját hat levegônyílás, valamint a második és harmadik üléssor felett elhelyezkedô utastér-világítás 

biztosítja. A hosszú tengelytávú változatnál, a Scudo 5,84 m2-es üvegfelülettel büszkélkedhet, ami kiváló 

kilátást biztosít a vezetônek éppúgy, mint a második vagy harmadik sorban ülô utasoknak. A magasabban 

ülô harmadik sor a hátul helyet foglalóknak is ugyanolyan kilátást biztosít, mint az elöl ülôknek. A padlót 

padlószônyeg borítja, a belsô kidolgozást magas minôség jellemzi.

Több mint utas. Fontos vendég. 



Szerencsére mindig van egy kis szabadidô, és szerencsére létezik a Scudo Family is, amely az elegancia, 

komfort és biztonság tekintetében egy család, egy baráti vagy sporttársaság minden igényét kielégíti.  

A teljes körû komfort érdekében automata légkondicionáló és kiegészítô hátsó légkondicionáló is rendelhetô. 

A még kifinomultabb Scudo Executive maximálisan elegáns, ahol aprólékosan ügyeltek minden részletre, 

ideértve a krómozott kilincseket és a karosszéria színére fényezett lökhárítókat; ez a legjobb belépô szállo-

dáknál, légitársaságoknál, továbbá hatékony és stílusos vállalatoknál.
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A Family és Executive változatoknál a Scudo rövid és hosszú tengelytávval is rendelhetô. A máso-

dik és harmadik üléssor lehajtható és elôredönthetô vagy kivehetô, ha a csomagok nagyobb helyet 

igényelnek. A második és harmadik sor üléseihez kárpitozott fejtámlák és hárompontos biztonsági 

övek tartoznak. Az oldalsó ülések gyermekülés rögzítésére szolgáló Isofix rögzítési pontokkal ellátot-

tak. Az ajtókban és az elsô ülések alatt tárolórekeszek találhatóak, két pohártartó a konzolon és az 

oldalsó paneleken, üvegtartó, hálós rekesz az ülések háttámlájában apróbb tárgyak tárolására: mind-

ez megerôsíti, hogy egy aprólékosan kidolgozott, mindenki számára maximális komfortot biztosító 

jármûrôl van szó.



A Scudo Combinato 8/9 személyes 

változatainál az ülések kényelme-

sek, az üléshuzatok elegánsak és 

kellemesek.

A Scudo személyszállító teteje alatt két 

tágas, ajtóval ellátott tárolórekesz talál-

ható. Középen egy különleges tükör 

van felszerelve, amellyel hátrafordulás 

nélkül láthatjuk a hátsó sorokban ülôket. 

(Különösen hasznos gyermekek szállításakor 

vagy taxi esetében).

327/770 dm3

(9 ülés esetén)

Raktérfogat*:

* kalaptartóig mérve

Szállítható személyek száma:

8/9
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Scudo padlólemez.
Minden elképzelésnek teret ad. 

A Scudo padlólemez kifejezetten az Ön üzleti elképzeléseinek megfelelô kereskedelmi jármû kialakítását 

teszi lehetôvé. A Scudo padlólemez hosszú tengelytávval akár 3000 kg-os össztömeggel is rendelhetô,  

ez esetben az elsô tengelyen 1400 kg, a hátsón pedig 1700 kg a maximális terhelhetôség.

A képen látható autó a Scudo padlólemez egy megjelenési változata. 
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Az átalakítók és berendezôk munkáját megkönnyíti a szerkezetek rögzítésére szolgáló számos 

rögzítôpont. Igény esetén rendelhetô karosszériaszélesítô készlet, amelynek segítségével egészen  

2,1 méterre nyújtható a jármû szélessége. 

A Scudóból mindig az aktuális igényeinek megfelelô jármûvet alakíthatja ki. Például lehet belôle pick-up, 

mini lakóautó, mozgóüzlet, hûtôsautó, vagy bármi más, amire munkája folyamán szüksége lehet.

A képen látható autó a Scudo Pick-up egy átalakítási változata. 

Felépítmény példák padlólemezkabin kivitel esetén



Teherbírás az átalakítás elôtt: 1200 KG 

Elsô tengely maximális terhelése: 1400 KG 

Hátsó tengely maximális terhelése: 1700 KG 
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Fürge a városban,
erôs a hosszú utakon.

Három briliáns, halk, gyors és rugalmas motor áll rendelkezésére. Teljesítmény, vezetési komfort, 

gazdaságos üzemeltetés és környezetvédelem szempontjából erre a biztonságos és megbízható 

motorválasztékra mindig számíthatunk.

A 90 Multijet és a 120 Multijet motorok alacsony fenntartási költségek mellett nagy teljesítményre 

képesek. Aki még nagyobb teljesítményre vágyik, 140 Multijet Power motort is rendelhet, ez a motor 

gyakorlatilag bármilyen igény maximális kielégítésére képes.

140 Multijet Power
Hengerûrtartalom: 1997 cm3

Maximális teljesítmény CE:

100 kW (136 LE) 4000 fordulat/perc

Maximális nyomaték CE:

320 Nm (32,7 kgm) 2000 fordulat/

percnél

Közvetlen Multijet befecskendezés, 
Common Rail típusú elektronikus 
vezérléssel, turbófeltöltôvel

EURO 4

Hatfokozatú sebességváltó

120 Multijet
Hengerûrtartalom: 1997 cm3

Maximális teljesítmény CE:

88 kW (120 LE) 4000 fordulat/perc

Maximális nyomaték CE:

300 Nm (30,6 kgm) 2000 fordulat/
percnél

Közvetlen Multijet befecskendezés, 
Common Rail típusú elektronikus 
vezérléssel, turbófeltöltôvel

EURO 4

Hatfokozatú sebességváltó

90 Multijet
Hengerûrtartalom: 1560 cm3

Maximális teljesítmény CE:

66 kW (90 LE) 4000 fordulat/perc

Maximális nyomaték CE:

180 Nm (18,4 kgm) 1750 fordulat/
percnél

Közvetlen Multijet befecskendezés, 
Common Rail típusú elektronikus 
vezérléssel, turbófeltöltôvel

EURO 4

Ötfokozatú sebességváltó
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MULTIJET
TECHNOLÓGIA

30 000 Km

Szervizigény

EURO

4



Tanulmányok, kutatások, pálya- és töréstesztek ihlették a Scudo általános tervét, amely kifinomult megoldá-

sokat és modern berendezéseket használ az utasok védelmére. Ütközés esetén a merev utastér és az elsô 

és hátsó zónák programozott deformációja óvja meg az utasokat.

Aktív biztonság terén is a legtöbbet nyújtja, ami a karosszéria merevségének és a minden körülmény között 

maximális stabilitást biztosító felfüggesztésnek köszönhetô. A stabilitás megôrzéséhez a tapadás elvesz-

tését megelôzô ESP (elektronikus menetstabilizáló) rendszer is hozzájárul. A Scudónál ezenkívül a veszély 

esetén fékerôt megnövelô HBA (vészfékrásegítô) rendszer, továbbá ABS és EBD (elektronikus fékerôelosztó) 

is az alapfelszereltséghez tartozik.

Biztosan jobb.



Minden ülés állítható fejtámlával és hárompontos biztonsági övvel rendelkezik. A vezetôoldali légzsá-

kon kívül az elsô sorba utasoldali légzsák is rendelhetô, amely egyszemélyes és kétszemélyes elsô 

ülés esetén is védelmet biztosít. Rendelhetôk még oldalsó légzsákok és elsô és hátsó függönylég-

zsákok is.

Biztonsági övek övfeszítôvel 

és överô-határolóval.

Elsô, hûtött tárcsafékek.

Az osztott külsô visszapillantó 

tükrök révén a holttér

minimálisra csökken. 

A visszapillantó tükrök ki- és 

behajtása elektromosan is 

lehetséges. 
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Kárpit változatok

Szövetek

392 Locaste bársony és szürke  
      Misteco bársony berakásokkal

266 Pierce szürke mûbôr 371 Mikado szövet és Beige
       bársony berakásokkal

275 Transcodage szürke szövet 148 Pois kék szövet

Furgon Combinato Family Executive

Belsô kárpitok

Külsô színek

Sötétkék 
szövet

Szürke 
mûbôr

Szürke
szövet

Sötétkék
szövet

Szürke
szövet

Bézs
szövet

Szürke
bársony

Szürke
bársony

148
266 

(Opc. 727)
275 

(Opc. 728)
148

275 
(Opc. 728)

371
392 

(Opc. 728)
392

KÓD ALAPSZÍNEK

194 Nizza piros X X X - - - - -

249 Banchisa fehér X X X X X X X X

455 Imperiale kék X X X X X X X X

479 Line kék X X X - - - - -

601 Onix fekete X X X X X X X X

KÓD METÁLSZÍNEK  (Opc. 210) 

453 Lago azúrkék - - - O O O O O

506 Golden fehér - - - O O O O O

667 Aster szürke - - - X X X X X

685 Alluminio szürke O O O O O O O O

691 Ferro szürke X X X X X X X X

O= a 457-es opció csak ezekkel a színekkel rendelhetô



Karosszéria színek

Metálszínek

Alapszínek

194 Nizza piros 249 Banchisa fehér 455 Imperiale kék

479 Line kék 601 Onix feket

453 Lago kék 506 Golden fehér 667 Aster szürke

685 Alluminio szürke 691 Ferro szürke
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Furgon – rövid változat

Teherbírás: 10 és 12 q
Motorok: 90, 120 LE
Raktértérfogat: 5 m3

Furgon – hosszú tengelytáv

Teherbírás: 12 q
Motorok: 120 LE
Raktértérfogat: 6 m3

Furgon – magas tetôs változat

Teherbírás: 12 q
Motorok: 120 LE
Raktértérfogat: 7 m3

Változatok

Combinato – rövid változat

8/9 személyes
Standard felszereltség
Teherbírás*: 872 kg (8 személy + 328 kg) 
Motorok: 90 LE 

Padlólemezkabin

Standard felszereltség
Motorok: 90, 120 LE
Össztömeg: 3000 kg
Jármû súlya: 1463 kg (1.6), 1553 kg (2.0 Mjet) 
Maximális elsô tengelyterhelés: 1400 kg 
Maximális hátsó tengelyterhelés: 1700 kg

Combinato, Family és Executive –

hosszú tengelytáv 

8/9 személyes
Standard felszereltség
Teherbírás*: 872 kg (8 személy + 328 kg) 
Motorok: 120, 136 LE

* Vezetôvel együtt.



Alapfelszereltség a furgon
változatokon

Szárnyas hátsó ajtók
Fekete lökhárító
Fekete zsanérburkolatok

Alapfelszereltség a Combinato
változatokon

Üvegezett szárnyas hátsó ajtók
Opció Pack Look
Részben fényezett lökhárítók és zsanérburkolatok 
karosszéria színére fényezettek

Opció 457 Pack Integrale

Lökhárító és zsanérburkolatok karosszéria
színére fényezettek
Opció 372
Üvegezett hátsó ajtók fûtéssel és ablaktörlôvel

Alapfelszereltség a magas  
furgon változatokon

Szárnyas lemezelt hátsó ajtók 

Alapfelszereltség a Family
és Executive változatokon

Felfelé nyíló hátsó ajtó ablaktörlôvel és fûtéssel
Opció 148
Combinato változatokhoz

Alapfelszereltség
Fekete lökhárító
Fekete külsô visszapillantó tükrök 
Fekete oldalsó védôcsíkok 

Opció 457 Pack Integrale
Teljesen fényezett lökhárító
Fényezett oldalsó védôcsíkok 
Szürke kilincsek 
Visszapillantó tükrök elektromosan behajthatók, 
karosszéria színére fényezettek
Ködfényszóró

Opció 909 Pack Look
Részben fényezett lökhárító
Ködfényszóró

Felszereltségi szintek
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A modellek felszereltsége és a választható kiegészítôk köre az adott piaci és jogi 

követelményeknek megfelelôen változhatnak. 

A katalógusban szereplô adatok kizárólag tájékoztató jellegûek. A Fiat fenntartja 

a jogot, hogy a fent leírt modelleken mûszaki, illetve kereskedelmi okokból indo kolt 

módosításokat hajtson végre. 

Az Ön Fiat márkakereskedôje:

www.fiatprofessional.hu
Információs szám: 06 40 245 245

A Fiat teljes választéka

két év garanciával,

kilométer-korlátozás nélkül.




