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Doblò maxi Doblò maxi 
na dwa sposobyna dwa sposoby

Aby uzyskać więcej 
przestrzeni w małym 
aucie dostawczym, 
przedłuża się je 
i dodaje przydomek 
„maxi”. Nie inaczej 
jest w przypadku 
Fiata Doblò.

Bagażnik wersji 
kombi pomieści 
dużo. Od przedziału 
pasażerskiego 
oddziela go 
zamontowana 
na stałe stalowa 
ścianka z kratką 
w górnej części.

Słowo „maxi” sugeruje, że mamy 
do czynienia z czymś ponad-
przeciętnym. W przypadku 

samochodów dostawczych chodzi 
oczywiście o powierzchnię ładun-
kową. Jej powiększenie w tego typu 
autach uzyskuje się poprzez zwięk-
szenie rozstawu osi i, co za tym idzie, 
przedłużenie pojazdu.

Fiata Doblò Maxi poddano właśnie 
takiemu zabiegowi. Wydłużono go 
o 380 mm w stosunku do „zwykłego” 

Doblò, dzięki czemu mierzy on 4633 
mm. Urody może mu to nie dodało, 
zyskał za to na praktyczności. Redak-
cja ciężarówek i autobusów miała oka-
zję przetestować dwie jego odmiany 
– kombi i furgon.

Pierwsza z nich może zyskać miano 
mega, a właściwie maksiuniwersalne-
go – zabierze na swój pokład 5 osób 
oraz sporo bagażu. Zadowoleni będą 
i ekipa remontowa, mogąca zapakować 
sporo narzędzi i materiałów, i kwintet 
smyczkowy, który w sporym bagażniku 
pomieści swoje instrumenty.

Druga to typowy dostawczak 
z miejscem dla dwóch osób. Tu po-
stawiono na możliwości transportu 
większej ilości ładunku. Pojemność 
przedziału bagażowego to 4 m3, a jego 
długość – 2060 mm.

W obu wersjach pakowanie wnę-
trza przez tylne, asymetryczne drzwi 
otwierane pod kątem 180° nie nastrę-
cza dużych trudności. Próg załadunko-
wy znajduje się 535 mm nad ziemią. 
W wersji kombi drzwi posiadały okna, 
które przy pionowej ścianie tylnej 
samochodu dość szybko ulegają za-
brudzeniu. Wycieraczkę posiada tylko 
szersze skrzydło, ale i tak nie na wiele 
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Duże, tylne lampy widoczne są z daleka. Widoczność do tyłu nie najlepsza – przy 
zabrudzonych tylnych szybach wycieraczka na większej z szyb niewiele pomaga.

Fotel kierowcy można wygodnie 
ustawić za pomocą dźwigienek.

Duże, zewnętrzne lusterka – to dzięki 
nim kierowca wie, co się dzieje z tyłu.

Dzięki małej dźwigience nie pobrudzimy 
rąk, odblokowując klapę silnika.

105-konny Multijet to najmocniejszy 
diesel montowany w Doblò.

Dwukolorowe wnętrze nie budzi zastrzeżeń. Kierowca z łatwością ustawi zarówno 
kierownicę, jak i fotel. Tylny rząd foteli ze składanymi oparciami (kombi).

się ona zdaje, pozostawiając niewielką, 
czystą przestrzeń. Zresztą, widoczność 
do tyłu przez stalową ściankę z kratką, 
oddzielającą przedział pasażerski od 
bagażnika, i tak ogranicza ją praktycz-
nie do zera. W furgonie tego problemu 
nie ma – okna z tylnych drzwi wyeli-
minowano zupełnie. I tu ciekawost-
ka – pozostawiono wewnątrz kabiny 
pasażerskiej lusterko wsteczne, które 
jest zupełnie zbędne, wręcz przeszka-
dza, niepotrzebnie rozpraszając uwagę 
przywykłego doń kierowcy.

Pochwała należy się natomiast za 
lusterka zewnętrzne. Są duże i zapew-
niają doskonałą widoczność do tyłu, 
elektrycznie regulowane i podgrze-
wane.

W przedniej części obie wersje 
niczym się nie różnią. Kierowca i pa-
sażer mają sporo miejsca i podróżują 
wygodnie. Przed nimi gustowny, dwu-
kolorowy kokpit z materiałów dobrej 
jakości. Ich spasowanie także nie budzi 
zastrzeżeń. W testowanych wersjach 

jedyną różnicą było zamontowanie 
w kombi radioodtwarzacza, natomiast 
w furgonie na górze środkowej kon-
soli tkwiło prawdziwe centrum tele-
informatyczne. To fiatowski system 
Connect, czyli zintegrowany system 
komunikacji, podzielony na cztery 
poziomy. Znajdziemy w nim radio 
z odtwarzaczem CD, telefon GSM, na-
wigację satelitarną z mapami, SOS do 
żądania usług lub obsługi, wyświetla-
jący informacje podawane przez „trip 
komputer”. Urządzenie to jest bardzo 
praktyczne i niezbyt skomplikowane 
w obsłudze – nawigacja za pomocą 
czytelnych piktogramów jest intuicyj-
na. Posiada duży ekran, który czasem 
może rozpraszać kierowcę w czasie 
jazdy. Niestety, ten praktyczny doda-
tek w aucie do tanich nie należy i jest 
dostępny w opcji.

Nie dopłacamy za to do uchwytów 
i schowków, których mamy pod do-
statkiem – łącznie z półką pod sufitem, 
gdzie wygodnie zmieszczą się wszel-

kiego rodzaju płaskie przedmioty. Je-
śli więc kogoś nie stać na nawigację 
w systemie Fiat Connect, z powodze-
niem schowa tam potrzebne mapy.

Różnice w pojazdach zaczynają 
się za przednimi fotelami. W kombi 
umieszczono trzy fotele. Mają one 
składane oparcia, ale przy sporym ba-
gażniku funkcja ta wydaje się zbędna. 
W testowanej wersji przesuwne drzwi 
(o szerokości 685 mm) znajdowały się 
tylko po prawej stronie. Wygodniej-
szym rozwiązaniem dla pasażerów 
byłaby możliwość wsiadania z dwóch 
stron, ale za drugie drzwi boczne 
w obu wersjach trzeba dopłacić.
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Długość przedziału ładunkowego to 2060 mm. Objętość to 4 m3, ładowność 850 kg.

Wygodny w załadunku  próg – na wysokości 535 mm nad ziemią.

W furgonie kierowca za plecami 
ma solidną ściankę oddzielającą go od 
przedziału bagażowego. Umieszczo-
no w niej niewielkie okno, które przy 
pełnych tylnych drzwiach jest zbęd-
ne – chyba że dopłacimy do wersji 
z oknami z tyłu. Zabrakło za to jednej, 
ale bardzo praktycznej rzeczy – naj-
prostszego haczyka do powieszenia 
kurtki czy płaszcza. Gdy podróżujemy 
z pasażerem na prawym fotelu, pozo-
staje jedynie miejsce w ładowni. W jej 
podłodze zamontowano 8 uchwytów 
do zabezpieczenia ładunku. 

Ponieważ furgon testowany był 
w czasie, gdy temperatura na dworze 
spadła poniżej zera, wyszła na jaw 
jego jedna drobna wada – kabina pa-
sażerska, mimo swych niewielkich roz-
miarów, dość długo się nagrzewała 
i po dłuższym postoju auta pierwsze 
chwile spędzone w podróży do naj-
milszych nie należały.

Intuicyjny w obsłudze system Connect 
z dużym wyświetlaczem.

Miejsce pracy kierowcy w furgonie 
wyróżniał system Connect.

Obydwie wersje Doblò Maxi napę-
dza taka sama, 105-konna jednostka 
Multijet z elektronicznie sterowanym, 
bezpośrednim wtryskiem common-
rail z turbosprężarką i intercoolerem, 
spełniająca wymagania normy Euro 4. 
Jej maksymalny moment obrotowy to 
200 Nm (przy 1750 obr/min). Łączo-
na jest z pięciostopniową przekładnią 
mechaniczną. Drążek zmiany biegów 
umieszczono nie w podłodze, a w dol-
nej części tablicy przyrządów. 

Na brak dynamiki nie można na-
rzekać. Sprawa ma się inaczej przy 
wykorzystaniu pełnej, 850-kilogra-
mowej ładowności. Jednak planując 
wykorzystanie pojazdu w warunkach 
miejskich, nie powinno to mieć więk-
szego znaczenia.

Układ hamulcowy Doblò to wen-
tylowane hamulce tarczowe z przodu 
oraz bębnowe z tyłu. Do tego w stan-
dardzie jest 4-czujnikowy ABS z EBD.

Przy większej długości auta istot-
na jest średnica zawracania. W Maxi 
wynosi ona 11,8 m (o 1,3 m więcej 
niż w wersji nieprzedłużonej). Przy 
manewrach i cofaniu pomocne będą 
czujniki cofania, więc dopłata za nie 
wydaje się rozsądnym wydatkiem.

Uniwersalność Fiata Doblò Maxi 
sprawia, że grupa jego potencjalnych 
użytkowników jest ogromna. Mogą 
oni wybrać którąś z jego wersji w za-
leżności od potrzeb – czy postawią 
na możliwości przewozu samego ła-
dunku, czy też ważne będzie miejsce 
dla kilku osób – Maxi w odpowiedniej 
wersji zaspokoi je wszystkie.

Mirosław Nogaj




