
TALENTO



VARE- OG 
PERSONTRANSPORT

TALENTFULL

TALENTO KAN ALT.

Å være smart innebærer evnen til å tilpasse 
seg forskjellige situasjoner og komme opp 
med den perfekte løsning. 

TALENTO har alt. Talento er designet for 
å transportere både passasjerer og gods, 
og byr på et stort utvalg av løsninger for 
profesjonelle. Smarte løsninger, like fra 
funksjonelle lasteanordninger til praktisk 
tilbehør, utgjør en stor forskjell i ditt daglige 
arbeide.



Det aggressive designet til Talento viser 
hvordan denne unike bilen hører til en lang 
linje med hardtarbeidende nyttekjøretøy. 
Talento er kompakt og velproporsjonert: den 
store frontruten strekker seg mot det korte 
panseret og gir en kraftig, men dynamisk 
front. Utformingen er skarp og rettlinjet, 
helt i tråd med den nye designlinjen for 
modellutvalget til Fiat Professional. 

Dette understreker bilens bredde og 
lastekapasitet, noe som blir forsterket av 
den kvadratiske utformingen bak. 

Talento er designet for å passe inn overalt, 
også i byen, men samtidig tilby så stor 
lastekapasitet som mulig. 

UTVENDIG
TALENTFULL

DESIGNET FOR Å 
SKILLE SEG UT.



Talento er innredet som det perfekte kontor 
til deg. Interiøret utgjør en nøye gjennomtenkt 
kombinasjon av komfort og funksjonalitet for 
å gjøre din arbeidshverdag så behagelig og 
effektiv som mulig.  
De intelligente løsningene inkluderer blant 
annet et midtsete som kan foldes ned og gjøres 
om til et skrivebord. 

TALENTFULL

INNVENDIG
TA MED DEG 
KONTORET 
OVERALT.



TEKNOLOGI
TALENTFULL

TEKNOLOGI
I ARBEID.

Teknologi har en viktig rolle for nesten 
enhver bedrift. Og Talento tar den i bruk til 
din fordel.  

Det Nøkkelfrie Entry/GO systemet er nøye 
uttenkt for de travle hendene til arbeidsfolk. 
Parkering er gjort lett med integert 
parkeringsradar. Talento kan også utstyres 
med ryggekamera med visning i bakspeilet.  
Det såkalte ViewPlus Mirror reduserer 
dødvinkelen og gir bedre utsyn til siden. 
Det komplette media senteret med 7" 
TOUCHSKJERM OG NAVIGASJON er et 
effktivt tilegg til utrustningen. 

Utstyret beskrevet på denne siden er 
standard- eller ekstrautstyr, avhengig av 
versjon. 



Talento kommer med et komplett utvalg 
av Euro 6 motorer, inkludert TwinTurbo, 
med Traction + system og ESP med 
bakkestarthjelp: du kan arbeide hvor som 
helst. 

En pålitelig, kraftull og kosteffektiv motor 
med opp til 145 hk. Perfekt i ditt arbeide, 
med høy ytelse og lavt forbruk. 

KRAFT
TALENTFULL

OPPNÅ GODE 
RESULTATER 
OVERALT.

1.6 EcoJet  95 hk

1.6 EcoJet TwinTurbo 125 hk 

1.6 EcoJet Twinturbo 145 hk 

EURO 6 MOTORER



Trailer Stability Assist systemet – henger 
stabilitetsassistanse sikrer bedre 
stabilitet selv med bruk av henger. Hvis 
bilen begynner å skli, justerer TSA 
automatisk dreiemoment og bremsekraft 
på hvert hjul for å gjenvinne stabilitet for 
bil og henger. 

Bakkestartassistansen tilbyr god hjelp 
ved igangkjøring i bakker, selv med full 
last. Systemet holder bilen gjennom å 
opprettholde bremsetrykket i ca tre 
sekunder etter at du har sluppet 
bremsepedalen bremsepedalen.

Elektronisk Stabilitets Program sørger 
for best mulig grep og stabilitet gjennom 
individuell styring av bremsekraft i 
svinger.  Dette reduserer faren for skrens 
og gir bedre veigrep under alle forhold. 

Traction+, avansert antispinn, øker 
fremkommeligheten ved vanskelige 
kjøreforhold. Hvis et drivhjul får dårlig 
feste, registererer kontrollenheten 
spinning og bremser det aktuelle hjulet, 
samtidig som mer kraft overføres til det 
drivhjulet med best grep. Dette sikrer 
mer stabilitet og komfortabel håndtering 
av bilen. 

Anti-lock Braking System
ABS hindrer et eller flere hjul fra å låse 
seg og skli uavhengig av veiforhold og 
bremsekraft. Slik sikres kontroll over 
bilen selv ved nødoppbremsing. 
Electronic Brake force Distribution
Elektronisk bremsekraftfordeling fordeler 
bremsekraft mellom for- og bakaksel for 
å sikre mest mulig bremseeffekt under 
alle forhold. 
Hydraulic Brake Assist
Hydraulisk bremse assistanse - 
Nødbremseassistanse - gjenkjenner 
nødbremsing gjennom kraften i bruk av 
bremsepedalen og gir ekstra bremsekraft. 
Dette gir maksimal utnyttelse av 
bremsesystemet. Med Hill Holder Uten Hill Holder

Uten TSA

Med TSA

Det høye sikkerhetsnivået på Talento sikrer 
så trygg som mulig transport av sjåfør, 
passasjerer og last. 
Talento kommer med ABS med EBD og HBA. 

I tillegg kommer ESP, med Traction+ 
systemet som overfører dreiemoment 
til det hjulet med best grep, og 
bakkestartassistanse (Hill Holder) som 
hjelper deg å ta igang i bratte bakker, 
med opprettholdelse av bremsetrykket i  
3 sekunder. 

SIKKERHET
TALENTFULL

ANKOM SIKKERT.

Med ESP

Uten ESP

ABS MED EBD OG HBA

TRACTION+

TSA

HILL HOLDER

ESP



VAREBIL
TALENTFULL

SUKSESS KOMMER 
I MANGE FORMER 
- SØRG FOR Å FÅ 

MED ALLE.

1,2 tonn nyttelast, plass for 3 Europaller og 
muligheten for å frakte lange gjenstander. 
Ved bruk av den smarte CargoPlus (en 
lasteluke i skilleveggen) kan det lastes 
inn gjenstander på opp til 4,15 meter, for 
eksempel plastikkrør. 

Talento har rette og kvadratiske former som 
understreker det romslige interiøretet og 
den store lastekapasiteten, opp til 8,6 m3.

Allsidighet er viktig for en vellykket 
virksomhet. Uansett om det dreier seg om 
gods eller passasjerer, er Talento designet 
for effektiv transport  uten å gå på akkord 
med den kompakte utformingen- perfekt for 
bykjøring. 

Fleksibel og tilpasningsdyktig – du kan 
enkelt laste store gjenstander gjennom 
side- og bakdørene. Talento byr på opp til 
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Utvalget gjør at du kan finne den versjonen 
som passer best til din virksomhet. 
Alle mål i mm.

FLEKSIBILITET
TALENTFULL

VAREBIL 
VERSJONER.

L1H1 – 5,2 M3

L1H2 (TILBYS IKKE I NORGE) 

L2H1 – 6 M3

L2H2 – 8,6 M3



Talento personbil kan være en romslig 
familiebil eller tilby profesjonell 
persontransport av ypperste klasse.  
Den byr på tre seterader, opp til 9 seter 
(inkludert fører) og et lasterom på 1,8 m3 i 
lang utgave (den som tilbys i Norge).  

TILGJENGELIGHET
TALENTFULL

MED PLASS FOR 
SUKSESS.



802 / 442 Rød  7AZ / 404 Grå 5CA / 557 HvitUTSTYR
FOR Å JOBBE
SMARTERE.

TALENTFULLT

STANDARD LAKK

METALLIC LAKK

4SA / 390 Grønn 5JQ / 351 Blå 6FW / 356 Sølv 

74G / 360 Koks 6FX / 359 Beige 4H5 / 347 Sort

En stor og funksjonell verktøykasse er 
det viktigste utstyret for hardtarbeidende 
håndverkere. 
Derfor er Talento designet for å hjelpe deg i 
ditt arbeide.   

INNTREKK

0081/8KZ Kanvas sort 098/8L1 Mørk brun og sort009/8L0 Nattè grå  
(standard varebil Pluss)

Carbon sort 008 Techno sølv 009 (standard varebil Pluss) Living brun 098

108 Aluminiumsfelg 17" SølvWDK navkapsel 16" 6XN hjulkapsel 16" 8CE Aluminiumsfelg 17"  
Matt sort

HJULKAPSLER OG FELGER



FIORINO TALENTO DUCATO DOBLÒFULLBACKTALENTFULLT

MODELLUTVALG
FIAT PROFESSIONAL

PROFF SOM DEG.

Det finnes ikke noe terreng som 
skremmer den.  Det finnes ingen 
utfordring for stor.  På jobb. 
Og etter. 

Oppskriften på hvordan jobbe uten 
problemer. Et verdifullt visittkort 
for din bedrift. Ganske enkelt unik. 
Akkurat som din jobb. 

Tilbys for tiden ikke i Norge på 
grunn av norske avgiftsregler / 
krav til varerom for varebiler.

Fleksibel, arbeidsvillig og talentfull.  
Denne mellomstore transportbilen 
er stor nok til mye, og samtidig 
kompakt nok til å passe inn stort 
sett overalt. Dag etter dag.  

Selve kraftkaren og en av lederne 
i arbeidslivet: Sterk, fleksibel og 
solid.

Å kjenne igjen en proff er enkelt: se på det 
arbeidsverktøyet han eller hun har valgt. 
Virkelige proffer jobber kun med proffe 
verktøy. 
Fiat Professional har et modellutvalg som 
kan dekke de fleste behov. 



FIAT PROFESSIONAL NYTTEKJØRETØY. ARBEIDET STOPPER ALDRI.

PROFF SOM DEG
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