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Fiat Doblò Combi MOBILITY 
Transporte de 1 Passageiro em Cadeira de Rodas 

O Fiat Doblò Combi Mobility  
 
é um veículo extremamente confortável, 

adaptado para o transporte de um passagei-

ro em cadeira de rodas.  

A preparação realizada peça VTE, permite o 

acesso a praticamente todas as cadeiras de 

rodas do mercado.  

Devido às suas linhas modernas, um sober-

bo nível de habitabilidade e preço competiti-

vo, o Fiat Doblò Combi Mobility é um veículo 

de destaque na sua classe. 

A suspensão traseira independente “Bi-Link” 

garante um passeio confortável e seguro, 

mesmo para o passageiro em cadeira de 

rodas.  

Todos os componentes do Fiat Doblò foram concebidos para responder às mais exigentes solicitações. 
A comodidade e o conforto são standard, desde os bancos ao posto de condução, tudo foi pensado para 
garantir satisfação ao cliente.  
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 A. Altura interior à entrada do portão traseiro 1,43 m 

B. Altura máxima no interior 1,45 m 

C. Comprimento máximo para cadeira de rodas 1,50 m 

D. Largura máxima para cadeira de rodas 0,83 m 
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Rebaixamento do Pavimento interior 

até próximo dos bancos dianteiros 

para permitir acesso à maioria das 

cadeiras de rodas e atingir a altura 

regulamentar obrigatória.  

Sistema de retenção para cadeira de 

rodas com 4 pontos  de fixação de 

acordo com a norma ISO-10542. Os 

sistemas de retenção dianteiros são 

controlados eletricamente, para 

maior conforto de utilização e os 2 

pontos de fixação traseiros são amo-

víveis.  

 

 

Sistema de retenção de 3 pontos para o 

passageiro em cadeira de rodas. 

Depósito de combustível e sistema de 

escape modificado  

Possibilidade de transportar até 4 pas-

sageiros (incluindo condutor) + 1 pas-

sageiro em cadeira de rodas, mercê da 

utilização de bancos compactos, indivi-

duais na 2ª fila (homologação M1). 
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Transporte de até 3 passageiros + 1 passageiro em cadeira de 

rodas, incluindo o condutor. Opcionalmente 4 passageiros + 1 

passageiro em cadeira de rodas. 

Desfrute de um veículo totalmente acessível ! 

As cadeiras de rodas, incluindo as elétricas, tendem a crescer em 

volume. Para atender a essa necessidade, o Fiat Doblò COMBI 

TMR está dotado de acessibilidade traseira direta para a esmaga-

dora maioria das cadeiras de rodas do mercado, podendo nela 

transportar um passageiro portador de deficiência em total con-

forto e segurança.  

Dotado de uma preparação simples, eficiente e muito fiável, o 

acesso do passageiro em cadeira de rodas ao interior da viatura é 

feito pela porta traseira e por uma rampa rebatível manualmente.  

Com o passageiro em cadeira de rodas instalado, importa fixar a 

cadeira de rodas através de 4 cintos especiais, retráteis, dois 

deles com bloqueio elétrico, e depois aplicar o cinto especial de 

segurança, de três pontos, ao passageiro que nela viaja.  

Explore a sensação de viajar sem incómodos ou transtornos e 

estacionar em qualquer lugar para dar um passeio ou deslocação 

profissional.  
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