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 פיאט.מסחריות
החדש. העירך

 של ומודרני מרווח נהג תא שלב
 תא עם יוקרתית פרטית מכונית
 גדול הטענה כושר בעל מטען

 שקט יעיל, מנוע ועם במיוחד
 מסחרית מכונית ותקבל וחסכוני

 לימינו. המתאימה
 ו״פיורינו״ ״דוקאטו״ הן כאלה

 של החדש העידן מסחריות
פיאט.

 ־ דוקאטו
עצמה של וחצי טון

 של כ״ג׳מבו גם ידועה דוקאטו
 לכושר תודות המסחריות״

 טון עד - שלה העצום ההעמסה
 בנפח מ״ק 9.8 עד במשקל, וחצי

 ומטענם. איש ו ו או
 סמ״ק, 2000 בנפח חזק מנוע

 הילוכים חמישה קדמית, הנעה
 הם נמוך, אוקטן בדלק ושימוש
 מעולים, לביצועים הגורמים
בדלק. ולחסכון שקטה לנסיעה

התנאים בכל קלה הטענה
 אידיאלי המטען תא רצפת גובה

עם בלבד ס״מ 45(להעמסה

 גדולות הדלתות מלא). מטען
 הן הגג מפלס עד ונפתחות

מהצד. והן מאחור

 מותחת - הנהג תא
• כסטנדרט

 נסיעת שגם חושבים בפיאט
 ולא מהנה להיות צריכה עבודה

 ציוד הוא אויר מזגן לכן מעייפת,
 גם כמו בדוקאטו, סטנדרטי

 הניתנים אורטופדיים מושבים
 מנגנון עם מגבים להטייה,
 משוכלל מחוונים לוח שטיפה,

 אחת לכל בקרה נוריות עם
 ומשענות המנוע מפעולות

 סורג ע״י מוגן הנהג תא לראש.
 מוט של מיוחד ומיקום מיוחד

 מאפשר היד ומעצור ההילוכים
 המטען. לתא חופשית גישה
 ממבחר קטן חלק כמובן אלה

 לנהג העוזרים הפריטים
בעבודתו.

דגמים מבחר
 דגמים של גדול מבחר לבחירתך
 ונוסעים. משא - כפול לשימוש

 אפשריים, הסגורים הדגמים כל
חלונות. בלי או עם

- פיורינו
זריזות של טון 1/2

 שיודעת הקטנה המסחרית
 תרגיש שאתה בלי קשה לעבוד

בכך.
 סמ״ק 1050 מנוע בפיורינו
 .127ב־ עצמו את שהוכיח

 520 עד מוגדל העמסה כושר
 במסחריות מסוגו הגבוה ק״ג,

 2.5 של העמסה נפח זה, בגודל
 תא שמעל הרוח ולגגון מ״ק
 ק״ג. 50 של העמסה כושר הנהג
 ס״מ 42 המטען תא רצפת גובה

 להקלת הקרקע, מעל בלבד
ההעמסה.

 על מגינה מיוחדת רשת מחיצת
 אפשרית תזוזה מפני הנהג תא
המטען. של

 בדלק: מאוד חסכונית הפיורינו
קמ״ש.* 90ב־ לליטר ק״מ 14
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 במכונית כמו נהג תא
פרטית

 ארוכה, עבודה נסיעת אחרי גם
 השקט, המנוע ורגוע. נינוח תהיה

 עם האורטופדיים המושבים
 ולוח הנוחות, הראש משענות

 לך המוסר המשוכלל המחוונים
 הנסיעה על המידע כל את

 כל ממך חוסכים - נוחה בצורה
בנהיגה. הקשור מאמץ

 מסחרית פיורינו לבחירתך:
 עם שימושית דו או סגורה,

 מחיצת ובלי וחלונות ספסלים
מגן.

 מחכות החדש העידן מסחריות
 באולם לראותן בוא - לך

 אצל או פיאט, של התצוגה
הארץ. ברחבי פיאט סוכני

אשראי!
 500/0 עד של אשראי לקבל ניתן

 מע״מ). הרכב(ללא ממחיר
בסוכנויות. פרטים

החרושת. בית של הניסוי בתנאי *
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