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شاحنات فول باك الجديدة

قد تختلف اإلصدارات والمواصفات وفقًا لسوق معين أو متطلبات قانونية. جميع البيانات الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط. قد تقوم فيات بتغييرات على النماذج المبينة في هذا 
الكتيب في أي وقت ألسباب فنية أو تجارية.
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           now you can make your dreams a reality with 
someone to share the load. It’s the new Fullback, an 
urban and off-road work vehicle that’s rewriting the 
rules of versatility. It combines rugged looks with an 
outstanding drag coefficient (0.40). and with a turning 
radius of just 5.7 m (2wD) or 5.9 m (4wD), the new 
Fullback not only carries everything, it’s a breeze to 
manoeuvre and park too. So wherever you go, from city 
traffic to a windswept work site, it’ll get you there.

ــريك  ــى ش ــاد عل ــك باالعتم ــق أحالم ــك اآلن تحقي يمكن
قــادر علــى حمــل األمتعــة والمعــدات الثقيلــة. إنهــا شــاحنات 
وللطــرق  للمدينــة  والمصممــة خصيصــً  الجديــدة  بــاك  فــول 

الوعــرة، والتــي تحــّدد المعنــي الجديــد لتنــوع المهــام. 
ــع  ــة م ــاءة عالي ــريء وكف ــر ج ــن مظه ــاحنات بي ــذه الش ــع ه تجم
قــدرة الســحب المتميــزة )٠،٤٠(. وبوجــود نصــف قطــر الــدوران 
تبلــغ فقــط ٥،٧ متــر )دفــع ثنائــي( أو ٥،٩ متــر )دفــع رباعــي(، 
ــل كل  ــى حم ــدة عل ــاك الجدي ــول ب ــاحنات ف ــدرات ش ــر ق ال تقتص
شــيء، بــل إنهــا جاهــزة للمنــاورة وللركــن فــي أضيــق األماكــن 
أيضــً. لذلــك ســواء كنــت تقــود فــي ازدحــام المدينــة أو تتوجــه 
إلــى  إليصالــك  مســتعدة  فهــي  الشــاق،  العمــل  موقــع  إلــى 

ــت.   ــا كان ــك، أينم وجهت

It ShoulDerS everythIng. 
e v e n  y o u r

فول باك الجديدة تلبيـــة  علـــى  قـــــادرة 
كــــــل احتياجاتـــك. حتى  
أحالمـــك الكبيـــرة.

bIg DreamS.
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            the new Fullback comes in two versions 
- single cab and double cab - so it covers all 
your needs. and with its spacious, reinforced 
cargo bed, it’ll stand up to the heaviest loads.
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new Fullback
فول باك الجديدة

طرازيــن:  فــي  الجديــدة  بــاك  فــول  شــاحنات  تتوفــر  
بمقصــورة عاديــة وبمقصــورة رباعيــة لتلبــي جميــع احتياجاتــك. 
بفضــل الصنــدوق الخلفــي الواســع لتحميــل األغــراض، ســتتكّفل 

ــوالت. ــل الحم بأثق

مقصورة عادية

مقصورة عادية

Double Cab

Double Cab

5205/5285**

3000 8601340

16
55

*/ 
17

80

* 2wD

Single Cab

Single Cab

5075/5155**

3000 8601215

16
55

*/ 
17

80

* 2wD          

مقصورة رباعية

مقصورة رباعية

** with bumper

** with bumper
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             the new Fullback won’t let you down, however tough the job is. but it has also got your comfort covered too. Its spacious and 
stylish interior is soundproofed, so you won’t be distracted by noise or vibration. with supportive seats, optimised driving position, five 
upholstery options (including leather), three dashboard styles (one for each trim) and automatic dual-zone air conditioning, it’s got all 
the comforts of a car. and if that’s not enough, the smart infotainment system gives you everything you need to tackle your day in style.
Specifications may differ per market. Please see local dealer for more information.

لــن تخذلــك شــاحنة فــول بــاك الجديــدة، مهمــا كانــت المهمــة صعبــة. كمــا توفــر لــك الراحــة أيضــً. بمقصورتهــا الفســيحة واألنيقــة العازلــة للصــوت، 
لــن تكــون مشــتتً بســبب الضوضــاء أو االهتــزاز. مــع مقاعــد داعمــة، وضعيــة مثلــى للقيــادة، خمســة خيــارات للفــرش )بمــا فــي ذلــك الجلــود(، ثالثــة أنمــاط 
للوحــة أجهــزة القيــاس )واحــد لــكل إصــدار( ونظــام تكييــف أوتوماتيكــي ثنائــي المنطقــة، تكــون قــد ضّمــت جميــع وســائل الراحــة للســيارة. وإذا كان هــذا 

ال يكفــي، يتيــح لــك نظــام المعلومــات والترفيــه الذكــي كل مــا تحتاجــه لتكــن مســتعدًا لمــا ينتظــرك خــالل يومــك بأســلوب مميــز.  
قد تختلف المواصفات حسب السوق المحلي. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الوكيل المحلي.

 It gIveS 
 your 
  challengeS 
 a huge SPace.

تســــتوعب 
تك  يــــا تحد
مهمـــا كُبـــرت.

             you can count on the new Fullback any 

time, anywhere. measuring 5.2 m long by 1.8 m  

wide. the new Fullback has a powerful, muscular 

look. but its key strength is its payload, of up  

to 1,100 kg.

عـــلـــى قـــــــــدر
ثـقل الحـمولة
يصـبـح النـجـاح أسـهل.

the
bIgger 
 the loaD,
the eaSIer the SucceSS.

ــاك الجديــدة  يمكنــك  االعتمــاد علــى شــاحنات  فــول ب
فــي أي زمــان ومــكان. حجــم الشــاحنات هــي: ٥٫٢ متــر طــواًل و ١٫٨ 
ــس  ــوة تنعك ــدة بق ــاحنات الجدي ــذه الش ــع ه ــً. تتمت ــر عرض مت
علــى مظهرهــا الخارجــي. ولكــن قوتهــا الرئيســية تكمــن فــي 

حمولتهــا، والتــي تصــل حتــى ١٫٠٠٠ كجــم.

new Fullback
فول باك الجديدة



                       If you want a relaxed ride without compromising 
on performance, why not go for the 5-speed automatic, 
which lets you change gear with a simple lever 
movement? Just slip it into ‘Drive’ and away you go.

إذا كنــت ترغــب فــي قيــادة مريحــة دون المســاومة علــى األداء، 
يمكنــك  الــذي  بـــ٥ ســرعات،  األوتوماتيكــي  الحركــة  ناقــل  اختــر 
 ،“Drive“ مــن تغييــر الســرعة بحركــة ذراع بســيطة علــى وضعيــة

وانطلــق.

ــى أي  ــاب إل ــك الذه ــري، يمكن ــي الحص ــع الرباع ــام الدف ــع نظ م
مــكان، فــي أي ســرعة، بالدفــع الرباعــي. وحتــى أثنــاء القيــادة علــى 
الطــرق الصعبــة، قــم بتحويــل مقبــض التــروس وأطلــق العنــان 

ــة. ــاز المهم ــم إنج ــذا ت ــة. وهك ــى كل عجل ــزم دوران عل ــى ع ألقص

Five-speed automatic 

gearbox

            and with the exclusive easy Select 4wD*, 
you can go anywhere, at any speed, in 4-wheel drive.  
So when the going gets tough, just turn the differential 
knob and send maximum torque to each wheel. Job done.

*only for automatic transmission *فقط لناقل الحركة األوتوماتيكي  

ناقل حركة أوتوماتيكي 
بـ٥ سرعات
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new Fullback
فول باك الجديدة

Specifications may differ per market. Please see local dealer for more information.
قد تختلف المواصفات حسب السوق المحلي. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الوكيل المحلي.



Drive system: 4x2 or 4x4
Suspension: Heavy Duty Suspension
Exterior: Black front bumper /
Rear chromed bumper (opt) /
Cargo bed outer hooks (opt)
Headlights: Halogen with black bezel
Windows: Manual
Air Conditioning (opt): Manual

Drive system: Easy Select 4x4
Suspension: Touring suspension
Interior: Floor console w/ armrest
Exterior: Body-coloured front bumper /
Cargo bed outer hooks (opt)
Headlights: Halogen with black bezel
Windows: Manual
Air Conditioning (opt): Manual
Alloy wheel (opt): 16”

Drive system: Easy select 4x4
Suspension: Touring suspension
Interior: Floor console w/ armrest
Exterior: Chrome accents and  
body-coloured bumper
Headlights: Halogen with chrome bezel 
Windows: Electric
Air Conditioning (opt): Automatic
Alloy wheel (opt): 17”

trIm levelS

lX     

Standard

SX new Fullback

      when there’s work to be done. the new Fullback 
ready for anything and totally unstoppable.
the new Fullback’s range of powerful, reliable 
engines includes: 
• a 2.5-litre diesel with 81 to 131 kw of power on 
tap, and a five-speed manual or automatic gearbox; 
• a 2.4-litre 97 kw petrol with five-speed manual 
gearbox.

but the new Fullback’s not all about power, it’s about 
protection too. So depending on trim, it comes with 
driver and passenger airbags and a range of safety 
systems, such as eSP with hill assist which makes 
the uphill departures easier, bi-xenon headlights, 
leD daytime running lights, reversing camera and 
cruise control.

 a great booSt to have a 

great
  Day at work.
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مســـاعدك 
لـــقـــــوي  ا
فـــي عملـــك، كل يـــوم.

ــاك  ــول ب ــاحنة ف ــي ش ــل، تأت ــت العم ــن وق ــا  يحي عندم
ــاك  ــول ب ــاحنة ف ــر ش ــف. تتوف ــال توق ــل ب ــز أي عم ــدة لتنج الجدي

الجديــدة بمحــركات قويــة وموثوقــة بهــا:
ــى ١٣١ كيلــو واط  ــزل ســعة ٢،٥ لتــر بقــوة مــن ٨١ إل •  محــرك دي
مــن الطاقــة عنــد الحاجــة، وعلبــة تــروس بخمــس ســرعات يدويــة 

أو أوتوماتيكيــة.  
ــة  ــع علب ــوواط م ــوة ٩٧ كيل ــر بق ــعة ٢،٤ لت ــن س ــرك بنزي •  مح

ــة. ــرعات يدوي ــس س ــروس بخم    ت
بــل  القــوة فقــط،  الجديــدة ال تعنــي  بــاك  فــول  شــاحنة 
مزايــا  تأتــي  الطــراز،  حســب  أيضــً.  والحمايــة  الســالمة 
الســالمة بوســائد هوائيــة للســائق والراكــب ومجموعــة 
مــن أنظمــة الســالمة مثــل النظــام اإللكترونــي للتحكــم 
بالثبــات مــع نظــام المســاعدة علــى تســلق التــالل بشــكل 
 ،leD أســهل. مصابيــح أماميــة باي-زينــون، مصابيــح النهــار

كاميــرا للرؤيــة الخلفيــة ونظــام تثبيــت الســرعة.

٤x٢ أو ٤xنظام الدفع: ٤
نظام التعليق: للمهام الشاقة

مواصفات خارجية: مصد أمامي بلون أسود/
مصد خلفي من الكروم )إختياري( /

صندوق  خلفي مع خطافات الجّر  )إختياري( 
المصابيح األمامية: هالوجينية مع إطارات سوداء

النوافذ: يدوية
تكييف هوائي )إختياري(: يدوي 

Easy Select نظام الدفع :نظام الدفع الرباعي
نظام التعليق: مضبوط الدوران

المواصفات الداخلية: كونسول أرضي مع مسند ذراع  
المواصفات الخارجية: تعريقات من الكروم مع     

مصّد بلون الهيكل
المصابيح األمامية: هالوجينية مع إطارات من الكروم

النوافذ: كهربائية
نظام التكييف )إختياري( : أوتوماتيكي

عجالت من األلومينيوم )إختياري(: قياس ١٧ إنش

Easy Select نظام الدفع: رباعي
نظام التعليق :مضبوط الدوران

المواصفات الداخلية: كونسول أرضي مع مسند ذراع  
المواصفات الخارجية: مصد أمامي بلون الهيكل/ صندوق 

خلفي مع خطافات الجّر )إختياري(
مصابيح أمامية: هالوجينية مع إطارات سوداء

النوافذ: يدوية
تكييف هوائي )إختياري(: يدوي 

عجالت من األلومينيوم المسبوك )إختياري(: قياس ١٦ إنش 

قياسي

الطرازات

إس إكس

إل إكس

فول باك الجديدة



 More care for your vehicle

473 red

hub caps

Italian badge cargo bed liner

Side door garnish

Sport bar

16” 16” 17”

563 white 557 white (Pearl)

478 brown 555 black (mica)480 titanium grey

462 gr/green446 Silver فضي

تيتانيوم رمادي

أحمر أبيض

بني

أخضر أزرق

أسود )ميكا(

أبيض )لؤلؤي(

شعار إيطاليا

قضبان رياضية

زينة الدرجات الجانبية 

منصة القاعدة  للصندوق  الخلفي

463 blue

boDy colourS

hub caPS anD rImS

new Fullback

moPar acceSSorIeS

أكــسـســـوارات مـن مـــوبـــار
metallIc معدني

PaStelباستيل

1312

فول باك الجديدة
colors may vary by market قد تختلف األلوان في السوق المحلي

ألوان الهيكل الخارجي

مـــزيـــد مــن الــرعــايــة لـســيـارتــك

العجالت واألغطية

غطاء العجالت١٦ إنش١٦ إنش١٧ إنش

wheels may differ per market. Please see local dealer for more information.
قد تختلف العجالت حسب السوق المحلي. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الوكيل المحلي.



new Fullback technical specification

*١ ألواح واقية أمامية معززة وحماية ألسفل الهيكل
265/70r16 ٢ ألواح واقية أمامية  معززة وحماية ألسفل الهيكل+ إطارات*
245/65r17 ٣ ألواح واقية أمامية  معززة وحماية ألسفل الهيكل+ إطارات*

مالحظة: قد تتغير المواصفات الواردة في هذا المنشور من دون إشعار. يرجى التواصل مع الوكيل المحلي / الموزع  لمعرفة المواصفات والتفاصيل.
مالحظة: قد تختلف التجهيزات في األسواق المحلية. يرجى مراجعة الوكيل المحلي / الموزع لمزيد من التفاصيل.

المواصفات الفنيةفول باك الجديدة

   **مقود التوجيه من جهة اليسار* ألسواق مجلس التعاون الخليجي فقط.

        gcc* africa** أفــريــقـيـــــا **
                                       Double cab   Single cab Double cab مقصورة رباعية Single cab مقصورة عادية

Model Drive system 4wD دفع رباعي 2wD دفع ثنائي 2wD دفع ثنائي 4wD دفع رباعي 2wD دفع ثنائي 4wD دفع رباعي 2wD دفع ثنائي نظام الدفع النوع
engine 2.5 Diesel ٢٫٥ لتر - ديزل 2.4 Petrol ٢٫٤ لتر - بترول 2.4 Petrol ٢٫٤ لتر - بترول 2.4 Petrol ٢٫٤ لتر - بترول 2.5 Diesel ٢٫٥ لتر - ديزل 2.5 Diesel ٢٫٥ لتر - ديزل المحرك
Price class SX StanDarD قياسي StanDarD قياسي lX SX StanDarD قياسي StanDarD قياسي فئة األسعار

Dimensions and weights األبعاد واألوزان
overall lengthp mm 5205 5075 5205 5075 الطول اإلجمالي )ملم(
overall width mm 1785 1785 1815 1785 1785 العرض اإلجمالي )ملم(
overall height mm 1775 1655 1655 1870 1775*2 1655 1780 1655 االرتفاع اإلجمالي )ملم(
wheelbase mm 3000 3000 3000 3000 قاعدة العجالت )ملم(
ground clearance*1 mm 200 200 205 200 200 ارتفاع أسفل الشاسيه عن األرض١ )ملم(
cargo floor height mm 845 715 710 850 845 715 845 710 ارتفاع أرضية البضائع
kerb weight kg 1805 1685 1510 1410 1830 1820 1805 1775 1590 1690 1505 1500 وزن االستدارة )كلغ(
gross vehicle weight kg 2850 2700 2525 2570 2850 2570 2760 2570 وزن السيارة اإلجمالي
Seating capacity persons 5 6 3 5 6 3 سعة مقاعد األشخاص  
Performance األداء
max. speed km/h 167 169 169 165 167 147 152 147 165 152 السرعة القصوى )كلم/س(
min. turning radius m 5.9 5.7 5.7 5.9 5.7 5.9 5.7 نصف قطر الدوران األدنى )م(
Engine المحرك

type 
 
 

محرك توربو ديزل مبرد سعة ٢٫٥ لتر، 
بـ١٦ صمامًا و٤ أسطوانات 

على  خط مستقيم

 محرك بترول سعة ٢٫٤ لتر 
بـ ١٦ صمامًا

 محرك بترول سعة ٢٫٤ لتر 
بـ ١٦ صمامًا

محرك توربو ديزل مبرد سعة ٢٫٥ لتر،  بـ ١٦ صمامًا و٤ أسطوانات 
على  خط مستقيم

محرك توربو ديزل مبرد سعة ٢٫٥ لتر،  بـ ١٦ صمامًا و٤ أسطوانات 
على  خط مستقيم

  liter 16-valve-2.5النوع
inline-4 intercooled
turbocharged diesel

2.4-liter 16-valve  
inline petrol

2.4-liter 16-valve  
inline petrol

2.5-litre 16-valve inline-4 intercooled
turbocharged diesel

2.5-litre 16-valve inline-4 intercooled
turbocharged diesel

Displacement cc 2,477 2,351 2,351 2,477 2,351 2,477 اإلزاحة                                                             )سم٣(
max output (eec net) kw (PS)/rpm 100 (136)/4,000 97 (132)/5,250 97 (132)/5,250                       100 (136)/4,000 81 (110)/4,000 81 (110)/4,000 94 (128)/4,000 81 (110)/4,000 القوة األقصى )معايير eec( كيلو واط / دورة في الدقيقة

max torque (eec net) nm (kgm)/rpm 324 (33.1)/2,000 202 (20.6)/4,000 202 (20.6)/4,000                        324 (33.1)/2,000 200 (20.4)/1,500-3,500 200 (20.4)/1,500-3,500 العزم األقصى )معايير eec( نيوتن متر )كجم( / 
دورة في الدقيقة

Fuel System نظام الوقود

Fuel supply system 

حقن مباشر للوقود إلكترونيًا 
بماسورة تجميع

حقن وقود إلكتروني مضبوط - متعدد النقاط
حقن وقود إلكتروني مضبوط - 

متعدد النقاط
حقن مباشر للوقود إلكترونيًا بماسورة تجميع حقن مباشر للوقود إلكترونيًا بماسورة تجميع

نظام التزّود بالوقود
electronic common rail 

Direct Injection
electronic controlled
Injection-multi Point  

Injection

electronic controlled
Injection-multi Point  

Injection
electronic common rail Direct Injection electronic common rail Direct Injection

Fuel tank capacity liters 75 75 75 75 سعة الخزان
Drive system نظام الدفع

type
نظام الدفع الرباعي الحصري دفع ثنائي دفع ثنائي نظام الدفع الرباعي الحصري دفع ثنائي نظام الدفع الرباعي الحصري دفع ثنائي

النوع
easy Select 4wD 2wD 2wD easy Select 4wD 2wD easy Select 4wD 2wD

Transmission ناقل الحركة

type
ناقل حركة يدوي بـ٥ سرعات   ناقل حركة يدوي بـ٥ سرعات   ناقل حركة اوتوماتيكي  بـ٥ سرعات    ناقل حركة يدوي بـ٥ سرعات    ناقل حركة يدوي بـ٥ سرعات   

النوع
5-speed manual 5-speed manual 5-speed automatic 5-speed manual 5-speed manual

Streering التوجيه

type
المسننات والتروس، معززة آليًا المسننات والتروس، معززة آليًا المسننات والتروس، معززة آليًا المسننات والتروس، معززة آليًا

النوع
rack-and-pinion, power assisted rack-and-pinion, power 

assisted rack and pinion, power assisted rack and pinion, power assisted

Suspensions أنظمة التعليق

Front
وصالت منخفضة، نوابض زنبركّية وصالت منخفضة، نوابض زنبركّية وصالت منخفضة، نوابض زنبركّية وصالت منخفضة، نوابض زنبركّية

األمامية
wishbone, coil springs wishbone, coil springs wishbone, coil springs wishbone, coil springs

rear
نوابض بيضاوية الشكل ورقيقة نوابض بيضاوية الشكل ورقيقة نوابض بيضاوية الشكل ورقيقة نوابض بيضاوية الشكل ورقيقة elliptic leaf springsالخلفية elliptic leaf springs elliptic leaf springs elliptic leaf springs

Brakes المكابح

Front 
مكابح قرصية قابلة للتهوية 

قياس ١٦ إنش
مكابح قرصية قابلة للتهوية 

قياس ١٥ إنش
مكابح قرصية قابلة للتهوية قياس 

١٥ إنش مكابح قرصية قابلة للتهوئة قياس ١٦ إنش مكابح قرصية قابلة للتهوية قياس ١٥ إنش مكابح قرصية قابلة للتهوية قياس ١٦ إنش مكابح قرصية قابلة للتهوية قياس ١٥ إنش  األمامية
16-inch ventilated disc 

brakes
15-inch ventilated disc 

brakes
15-inch ventilated disc 

brakes 16-inch ventilated disc brakes 15-inch ventilated disc brakes 16-inch ventilated disc brakes 15-inch ventilated disc brakes

rear 
دارة المكابح القرصية األمامية والخلفية 

قياس ١١،٦ إنش
دارة المكابح القرصية األمامية 

والخلفية قياس ١0 إنش
دارة المكابح القرصية األمامية 

والخلفية قياس ١0 إنش دارة المكابح القرصية  األمامية والخلفية  قياس ١١،٦ إنش دارة المكابح القرصية  األمامية والخلفية 
قياس ١0 إنش

دارة المكابح القرصية  األمامية والخلفية 
قياس ١١٫٦ إنش

دارة المكابح القرصية  األمامية والخلفية 
قياس ١0 إنش  خلفية

11.6-inch leading-and-trailing  
drum brakes

10-inch leading-and-trailing 
drum brakes

10-inch leading-and-trailing 
drum brakes

11.6-inch leading-and-trailing drums
10-inch leading-and- 

trailing drums
11.6-inch leading-and-trailing drums 10-inch leading-and-trailing drums

tires (front and rear) Standard 205r16c 8Pr 195r15c 8Pr 195r15c 8Pr 245/70r16 205r16c 8Pr 195r15c 8Pr 205r16c 8Pr 195r15c 8Pr اإلطارات األمامية والخلفية )قياسية(

دول مجلس التعاون الخليجي*
مقصورة رباعيةمقصورة عادية

*1 reinforced front skid plate and underbody protection
*2 reinforced front skid plate and underbody protection + 265/70r16 tyres
*3 reinforced front skid plate and underbody protection + 245/65r17 tyres
note: these specifications are subject to change without notice. Please consult your local dealer/distributor for detailed specifications.
note: equipment may vary by market. Please consult your local dealer/distributor for details.

* for gulf cooperation council markets only                                                                                                                                                                                                               ** for left hand drive markets only


