
Fiat - Euro 6D Adblue Informace 
 

- Nádrž Adblue Ducato má vždy 19 litrů 

- Spotřeba Adblue je cca 5-6 litrů / 1000 km, 

- Nádrž Adblue se vyprázdní po přibližně 3 000 km (při normálním stylu jízdy) 

- Pokud jedete s plnou nádrží Adblue, první zpráva se objeví při zapnutí zapalování, zbývající dosah: 

2400 km; zpráva pak automaticky za jízdy zmizí 

- Druhá zpráva se poté objeví při zapnutí zapalování se zbývajícím dosahem 1600 km; zpráva pak za 

jízdy automaticky zmizí 

- Třetí poznámka je skutečnou výstrahou: objeví se při zapnutí zapalování se zbývajícím dojezdem 320 

km, tato zpráva nezmizí, dokud není doplněno alespoň 5 litrů. 

 

Zvláštnosti: 

- Vždy musíte doplnit nejméně 5 litrů Adblue, jinak systém nebude resetován. Důležité: doplňování 

méně než 5 l není rozpoznáno! 

- Pokud řídíte těžké vozidlo (4,5 t + nebo s přívěsem) a jedete 130 km/h nebo rychleji, spotřeba 

Adblue se zvýší na 9-10 litrů / 1000 km, v každém případě bude první zpráva následovat po 200-300 

km. Pokud poté natankujete méně než 5 litrů, systém bude reagovat s varováním: příliš málo Adblue. 

 

Doporučení: 

- Je doporučeno doplňovat až po třetím upozornění (zbývá 320 km)! 

 

Technické informace: 

- Hladina nádrže AdBlue se měří optickým snímačem umístěným ve spodní části nádrže vysílajícím 

paprsky nahoru 

- Tyto paprsky opouštějí horní konec kapaliny AdBlue a jsou pak odráženy vnějším pláštěm nádrže 

- Tyto odražené paprsky dopadají na horní povrch kapaliny AdBlue 

- Podle stavu naplnění nádrže potřebují odrazené paprsky více či méně času na to, aby dorazily k 

senzoru 

- Pokud je nádrž AdBlue příliš plná, tato funkce nefunguje správně, protože senzor předstírá spíše 

prázdnou nádrž než plnou nádrž 

- Nad kapalinou AdBlue v nádrži musí být vždy nějaký vzduchový polštář, který umožňuje senzoru 

provádět správná měření 

- Tento vzduchový polštář je zaručen, pokud se doplnění AdBlue provádí pomocí palivové pistole, 

protože se pistole automaticky vypíná 

 

Postup při přeplnění nádrže AdBlue při doplňování z kanystru: 

- Vozidlo musí navštívit servisní místo Fiat 

- Nádrž AdBlue musí být vyprázdněna 

- Následně musí být proveden reset softwaru systému Fiat 

- Následně se nádrž AdBlue doplní na 100% pomocí pistole 

 


