DUCATO
GOEDERENVERVOER
MORE THAN WORK

Dag in dag uit wordt de wereld om ons heen draaiend
gehouden door mensen die niet bang zijn om hun handen
vuil te maken. Die zich laten leiden door traditie, maar
zich ook laten inspireren door innovatie.
Voor die mensen heeft Fiat Professional de Ducato
verder geperfectioneerd. Zodat ze nog efficiënter kunnen
werken. En elke dag opnieuw het vakwerk kunnen
leveren, zoals ze dat van oudsher doen.

DE HANDEN DIE DE WERELD
DRAAIEND HOUDEN.

MORE THAN

RANGE
EXACT
OP MAAT
Met een modelaanbod van meer dan 10.000 verschillende
combinaties en versies is er altijd een Ducato die aan al
uw eisen voldoet. Maar dat is niet het enige wat hem tot
de ideale keuze voor uw bedrijf maakt: dankzij zijn
ongekende veelzijdigheid weet hij zich optimaal aan te
passen aan alle uitdagingen van een wereld die
voortdurend in verandering is.
Laadvermogen, ruimte, uitrusting en comfort: de Ducato
biedt het allemaal exact op maat om uw onderneming
op de weg naar het succes te houden.

MORE THAN

WORK
STERKE
INDRUK
Dat fysiek werk en een stijlvolle presentatie niet
samengaan, is een nog altijd wijdverbreide misvatting.
Toch bewijst de Fiat Ducato met zijn telkens weer
vernieuwende Italiaanse design al 35 jaar het tegendeel.
Dat geldt ook voor de nieuwste generatie, die met zijn
nieuwe, versterkte voorbumper, zijn zwarte grille en
koplampomlijstingen en zijn sportieve nieuwe velgen
overal waar hij verschijnt een sterke indruk achterlaat.

MORE THAN

TECHNOLOGY
HET JUISTE
GEREEDSCHAP
Geen bedrijf kan nog om de moderne technologie en de
voordelen die deze te bieden heeft heen. Daarom biedt
de Ducato de nieuwste infotainmentsystemen die uw
dagelijkse werk makkelijker en efficiënter maken.
Zo is er een Uconnect™-systeem met 5-inch
kleurentouchscreen, dat naar keuze kan worden
uitgebreid met een DAB-ontvanger voor digitale radio.
In plaats daarvan kun u ook kiezen voor een variant met
7-inch scherm en ondersteuning van Apple CarPlay en
Android Auto™. Het hierin geïntegreerde navigatiesysteem
biedt de mogelijkheid om de afmetingen en het gewicht
van het voertuig in te voeren, zodat smalle straten, te
lage viaducten en bruggen met een gewichtsbeperking
bij de routebepaling worden vermeden.
Met slimme oplossingen voor onder andere het
opbergen van documenten en het aansluiten van eigen
elektronica biedt het cabine-interieur ook verder al het
gebruiksgemak om uw werkdag zo efficiënt mogelijk te
benutten.

Apple CarPlay biedt u de mogelijkheid een iPhone aan het
Uconnect™-systeem te koppelen, waarna de meestgebruikte
apps op het scherm in het dashboard worden weergegeven
en veilig met de bedieningstoetsen op het stuurwiel of Sirispraakassistentie kunnen worden bediend.

Android Auto™ biedt soortgelijke functionaliteit als Apple
CarPlay, maar dan voor smartphones die gebruik maken
van Android als besturingssysteem.

MY: ASSISTANT
UW VEILIGHEID IS ALTIJD ONZE PRIORITEIT
CRASH ASSISTANCE
Stuurt bij een zware botsing automatisch een melding
met uw locatie naar de alarmcentrale. Een medewerker
schakelt indien nodig de hulpdiensten in.
ROADSIDE ASSISTANCE
In het geval van een technisch probleem kunt u 24 uur
per dag, zeven dagen per week contact opnemen met
onze alarmcentrale. Een medewerker zal op afstand de
situatie beoordelen en zo nodig pechhulp regelen op de
plek waar u bent.
THEFT ASSISTANCE
Waarschuwt u wanneer uw Ducato op verdachte wijze
wordt verplaatst of bij pogingen het alarm onklaar te
maken. Mocht het voertuig toch worden gestolen, dan
kan het eenvoudig via GPS worden opgespoord.

MY: REMOTECONTROL

MORE THAN

CONNECT
PROFESSIONELE
ONDERSTEUNING

CONTROLE OVER UW DUCATO OP AFSTAND
FIND CAR
Toont op de kaart waar uw Ducato geparkeerd staat en
toont u de snelste weg er naartoe.
LOCK DOORS
Maakt het mogelijk de portieren op afstand te vergrendelen
of ontgrendelen.
SET NOTIFICATION
GEO ALERT
Stuurt u een melding als het voertuig een vooraf op de
kaart afgebakend gebied verlaat of binnenrijdt.
SPEED ALERT
Stuurt u een melding als het voertuig een vooraf ingestelde
snelheidslimiet overschrijdt.

MY:CAR
SLIM BEHEER VAN UW DUCATO VIA UW SMARTPHONE
LIVE STATUS
Toont belangrijke informatie over de technische staat
van uw Ducato. Brandstofniveau, bandenspanning,
laadniveau van de accu, kilometerstand: u checkt het
allemaal snel en eenvoudig op uw smartphone.

Hoe groot uw onderneming ook is, Mopar® Connect biedt
u professionele ondersteuning met een reeks handige
mobiliteitsoplossingen.
Zo kunt u met MY:CAR eenvoudig het onderhoud van uw
voertuigen regelen en bent u met MY:ASSISTENT altijd
verzekerd van snelle hulpverlening bij pech of een ongeval.
Speciaal voor fleetmanagers is er Mopar® Connect Fleet, dat
inzicht geeft in het gebruik, de onderhoudsstatus en de
behoefte aan mobiliteitsdiensten voor hun wagenpark. Via de
gebruiksvriendelijke website en smartphone-app hebben ze
toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, niet alleen op
kantoor, maar ook onderweg.

MORE THAN

POWER
DE KRACHT OM
VOORUIT TE KOMEN

Spoedleveringen door heel het land, klussen in het
buitenland of pakketbezorging in nieuwbouwwijken
vol verkeersdrempels: het motorenprogramma voor
de Ducato biedt voor elk inzetdoel een geavanceerde
oplossing die maximaal vermogen combineert met
minimale emissies.

MORE THAN POWER

MOTOR

Gekoppeld aan de nieuwe automatische transmissie levert hij 5% meer
koppel dan in combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak.
Tot slot is er de 180 MultiJet2 ‘Power’, die speciaal is ontwikkeld voor
de allerzwaarste toepassingen. Deze robuuste krachtbron levert 12%
meer koppel wanneer hij wordt gecombineerd met de automatische
transmissie.

120 MultiJet2

140 MultiJet2

160 MultiJet2

180 MultiJet2

Cilinderinhoud (cm ): 2287
Max. vermogen: 120 pk (88 kW) bij 2.750 t/min
Max. koppel: 320 Nm bij 1.400-2.500 t/min
Brandstofsysteem: elektronisch geregelde directe
inspuiting van MultiJet common rail-type met
variabele turbocompressor en intercooler
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Milieunorm: Euro 6d-TEMP

Cilinderinhoud (cm ): 2287
Max. vermogen: 140 pk (103 kW) bij 3.500 t/min
Max. koppel: 350 Nm bij 1.400-2.500 t/min
Brandstofsysteem: elektronisch geregelde
directe inspuiting van MultiJet common rail-type
met variabele turbocompressor en intercooler
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Milieunorm: Euro 6d-TEMP

Cilinderinhoud (cm ): 2287
Max. vermogen: 160 pk (117 kW) bij 3.500 t/min
Max. koppel: 380/400* Nm bij 1.500-2.750 t/min
Brandstofsysteem: elektronisch geregelde directe
inspuiting van MultiJet common rail-type met
variabele turbocompressor en intercooler
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Milieunorm: Euro 6d-TEMP

Cilinderinhoud (cm ): 2287
Max. vermogen: 178 pk (130 kW) bij 3.500 t/min
Max. koppel: 400/450* Nm bij 1.500-3.000 t/min
Brandstofsysteem: elektronisch geregelde
directe inspuiting van MultiJet common rail-type
met variabele turbocompressor en intercooler
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Milieunorm: Euro 6d-TEMP
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Cilinderinhoud (cm3): 2999
Max. vermogen: 136 pk (100 kW) bij 3.500 t/min
Max. koppel: 350 Nm bij 1.500-2.700 t/min
Brandstofsysteem: elektronisch geregelde multipointinjectie (MPI) met speciale verstuivers voor aardgas
(CNG) en benzine; turbocompressor met intercooler
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Milieunorm: Euro VI
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NATURAL POWER
Voor wie maximaal wil besparen en ongehinderd door milieuzones die in steeds meer
gemeentes worden ingevoerd zijn werk wil doen, is de Ducato ook verkrijgbaar met de
milieuvriendelijke Natural Power-motor op aardgas (CNG). Anders dan bij een dieselmotor
is de roetuitstoot hiervan nihil, terwijl de NOx-emissie tot 20% lager is. Ook de
geluidsemissie is aanzienlijk geringer. De vijf onder de vloer geplaatste aardgascilinders
met een gezamenlijke inhoud van 220 liter (vulgewicht 36 kg) zijn goed voor een
actieradius van ca. 400 kilometer. Daarna schakelt de motor automatisch over op benzine.

140 Natural Power
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ECO PACK
Het Eco Pack, waarmee alle dieselvarianten van de Ducato standaard zijn uitgerust,
maakt door het inschakelen van de Eco-schakelaar op het dashboard een aanzienlijke
vermindering van het brandstofverbruik en de emissies mogelijk. Dit pakket geavanceerde
technische oplossingen bestaat onder andere uit een Start&Stop-systeem, een dynamo
met ‘intelligente’ laadstroomregeling en een elektronisch gestuurde brandstofpomp.
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Voor het vermogensniveau hebt de keuze uit 120, 140, 160 en 180 pk. De
120 MultiJet2 is ideaal voor voertuigen die vooral in de stad worden
gebruikt: het vermogen van 120 pk is daarvoor over het algemeen ruim

toereikend, terwijl het brandstofverbruik ook in het drukke stadsverkeer
aangenaam laag is.
De 140 MultiJet2 is de juiste keuze voor gevarieerd gebruik. Dankzij zijn
hoge koppel dat reeds bij lage toerentallen beschikbaar is, onderscheidt
hij zich door een ongekende souplesse onder alle rijomstandigheden. De
160 MultiJet2 ‘Power’ is bedoeld voor klanten die voor hun transporttaken
meer vermogen nodig hebben dan gemiddeld.

Vermogen (pk)

Voor elke Ducato is er een motor die perfect aansluit op wat u nodig hebt.
Ongeacht waar, waarvoor en onder welke omstandigheden u uw voertuig
wilt inzetten. Het aanbod bestaat uit een viertal duurzame, betrouwbare
en soepele 2.3 MultiJet2-motoren die uitstekende prestaties koppelen
aan een laag brandstofverbruik. Ze zijn standaard uitgerust met het Eco
Pack en hebben een geavanceerd SCR-uitlaatsysteem, waardoor ze stuk
voor stuk voldoen aan de strenge Euro 6d TEMP-emissienormen.
Daarnaast maken ze gebruik van een turbocompressor met variabele
geometrie, die niet alleen voor soepel oppakken bij lage toerentallen
zorgt, maar ook het brandstofverbruik verder beperkt.
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MORE THAN

POWER
HET NIEUWE
SCHAKELEN
De geheel nieuwe ontwikkelde 9-traps automatische
transmissie biedt niet alleen meer rijcomfort, maar verhoogt
ook de rijveiligheid: hij biedt de bestuurder de mogelijkheid
zich volledig op het verkeer te concentreren zonder
voortdurend een hand van het stuur te hoeven nemen om
een andere versnelling in te schakelen.
Het overschakelen tussen de negen beschikbare
overbrengingen verloopt uitermate efficiënt en soepel
dankzij de koppelomvormer die de traditionele koppeling
vervangt. De korte schakeltrappen bieden een verhoging
van het effectief beschikbare koppel en verlaging van het
brandstofverbruik als voordeel, terwijl de naadloze
overgang ertussen voor een uiterst vlotte respons zorgt.
Met de schakelaar in het dashboard kan de bestuurder de
schakelkarakteristiek bovendien aan de rijomstandigheden
aanpassen. Hij heeft daarbij de keuze uit drie beschikbare
rijmodussen: Normal, dat een optimale balans biedt tussen
prestaties en zuinigheid, ECO voor maximale
brandstofbesparing en Power voor rijden met maximale
belading of in heuvelachtig gebied of de bergen.

REAR CROSS PATH DETECTION
Dit systeem waarschuwt de bestuurder
voor van opzij naderend verkeer wanneer
de achteruitversnelling is ingeschakeld.
Dit verlaagt het risico op ongevallen bij
bijvoorbeeld het achteruit wegrijden uit
een oprit of een uitrit van een binnenplaats.

MORE THAN

SAFETY
VERLAAG UW
ONDERNEMERSRISICO

FULL BRAKE CONTROL
Deze functie van het remsysteem
waarschuwt de bestuurder wanneer er
voor het voertuig een obstakel op de
rijbaan wordt waargenomen. Indien de
bestuurder zelf niet tijdig reageert,
worden automatisch de remmen
geactiveerd om een noodstop te maken.

BLIND SPOT ASSIST
Dit systeem maakt gebruik van
radarsensoren in de achterbumper om
de dode hoek aan de zijkant van het
voertuig en de zone direct achter het
voertuig te bewaken. Wanneer in deze
gebieden andere weggebruikers worden
waargenomen, wordt de bestuurder
hierop
geattendeerd
met
een
geluidssignaal en een oplichtend
waarschuwingssymbool in de betreffende
buitenspiegel.

Ondernemen is risico nemen. Maar dat betekent niet dat
u alle gevaren voor lief moet nemen.
Daarom biedt Ducato een groot aantal innovatieve
rijassistentiesystemen die gebruikmaken van de
nieuwste technologie en slimme sensoren om u op de
hoogte houden van alles wat er met het voertuig en in het
verkeer om u heen gebeurt. Systemen als Rear Cross
Path Detection, Full Brake Control en Blind Spot Assist
nemen andere verkeersdeelnemers en obstakels waar
die zich buiten uw blikveld bevinden en waarschuwen u
tijdig voor dreigend gevaar. In sommige gevallen grijpen
ze ook zelfstandig in om u en uw lading te beschermen.

MORE THAN

SAFETY
VEILIGHEID
VOOROP

HILL DESCENT CONTROL

CRUISE CONTROL MET SNELHEIDSBEGRENZER

LOAD ADAPTIVE CONTROL (LAC)

Deze functie maakt het mogelijk om hellingen
tot 50% op gecontroleerde wijze af te dalen,
zonder het rem- en gaspedaal te hoeven
bedienen. Zo kan de bestuurder zich volledig
op het sturen concentreren.

Cruise control zorgt voor handhaving van een
ingestelde kruissnelheid zonder het gaspedaal
te hoeven bedienen. De snelheidsbegrenzer
voorkomt overschrijding van een zelf in te
stellen maximumsnelheid, wat niet alleen de
veiligheid ten goede komt, maar ook het risico
op snelheidsboetes vermindert. Door het
gaspedaal volledig in te drukken, is het mogelijk
de ingestelde limiet tijdelijk te overschrijden,
bijvoorbeeld voor een inhaalmanoeuvre.

Dit in het ESC geïntegreerde systeem
bewaakt tijdens het rijden voortdurend de
beladingscondities van het voertuig, met
name het totaalgewicht en het zwaartepunt.
Op
basis
hiervan
worden
de
drempelwaarden voor het ingrijpen van
elektronische veiligheidssystemen als
ABS, ASR, ESC en ERM zodanig aangepast
dat deze functies zo effectief mogelijk
werken.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

REGENSENSOR EN LICHTSENSOR

Dit systeem waarschuwt de bestuurder door
middel van visuele en akoestische signalen
als het voertuig mogelijk onbedoeld van
rijstrook dreigt te veranderen. Het systeem
werkt ook in weersomstandigheden met
beperkt zicht.

De regensensor schakelt automatisch de
ruitenwissers in zodra het begint te regenen
en regelt de wissnelheid al naar gelang de
intensiteit
van
de
neerslag.
De
verlichtingssensor schakelt automatisch het
dimlicht in zodra er onvoldoende daglicht is.

ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING (ESC)

TRACTION +

Dit systeem houdt het voertuig bestuurbaar in
gevaarlijke situaties, zoals een plotselinge
uitwijkmanoeuvre. Het bewaakt permanent
een aantal kritische parameters, zoals
zijdelingse acceleratie, rijsnelheid, grip en
stuuruitslag. Wanneer uit berekeningen blijkt
dat het voertuig een andere koers volgt dan
bedoeld, grijpt het systeem in door het
aandrijfkoppel te reduceren en de wielen
afzonderlijk af te remmen, zodat de
bestuurder het voertuig weer volledig onder
controle kan krijgen.

Traction+ verbetert de tractie in situaties
met weinig grip. Wanneer een van de
aangedreven wielen doorslipt of de grip van
beide wielen niet gelijk is, zorgt het systeem
dat de aandrijfkracht wordt overgebracht
naar het wiel dat nog wel voldoende grip
heeft. Dit staat garant voor een stabiel en
veilig rijgedrag bij gladheid en op
wegoppervlakken met verminderde grip.

HILL HOLDER

BANDENSPANNINGBEWAKING (TPMS)

MISTLAMPEN

Deze functie houdt bij het omhoog wegrijden
op een helling het voertuig nog even geremd,
zodat de handrem niet hoeft te worden
gebruikt om terugrollen te voorkomen. Kort
na het wegrijden worden de remmen
automatisch losgelaten.

Dit systeem bewaakt permanent de
bandenspanning. Wanneer deze te laag
wordt, verschijnt er een waarschuwing op
het display.

De als optie verkrijgbare mistlampen zijn
goed beschermd gemonteerd in het onderste
gedeelte van de voorbumper, waar ze bij mist
het wegdek optimaal beschijnen.

VERKEERSBORDHERKENNING (TSR)
Met behulp van een camera herkent het TSRsysteem verkeersborden – ook matrixborden
– voor maximumsnelheden en inhaalverboden.
De
bestuurder
wordt
vervolgens
gewaarschuwd door de borden op het display
in het dashboard weer te geven.

GROOTLICHTASSISTENTIE
Deze functie regelt het in- en uitschakelen
van het grootlicht van de koplampen en zorgt
voor maximaal zicht in het donker. Bij
nadering van een tegenligger schakelt het
systeem automatisch over op dimlicht om
verblinding te voorkomen.

Of u nu een klusbedrijf hebt, een koeriersbedrijf runt of
fleetmanager bij een grote onderneming bent, een
serieuze ondernemer stelt altijd de veiligheid voorop.
Om u een deel van die zorg uit handen te nemen, heeft
Fiat Professional de Ducato uitgerust met meer dan
vijftien geavanceerde rijveiligheidssystemen die de
bestuurder van een maximale veiligheid op het werk
verzekeren.

OVERHELBEVEILIGING (ERM)
Deze nieuwe functie van het ESC-systeem
vermindert het risico dat het voertuig over
de kop slaat bij een plotselinge manoeuvre
met hoge snelheid. Bij lage snelheden gaat
de functie het overhellen in bochten tegen.

2764-2774

2522-2539

MORE THAN

2254-2269

SPACE

Voertuiglengte

RUIMTE OM TE
GROEIEN

Dankzij het enorme aantal configuratiemogelijkheden is
er altijd een Ducato-bestelwagen waarvan het
laadvermogen, laadvolume en voertuiggewicht optimaal
aansluiten op het inzetdoel waarvoor u hem wilt
gebruiken. U hebt de keuze uit drie wielbasisvarianten,
een GVW van 2800 tot 4250 kg, vier verschillende
voertuiglengtes, drie dakhoogtes en een laadvermogen
oplopend van 905 tot 2205 kg. Vrijwel alle modelvarianten
zijn ook met dubbele cabine verkrijgbaar.

535-550

4035
Hoogte

6363

5998

5413

4963

3450

3000

Wielbasis

3000

Wielbasis

Bestelwagen
met dubbele cabine

Bestelwagen
met zijruiten

Gesloten
bestelwagen

4035

Wielbasis

Bestelwagen
met dubbele cabine

Bestelwagen
met zijruiten

Gesloten
bestelwagen
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SPACE
GVW: 3300, 3500 kg
Laadvermogen: van 1230 tot 1445 kg
Laadvolume: 5,5 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Laadvermogen: van 1360 tot 1605 kg
Laadvolume: 8 en 9,5 m3

GVW: 2800, 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 905 tot 1605 kg
Maxi van 1550 tot 2270 kg
Laadvolume: 8 en 9,5 m3

3450

Wielbasis

GVW: Maxi 3500 kg
GVW: 3300, 3500 kg
Laadvermogen: Maxi van 1275 to 1290 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvolume: 10,5 m3 Laadvermogen: van 1090 tot 1490 kg
Maxi van 1050 tot 2155 kg
Laadvolume: 13 en 15 m3

4035 XL

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1090 tot 1490 kg
Maxi van 1050 tot 2155 kg
Laadvolume: 13 en 15 m3

RUIMTE OM TE
GROEIEN

Wielbasis

Bestelwagen
met dubbele cabine

Bestelwagen
met zijruiten

Gesloten
bestelwagen

Bestelwagen
met zijruiten

Gesloten
bestelwagen

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500 kg
Laadvermogen: van 1165 tot 1380 kg
Maxi van 1325 tot 1340 kg
Laadvolume: 8 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1190 tot 1565 kg
Maxi van 1125 tot 2205 kg
Laadvolume: 10 en 11,5 m3

GVW: 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1025 tot 1565 kg
Maxi van 1125 tot 2205 kg
Laadvolume: 10 en 11,5 m3

GVW: Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Laadvermogen: Maxi van 1030 tot 2110 kg
Laadvolume: 15 m3

GVW: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Laadvermogen: van 1040 tot 1445 kg
Maxi van 1000 tot 2110 kg
Laadvolume: 15 en 17 m3

Dankzij het enorme aantal configuratiemogelijkheden is
er altijd een Ducato-bestelwagen waarvan het
laadvermogen, laadvolume en voertuiggewicht optimaal
aansluiten op het inzetdoel waarvoor u hem wilt
gebruiken. U hebt de keuze uit drie wielbasisvarianten,
een GVW van 2800 tot 4250 kg, vier verschillende
voertuiglengtes, drie dakhoogtes en een laadvermogen
oplopend van 905 tot 2205 kg. Vrijwel alle modelvarianten
zijn ook met dubbele cabine verkrijgbaar.

Afmetingen
laadruimte (in mm)

Wielbasis
3000

Wielbasis
3450

Wielbasis
4035

Wielbasis
4035 XL

1662 / 1932

1662 / 1932

1932 / 2172

1932 / 2172

B = breedte

1870

1870

1870

1870

C = lengte

2670

3120

3705

4070

D = breedte tussen wielkasten

1422

1422

1422

1422

E = hoogte laaddrempel (leeg)

535 / 550

535 / 550

535 / 550

535 / 550

A = hoogte

Achterdeuren

Breedte
Hoogte

Zijschuifdeur

Breedte
Hoogte

Laadvolume (m3)

1562

1562

1562

1562

1520 / 1790

1520 / 1790

1790 / 2030

1790 / 2030

1075

1250

1250

1250

1485

1485 / 1755

1755

1755

8 and 9.5

10 and 11.5

13 and 15

15 and 17

NIEUWE EURO 6D-TempMOTOREN

LAADRUIMTE
GVW van 2800 tot 4250 kg
Laadvermogen van 900 tot 2200 kg
Laadvolume van 8 tot 17 m3

120 MultiJet2
140 MultiJet2
160 MultiJet2
180 MultiJet2
140 Natural Power

A

B

SPACE
EFFICIËNT LADEN
EN LOSSEN

D
C
RANGE
Light
Maxi

MORE THAN

E

De laadruimte van de Ducato is ontworpen om goederen
zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te vervoeren.
Zo lopen de achterdeuren door tot aan het dak en
kunnen ze tot maximaal 270° worden geopend voor een
onbelemmerde toegang tot de regelmatig gevormde
laadruimte. De extra lage laadvloer vergemakkelijkt het
in- en uitladen van zware goederen.

MORE THAN

SPACE
DE JUISTE
MAAT
De Ducato is verkrijgbaar in drie verschillende
wielbasisvarianten. Kies de juiste maat op basis van het
aantal pallets en/of losse lading die u wilt kunnen vervoeren.

Wielbasis
3000 mm

Wielbasis
3450 mm

Wielbasis
4035 mm

Wielbasis
4035 mm XL
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SPACE
RUIMTE VOOR
DE HELE PLOEG

Wanneer u regelmatig een werkploeg op pad stuurt, is de
Ducato met dubbele cabine de ideale oplossing.
In aanvulling op de praktische laadruimte biedt deze een
achterbank met vier zitplaatsen die toegankelijk is via twee
grote zijschuifdeuren. Wanneer het nodig is kan de
achterbank eenvoudig worden verwijderd om meer ruimte
voor extra lading te creëren.
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SPACE
DUCATO PICK-UP, KLAAR
VOOR ELKE LADING

Voor het vervoer van losse materialen en machines is de
Ducato ook verkrijgbaar met een open laadbak.
Deze robuuste pick-up is verkrijgbaar in vijf versies met
enkele cabine en drie met dubbele cabine, met een wielbasis
variërend van 3000 tot 4035 mm en een nuttig laadvermogen
van 1310 tot 2090 kg.

3000

Wielbasis

4035

Wielbasis

Pick-up met 1- of 3-zijdig
kiepende laadbak*

Pick-up**

Pick-up met 1- of 3-zijdig
kiepende laadbak*

Pick-up**

GVW: 3200, 3320 kg
Laadvermogen: van 920 tot 1060 kg
Laadoppervlak: 5,1 m2

GVW: 3200, 3320 kg
Maxi 3500
Laadvermogen: van1295 tot 1430 kg
Maxi van 1555 tot 1570
Laadoppervlak: 5,7 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Laadvermogen: van 925 tot 1140 kg
Maxi van 1045 tot 1730 kg
Laadoppervlak: 7,4 m2

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4100 kg
Capacity: from 1295 to 1510 kg
Maxi from 1455 to 2070
Laadoppervlak: 7,8 m2

Pick-up met
dubbele cabine**

Pick-up met 1- of 3-zijdig
kiepende laadbak*

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 3920, 4170 kg
Capacity: from 1150 to 1365 kg
Maxi from 1310 to 1995 kg
Laadoppervlak: 5,9 m2

GVW: Maxi 3500, 3920 kg
Capacity: from 940 to 1375 kg
Laadoppervlak: 5,9 m2

3450

Wielbasis

Pick-up met 1- of 3-zijdig
kiepende laadbak*

Pick-up met
dubbele cabine**

GVW: 3300, 3430 kg
GVW: 3250, 3320 kg
Maxi 3500, 3920 kg
Maxi 3500, 3760kg
Laadvermogen: van 970 tot 1115 kg Laadvermogen: van 1160 tot 1245 kg
Maxi van 1090 tot 1525 kg
Maxi van 1370 tot 1645 kg
Laadoppervlak: 6,3 m2
Laadoppervlak: 4,9 m2

Wielbasis

Pick-up**

GVW: 3300, 3430 kg
Maxi 3500, 3920 kg
Laadvermogen: van 1350 tot 1495 kg
Maxi van 1510 tot 1945
Laadoppervlak: 6,6 m2

3800

Pick-up met 1- of 3-zijdig
kiepende laadbak*

Pick-up**

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Laadvermogen: van 945 tot 1160 kg
Maxi van 1070 tot 1750 kg
Laadoppervlak: 6,8 m2

GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4100 kg
Laadvermogen: van 1315 tot 1530 kg
Maxi van 1475 tot 2090
Laadoppervlak: 7,3 m2

4035 XL
Pick-up met 1- of 3-zijdig
kiepende laadbak*

Wielbasis

Pick-up met
dubbele cabine**

Pick-up**

GVW: Maxi 3500, 3860, 4150 kg
GVW: Maxi 3500, 3860 kg
GVW: 3500 kg
Laadvermogen: Maxi van 890 tot 1555 kg Laadvermogen: Maxi van 1270 tot 1645 kg
Maxi 3500, 3970 kg
Laadoppervlak: 6,3 m2
Laadoppervlak: 6,8 m2 Laadvermogen: van 1450 tot 1465 kg
Maxi van 1420 tot 1905 kg
Laadoppervlak: 8,5 m2
* Versies met een alleen achterwaarts kiepende laadbak hebben een 70 kg hoger laadvermogen dan versies met een naar drie zijden kiepende laadbak.
** Voor pick-up versies met een stalen laadvloer en laadborden dient het laadvermogen met 135 kg te worden verlaagd ten opzichte van de waarden die gelden voor de versies met aluminium laadvloer en laadborden.
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SPACE
NUTTIG
LAADVERMOGEN
NIEUWE EURO 6D-TEMP-MOTOREN
120 MultiJet2
140 MultiJet2
160 MultiJet2
180 MultiJet2
140 Natural Power
LAADVERMOGEN
GVW van 3,2 tot 4,25 ton

De laadbak met een oppervlakte van 4,9 tot 8,5 m² is
door Fiat in eigen huis ontwikkeld.
Hij is uitgevoerd met aluminium laadborden, een
robuuste vloer met antislipoppervlak en een inklapbare
opstaptrede aan de binnenzijde van het achterste
laadbord.
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SPACE
EEN LAADBAK WAARMEE
U ALLE KANTEN OP KUNT
In plaats van met een vaste laadbak, is de Ducato pickup ook verkrijgbaar met een stalen kipperlaadbak,
waarbij er een keuze bestaat uit een achterwaarts of
driezijdig kiepende laadbak. Deze kipperversie is
leverbaar in vier wielbasisvarianten, met enkele of
dubbele cabine. Het nuttig laadoppervlak varieert van
5,1 tot 6,8 m². Voor het opbergen van kleinere
gereedschappen is hij uitgerust met een afsluitbare
gereedschapsbak die op het chassis is bevestigd.

INSTRUMENTENPANEEL
MET ZILVERKLEURIGE
SIERLIJSTEN

MORE THAN

PERSONALITY
OPTIES

AUTOMATISCHE
AIRCONDITIONING

STOELAFDEKKAPPEN
Speciale kappen voor het afdekken van de
stoelsteunen en de opbergruimtes onder
de voorstoelen.

Instrumentenpaneel met subtiele
zilverkleurige sierlijsten rond de klokken
ter verhoging van de premium uitstraling
van de cockpit.

Automatisch airconditioningssysteem dat
voor een constante temperatuur in het
interieur zorgt, ongeacht eventuele
veranderingen in de weersomstandigheden.
Het systeem regelt daarvoor automatisch de
temperatuur, het volume en de verdeling van
de toegevoerde lucht.

INFOTAINMENTSYSTEEM
MET 7-INCH SCHERM

INFOTAINMENTSYSTEEM
MET 5-INCH SCHERM

LED-VERLICHTING VOOR
LAADRUIMTE

Uconnect™-infotainmentsysteem van de
nieuwste generatie voor handsfree bellen,
muziek afspelen en navigatie. Met groot
7-inch kleurentouchscreen en verbeterde
connectiviteit voor meer gebruiksgemak
en makkelijkere navigatie tijdens het
rijden.

Uconnect™-infotainmentsysteem dat kan
worden bediend met de toetsen op het
stuurwiel, spraakcommando’s of het 5-inch
kleurentouchscreen in het dashboard.
Ook verkrijgbaar met geïntegreerd
navigatiesysteem.

Led-plafondlamp die een neutraal wit
licht verspreid voor verlichting van de
laadruimte. Verkrijgbaar in drie
formaten, afhankelijk van de wielbasis.

DUBBELE BIJRIJDERSSTOEL
MET UITKLAPTAFELTJE

LED-DAGRIJLICHTEN

Fiat Professional heeft er alles aan gedaan om de Ducato
zo compleet mogelijk uit te rusten. Het is aan u om hem
verder te perfectioneren met wat u aan specifieke
voorzieningen voor zijn beoogde inzetdoel nodig hebt.

TABLETHOUDER
Multifunctionele steun die het mogelijk
maakt een smartphone of tablet van
maximaal 10 inch goed in het zicht op het
dashboard te plaatsen.

In plaats van de enkele bijrijdersstoel, is
ook een bank met twee zitplaatsen
verkrijgbaar. De rugleuning van de
binnenste zitplaats is voorzien van een
handig uitklaptafeltje. Alle zitplaatsen zijn
uitgerust met driepuntsveiligheidsgordels
en afzonderlijke hoofdsteunen.

Dunne strips met led-lampen onder de
koplampen die de herkenbaarheid van de
Ducato verhogen. De led-lampen ervan
hebben een aanzienlijk langere
levensduur dan gewone gloeilampen.
Ook het stroomverbruik is lager, wat het
brandstofverbruik verder beperkt.

ACHTERUITRIJCAMERA
Wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen van
de achteruitversnelling, waarna de zone achter het
voertuig wordt weergegeven op het Uconnect™scherm in het dashboard. De camera wordt ook
automatisch ingeschakeld bij het openen van de
achterdeuren, zodat de bestuurder vanuit de cabine
een oogje in het zeil kunt houden bij laad- en
loswerkzaamheden.

BESCHERMPANELEN VOOR
LAADRUIMTE
Kunststof panelen ter bescherming van de
laadruimtewanden. Keuze uit halfhoge panelen of
panelen die tot het dak doorlopen.

PERSONALITY
WIELOPHANGING
Voor de Ducato zijn in totaal zeven verschillende typen
achterwielophanging verkrijgbaar:

STOELVERWARMING
Om ook op koude dagen verzekerd te zijn van
voldoende zitcomfort, zijn de voorstoelen leverbaar
met ingebouwde verwarmingselementen. Het in- en
uitschakelen van de energiezuinige elementen gebeurt
met een druk op een knop aan de zijkant van de zitting.

DICHTE HOOFDSTEUNEN
Verstelbare hoofdsteunen met polstering voor extra
comfort. Voorzien van gestikt Ducato-logo.

OPTIES

• Starre as met enkelbladsveren
• Starre as van het ‘comfort’-type met enkelbladsveren en
stabilisatorstang (optie 062)
• Starre as met tweebladsveren (optie 077)
• Starre as met tweebladsveren, grotere bodemvrijheid en
stabilisatorstang (optie 4GM); ook verkrijgbaar met een tot 2500
kg verhoogde maximum achterasbelasting (optie 057)
• Starre as met veren van composietmateriaal
(15 kg gewichtsbesparing), grotere bodemvrijheid en
stabilisatorstang (optie 78Z)
• Starre as met luchtvering en niveauregeling (optie 555); ook
verkrijgbaar in comfortversie voor zware soorten opbouw
(optie 075)

Veelzijdigheid is een van de belangrijkste eigenschappen
waarover een bedrijfswagen moet beschikken. Daarom
biedt de Ducato u een breed scala aan opties voor extra
bedieningsgemak, aanvullende comfortvoorzieningen
of meer stijl.

WEBASTO-STANDVERWARMING
Programmeerbare Webasto Thermo Top ‘C’-standverwarming
met mogelijkheid voor voorverwarming van het interieur. Het
inschakelen kan tot 24 uur voor vertrek met de timer worden
ingesteld. De verwarmingsunit kan ook rechtstreeks worden
geactiveerd voor het verwarmen van de cabine en de motor of
voor het ontdooien en ontwasemen van de ruiten. Het systeem
werkt volledig onafhankelijk van de motor en is ook
verkrijgbaar in een automatische versie zonder timer.
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ELEKTRISCH VERSTEL- EN
INKLAPBARE BUITENSPIEGELS
Buitenspiegels met aparte groothoeksectie die een
panoramisch zicht naar achteren bieden. Elektrisch
verstel- en inklapbaar. Beide spiegelsecties zijn
afzonderlijk instelbaar, zodat elke bestuurder ongeacht
zijn postuur van een optimaal zicht naar achteren is
verzekerd.

UNILAK
157
Grijze crêpestof

676 Grigio Campovolo
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199 Tiziano Red

A CHOICE

549 Ducato White

157
Grijze crêpestof
met dichte hoofdsteun
(optie 188)

KIES UW EIGEN
STIJL

455 Imperial Blue

479 Line Blue

METALLIC-LAK
297
Bruin velours

15” Ducato
(optie 433)

453 Lago Blue

15” Ducato
(optie 439)

506 Golden White

611 Aluminium Grey

266
Grijs kunstleer

LICHTMETALEN
VELGEN

WIELSIERDEKSELS

691 Ferro Grey

632 Black

15”
(optie 878)

16”
(optie 878)

16” Ducato
(optie 431)

16” Ducato
(optie 0R2)

16” Ducato
9-traps automaat
& Heavy
(optie 1LR)

16” Ducato
9-traps automaat
& Heavy
(optie 208)

DE WERKDAG LOOPT TEN EINDE,
MAAR DE WEG NAAR DE TOEKOMST LIGT OPEN.
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