Gratis servicenummer

Eén telefoonnummer om direct te worden geholpen: bel bij
pech of een ongeval het gratis universele nummer 00 800
3428 0000 voor assistentie ter plekke of het wegslepen van
uw voertuig. Deze pechhulpdienst van Fiat is dag en nacht
en zeven dagen per week bereikbaar vanuit heel Europa*.
U kunt dit nummer ook bellen voor informatie over onze
modellen en services, voor adressen van dealers of voor het
boeken van een proefrit.
*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten
voor mobiel bellen en/of bellen vanuit het buitenland.

Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Fiat goedgekeurde garantie- en onderhoudscontracten. U hebt daarbij verschillende keuzes voor dekking, looptijd en kilometerlimiet,
zodat u een product kunt uitzoeken dat perfect aansluit op wat ú nodig hebt. U kunt erop
vertrouwen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide
monteurs bij erkende Fiat-werkplaatsen, waar wordt gewerkt met de juiste gereedschappen
en testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. Mopar®
Vehicle Protection geeft u de zekerheid dat uw Fiat de zorg en aandacht krijgt die hij verdient!

my Fiat Professional
Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Fiat-bestelauto. Ook daarover hebben we
nagedacht. Speciaal voor Fiat Professional heeft Fiat Financial Services producten op maat
samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een financiering, lease of een verzekering.
U regelt het snel en eenvoudig bij uw dealer. Wel zo prettig!

Met één muisklik de juiste zorg voor uw Fiat-bedrijfswagen regelen!
Registreer u op my Fiat Professional en u kunt rekenen op persoonlijke
adviezen, speciale producten en exclusieve aanbiedingen.
www.ﬁatprofessional.nl/myﬁatprofessional

Lees meer over onze dienstverlening op www.fiatprofessionalfinancialservices.nl

www.fiatprofessional.nl

Deze brochure is een internationale uitgave. Alle illustraties en gegevens in deze brochure komen overeen met de
stand van zaken op het moment van redactiesluiting (01/2018). FCA behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd,
zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en
materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de
in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst. Voor nadere informatie
kunt u tevens uw dealer raadplegen.
Fiat Marketing 04.3.3043.08 - S - 02/2018 - Printed in Italy - SO - Gedrukt op chloorvrij papier.

Voor professionals zoals u

D U C ATO

GOEDERENVERVOER

DE NIEUWSTE GENERATIE BEDRIJFSWAGENS
TECHNOLOGIE VAN DE NIEUWSTE GENERATIE

De wereld van het lichte transport verandert snel.
Efficiency, flexibiliteit en betrouwbaarheid blijven eerste
vereisten, maar daarnaast worden ook duurzaamheid,
comfort en stijl steeds belangrijker.
Op basis van die uitgangspunten is de Ducato
Bestelwagen ontwikkeld, de ideale oplossing voor een
wereld die constant in beweging is.

Een bedrijfswagen die uitblinkt in wendbaarheid,
veiligheid en veelzijdigheid en altijd voor u klaar staat,
wat uw transporteisen ook zijn. Met de Fiat Ducato is uw
bedrijf klaar voor de toekomst.

STIJL VAN DE NIEUWSTE GENERATIE

EFFICIENCY VAN DE NIEUWSTE GENERATIE

EFFICIENCY VAN DE NIEUWSTE GENERATIE
KWALITEIT

GEWICHTEN EN LAADVERMOGENS

BEDRIJFSKOSTEN

LEVERINGSPROGRAMMA

NIEUWE EURO 6-MOTOREN

Bedrijven moeten tegenwoordig meer dan ooit op
de kosten letten als ze de resultaten willen
verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit van hun dienstverlening. Met de Ducato en

Ducato Heavy bent u verzekerd van optimale
efficiency, maximale flexibiliteit en hoge
laadvermogens tegen bedrijfskosten die tot de
laagste op de markt behoren.
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De Ducato-bestelwagens zijn ontworpen om goederen
zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te vervoeren. Wat
betreft veelzijdigheid behoren ze tot de top van hun
segment, mede dankzij de uiterst praktische
laadruimte, achterdeuren die over de volle hoogte en
tot maximaal 270° kunnen worden geopend en de
extra lage laadvloer voor het moeiteloos in- en uitladen
van zware goederen.

De beschikbare motoren onderscheiden zich stuk voor
stuk door lage bedrijfskosten, zoals de 140 Natural
Power-krachtbron, een stille en emissiearme
aardgasmotor met een vermogen van 135 pk (100 kW).
Voor het zwaardere werk is er de Ducato Heavy, die
net als de Light-versie leverbaar is in talloze varianten,
zodat voor elk soort transport een passende oplossing
wordt geboden.

LAADRUIMTE
GVW van 2,8 tot 4,25 ton
• Laadvermogen van 955 tot 2190 kg
• Laadvolume van 8 tot 17 m3
•

NIEUWE EURO 6-MOTOREN
• 115 MultiJet2
• 130 MultiJet2
• 150 MultiJet2
• 150 EcoJet
• 180 MultiJet2 Power
• 140 Natural Power

•
•

Light
Heavy

LEVERINGSPROGRAMMA

Gesloten
bestelwagen

DUBBELE
CABINE

Bestelwagen
met zijruiten

Bestelwagen
met dubbele cabine

Wielbasis
(mm)
3000

GVW: 2800, 3000, 3300, 3500 kg
Heavy 3500 kg
Laadvermogen: van 955 tot 1655 kg
Heavy 1600 kg
Laadvolume: 8 en 9,5 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Laadvermogen: 1440 kg
Laadvolume: 8 en 9,5 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500 kg
Laadvermogen: van 1254 tot 1484 kg
Heavy van 1414 tot 1439 kg
Laadvolume: 5,5 m3

3450

GVW: 3000, 3300, 3500 kg
Heavy 3500 kg
Laadvermogen: van 1075 tot 1575 kg
Heavy van 1535 tot 1560 kg
Laadvolume: 10 en 11,5 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005 kg
Laadvermogen: van 1215 tot 1575 kg
Heavy 1175 kg
Laadvolume: 10 en 11,5 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500 kg
Laadvermogen: van 1189 tot 1429 kg
Heavy van 1349 tot 1374 kg
Laadvolume: 8 m3

4035

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1140 tot 1525 kg
Heavy van 1100 tot 2190 kg
Laadvolume: 13 en 15 m3

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1115 tot 1540 kg
Heavy van 1075 tot 2190 kg
Laadvolume: 13 en 15 m3

GVW: Heavy 3500 kg
Laadvermogen:
Heavy van 1299 tot 1324 kg
Laadvolume: 10,5 m3

4035XL

GVW: 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1120 tot 1480 kg
Heavy van 1410 tot 2145 kg
Laadvolume: 15 and 17 m3

GVW: Heavy 3500 kg
Laadvermogen:
Heavy van 1080 tot 1440 kg
Laadvolume: 15 m3

LEVERINGSPROGRAMMA
De Ducato Bestelwagen is leverbaar in vier gewichtsklassen met GVW’s vanaf 2800 tot 3500 kg. Daarnaast
is er de zwaardere Ducato Bestelwagen Heavy die verkrijgbaar is in drie GVW-categorieën, variërend van
3500 tot 4250 kg. Met vier verschillende wielbasisvarianten, vijf voertuiglengtes, drie binnenhoogtes en maxi-

De achterbank van de bestelwagen met
dubbele cabine telt drie of vier comfortabele
zitplaatsen met driepuntsveiligheidsgordels.

male laadvermogens variërend van 955 tot 2190 kg, is
er altijd een Ducato-bestelwagen die exact aan uw
transporteisen voldoet. Een bestelwagen met dubbele
cabine en de pick-up met naar drie zijden kantelbare
kipperlaadbak completeren het zeer uitgebreide leveringsaanbod van de Ducato Bestelwagen.

De achterdeuren zijn ook leverbaar met
ruiten.
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Dankzij de ongekend grote keuze aan afmetingen
en laadvolumes zijn de praktische mogelijkheden
van de Ducato vrijwel onbegrensd. De achterdeuren
zijn zo ontworpen dat iedere vierkante centimeter
aan laadruimte ook daadwerkelijk kan worden
benut. Optioneel zijn achterdeuren leverbaar die
tot 270° worden geopend. Van opzij is de laadruimte
bereikbaar via één of twee gemakkelijk te openen
schuifdeuren die vanaf wielbasis 3450 mm

voldoende breed zijn om europallets te kunnen
laden en lossen. Andere sterke punten zijn de
royale afstand tussen de wielkasten en de
regelmatige vorm van de laadruimte, waardoor
deze optimale mogelijkheden biedt voor het
aanbrengen van planken, plateaus en
scheidingswanden. Met het oog op de veiligheid is
de laadruimte voorzien van sjorhaken om de lading
vast te zetten.

Afmetingen laadruimte
(in mm)
A = hoogte

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

1562

1562

1562

1562

1520 / 1790

1520 / 1790

1790 / 2030

1790 / 2030
1250

Achterdeuren

breedte
hoogte

Zijschuifdeur

breedte

1075

1250

1250

hoogte

1485

1485 / 1755

1755

1755

8 en 9,5

10 en 11.5

13 en 15

15 en 17

Laadvolume (in m3)

a

b

d
c
e

Wielbasis
3000

AFMETINGEN

ENKELE CABINE

DUBBELE CABINE

De Ducato pick-up is de ideale oplossing om losse
materialen en machines snel, efficiënt en veilig te
vervoeren. De door Fiat zelf ontwikkelde laadbak is
uitgevoerd met aluminium laadborden en een vloer
van robuust watervast hechthout met antislip
oppervlak. Daarnaast is er een nieuwe laadbak met
extra sterke stalen vloer en laadborden beschikbaar.
De laadbak heeft een vloer van
robuust watervast hechthout.

Het leveringsprogramma bestaat uit vijf versies met
enkele cabine en drie met dubbele cabine, met een
wielbasis variërend van 3000 mm tot 4035 mm, een
nuttig laadvermogen vanaf 1390 tot 2170 kg en een
laadoppervlak variërend van 4,9 tot 8,5 m2.

Het achterste laadbord is voorzien van
een handige opstaptrede.
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Wielbasis
(mm)
In plaats van met een vaste laadbak, is de pickup ook verkrijgbaar met een stalen kipperlaadbak, waarbij er een keuze bestaat uit een achterwaarts of driezijdig kiepende laadbak. De kipper
versie is leverbaar in vier wielbasisvarianten,
met enkele cabine, dubbele cabine of enkele

cabine met een smalle gereedschapsbak tussen
cabine en laadbak. Het nuttig laadoppervlak
varieert van 5,1 tot 6,8 m 2. Voor het opbergen
van kleinere gereedschappen kan als extra een
praktische gereedschapsbak onder de laadbak
worden besteld.

Pick-up**

Pick-up met
dubbele cabine

Chassis
kipperversie
1-zijdig/3-zijdig*

3000

GVW: van 3200 tot 3320 kg
Laadoppervlak: van 1365 tot 1510 kg
Laadoppervlak: 5,7 m2

3450

GVW: van 3300 tot 3430 kg
Heavy van 3500 tot 3920 kg
Laadvermogen: van 1420 tot 1590 kg
Heavy van 1580 tot 2025 kg
Laadoppervlak: 6,6 m2

3800

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4005 kg
Laadvermogen: van 1385 tot 1625 kg
Heavy van 1545 tot 2075 kg
Laadoppervlak: 7,3 m2

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van c 3500 tot 4005 kg
Laadvermogen: from 942 tot 1167 kg
Heavy van 1102 tot 1632 kg
Laadoppervlak: 6,8 m2

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4005 kg
Laadvermogen: van 1365 tot 1605 kg
Heavy van 1525 tot 2055 kg
Laadoppervlak: 7,8 m2

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4005 kg
Laadvermogen: van 922 tot 1147 kg
Heavy van 922 tot 1367 kg
Laadoppervlak: 5,6 m2

GVW: van 3200 tot 3320 kg
Laadoppervlak: van 917 tot1137 kg
Laadoppervlak: 5,1 m2

GVW: van 3250 tot 3320 kg
Heavy van 3500 tot 3760 kg
Laadvermogen: van 1220 tot 1345 kg
Heavy van 1430 tot 1715 kg
Laadoppervlak: 4,9 m2

GVW: van 3300 tot 3430 kg
Heavy van 3500 tot 3920 kg
Laadvermogen: van 967 tot 1122 kg
Heavy van 1127 tot 1572 kg
Laadoppervlak: 6,3 m2

4035

4035XL

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 3920 kg
Laadvermogen: van 1210 tot 1450 kg
Heavy van 1370 tot 1815 kg
Laadoppervlak: 5,9 m2

Heavy van 3500 tot 3920 kg
Laadvermogen: Heavy van 922 tot 1367 kg
Laadoppervlak: 5,6 m2

GVW: from 3470 tot 3490 kg
GVW: Heavy van 3500 tot 3860 kg
Heavy van 3500 tot 3970 kg Laadvermogen: Heavy van 1330 tot 1715 kg
Laadvermogen: van 1520 tot 1545 kg
Laadoppervlak: 6,8 m2
Heavy van 1490 tot 1985 kg
2
Load surface: 8,5 m

GVW: Heavy van 3500 tot 3860 kg
Laadvermogen: Heavy van 877 tot 1262 kg
Laadoppervlak: 6,3 m2

* Versies met alleen achterwaarts kiepende laadbak hebben een 70 kg hoger laadvermogen dan versies met 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.

De nieuwe versie met achter waar ts kiepende laadbak.

Versie met naar drie zijden
kiepende laadbak.

Afstandsbediening van de kipperlaadbak.

Onder de laadbak aangebrachte
opbergruimte voor gereedschap (optie).
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MOTOREN
Voor de Ducato is een nieuwe reeks motoren
beschikbaar die allemaal voldoen aan de strenge
Euro 6-emissienormen en uitstekende prestaties
koppelen aan een laag brandstofverbruik. Alle
dieselmotoren maken gebruik van de geavanceerde
MultiJet-inspuittechnologie van de tweede
generatie en zijn uitgerust met een GSIschakelindicator, die aangeeft wat de beste
schakelmomenten zijn voor een optimale
brandstofzuinigheid. Ze worden gecombineerd
met een handgeschakelde 6-versnellingsbak, die

voor de Heavy-modellen is uitgevoerd met
aangepaste
overbrengingsverhoudingen.
Daarnaast kan in combinatie met de 130, 150 en
180 MultiJet2-motoren een geautomatiseerde
Comfort-Matic-transmissie worden besteld die
zowel sequentieel als automatisch kan worden
bediend. Bij volle belading of tijdens klimmen
kunnen in het laatste geval met de UP-toets de
schakelmomenten optimaal worden afgestemd op
het toerental waarbij de motor zijn maximum
koppel levert.

ECOJET
Nieuw in het leveringsprogramma van de Ducato is de 150 EcoJet
Euro 6-motor die uitblinkt door zijn ongekend lage emissie- en
verbruikswaarden. Deze milieuvriendelijke krachtbron is
uitgerust met een pakket hightech voorzieningen, waaronder een
Start&Stop-systeem, een dynamo met intelligente
laadstroomregeling en elektro-hydraulische stuurbekrachtiging.
Bovendien kan met een knop op het dashboard de ECO-functie
worden ingeschakeld die de vermogens- en koppelafgifte tot het
noodzakelijke beperkt en zo aanzienlijke brandstofbesparingen
mogelijk maakt.

150 Ecojet
Cilinderinhoud: 2287
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Elektronisch geregelde directe inspuiting van
MultiJet2 common-rail-type
met variabele turbocompressor en intercooler
Distributie: twee bovenliggende nokkenassen,
aangedreven door tandriem
Max. vermogen: 150 pk (110 kW)
bij: 3600 t/min
Max. koppel: 380 Nm
bij: 1500 tot 2700 t/min
Milieunorm: Euro 6

150 EcoJet
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De doorgetrokken lijnen geven het vermogens- en koppelverloop weer in standaardsituaties.
De stippellijnen geven het vermogens- en koppelverloop weer in de ECO-modus.
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140 Natural Power
Cilinderinhoud: 2999
Type: : viercilinder-in-lijn-motor met dubbel
brandstofsysteem, elektronisch geregelde
multipoint-injectie (MPI) met speciale verstuivers
voor aardgas (CNG) en benzine, plus
turbocompressor met intercooler.
Distributie: dubbele bovenliggende nokkenas,
aangedreven door ketting
Max. vermogen: 136 pk (100 kW)
bij: 3500 t/min
Max. koppel: 350 Nm
bij: 1550 tot 2700 t /min
Milieunorm: Euro 6

140 Natural Power
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Vermogen
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Potenza
(CV)

150
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0

180

vermogen
(pk)
Potenza
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150

vermogen
(pk)
Potenza
(CV)

160

Natural Power
Voor wie maximaal wil besparen en ongehinderd door in
steeds meer gemeentes ingevoerde milieuzones zijn werk wil
doen, is de Ducato Natural Power met zijn sterke, op aardgas
(CNG) draaiende motor de ideale oplossing. Anders dan bij een
dieselmotor is de roetuitstoot 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.

180 MultiJet 2

150 MultiJet 2

koppel
Coppia
(Nm) (Nm)

170

160

vermogen
(pk)
Potenza
(CV)

170

Coppiakoppel
(Nm) (Nm)

vermogen
(pk)
Potenza
(CV)

180

180 MultiJet 2

Displacement cc: 2287
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Elektronisch geregelde directe inspuiting
van MultiJet2 common-rail-type
met variabele turbocompressor
en intercooler
Distributie: twee bovenliggende
nokkenassen, aangedreven door tandriem
Max. vermogen: 177 pk (130 kW)
bij: 3500 t/min
Max. koppel: 400 Nm
bij: 1.500 tot 3.000 t/min
Milieunorm: Euro 6
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130 MultiJet 2

115 MultiJet 2
180
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150 MultiJet 2

Cilinderinhoud cc: 2287
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Elektronisch geregelde directe inspuiting
van MultiJet2 common-rail-type
met variabele turbocompressor
en intercooler
Distributie: twee bovenliggende
nokkenassen, aangedreven door tandriem
Max. vermogen: 150 pk (110 kW)
bij: 3600 t/min
Max. koppel: 380 Nm
bij: 1.500 tot 2.700 t/min
Milieunorm: Euro 6

Coppiakoppel
(Nm) (Nm)

130 MultiJet 2

Cilinderinhoud cc: 2287
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Elektronisch geregelde directe inspuiting
van MultiJet2 common-rail-type
met variabele turbocompressor
en intercooler
Distributie: twee bovenliggende
nokkenassen, aangedreven door tandriem
Max. vermogen: 130 pk (96 kW)
bij: 3600 t/min
Max. koppel: 320 Nm
bij: 1.800 tot 2.500 t/min
Milieunorm: Euro 6

Coppiakoppel
(Nm) (Nm)

115 MultiJet 2

250

20

Vermogen

Cilinderinhoud cc: 1956
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Elektronisch geregelde directe inspuiting
van MultiJet2 common-rail-type
met variabele turbocompressor
en intercooler
Distributie: twee bovenliggende
nokkenassen, aangedreven door tandriem
Max. vermogen: 115 pk (85 kW)
bij: 4000 t/min
Max. koppel: 290 Nm
bij: 1.750 tot 2.500 t/min
Milieunorm: Euro 6
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130

VERSTERKTE CARROSSERIE

STIJL EN
FUNCTIONALITEIT

ANTI-UV-LAK

LICHT TE BEDIENEN
PEDAALUNIT

VERSTERKTE BEWEEGBARE DELEN
VERBETERDE
KOPPELING
HOOGWAARDIG
REMSYSTEEM

GEOPTIMALISEERDE WIELOPHANGING

KWALITEIT
Dankzij meer dan 35 jaar ervaring en ruim 11 miljoen
testkilometers met de nieuwste generatie, staan de
kwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur van de Fiat
Ducato op een ongekend hoog niveau.
De carrosserieconstructie is op een aantal essentiële
punten versterkt, waardoor de robuustheid,
duurzaamheid en betrouwbaarheid van zowel de
vaste als beweegbare delen verder zijn verbeterd.
Daarnaast is de wielophanging geperfectioneerd om
te voorkomen dat na verloop van tijd storende
bijgeluiden ontstaan. Het remsysteem is
doorontwikkeld om zowel de prestaties als de
geruisloosheid van de remmen te verbeteren.
De nieuwe pedaalunit zorgt daarbij voor meer
rijcomfort doordat de bestuurder minder kracht
hoeft uit te oefenen bij het remmen. De koppeling is
op zwaardere gebruiksomstandigheden berekend en
de
elektrische
installatie
zorgt
dankzij
pulsbreedtemodulatie voor een aanzienlijk langere
levensduur van de aangesloten apparatuur en

gloeilampen. Het nieuwe design straalt robuustheid
en betrouwbaarheid uit. Bij het ontwerpen van de
cabine is vooral gelet op lage kosten voor onderhoud
en het herstel van lichte schade, wat uiterst belangrijk
is voor een bedrijfswagen. Zo zijn de speciaal
geconstrueerde koplampen op geleiders gemonteerd
om het vervangen van de gloeilampen te
vergemakkelijken, terwijl een nieuw paneel onder de
voorruit de motorruimte beschermt tegen van buiten
komend vuil. De aandacht voor details betreft ook een
nieuwe en exclusieve witte laksoort die een effectieve
bescherming biedt tegen uv-straling, waardoor de lak
in de loop der jaren niet verkleurt.
De optionele voorruit van warmtewerend Solex-glas
houdt felle zonnestraling tegen, waardoor de
cabinetemperatuur op een aangenaam niveau blijft.
Al deze innovaties en verbeteringen dragen bij aan het
verder verlagen van de bedrijfskosten en het verhogen
van de toekomstige restwaarde, wat de Ducatobestelversies nog efficiënter en competitiever maakt.
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TECHNOLOGIE VAN DE NIEUWSTE GENERATIE

Duidelijke en overzichtelijke informatie is een voorwaarde om uw werk goed te kunnen doen. Daarom
zijn alle functies van het infotainmentsysteem en de

diverse veiligheids- en rijassistentiesystemen van de
Ducato gemakkelijk vanaf de bestuurdersplaats te
bedienen.
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MULTIMEDIA

Bluetooth®-radio

Uconnect™ -infotainmentsysteem

Moderne informatie- en communicatietechnologie
maakt het werk steeds makkelijker en efficiënter.
Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de
veiligheid. Daarom kunnen de beschikbare audioen infotainmentsystemen van de Ducato via
Bluetooth® ook handsfree door middel van
spraakcommando’s worden bediend. Het
Uconnect™-infotainmentsysteem kan daarnaast

worden bediend met de toetsen op het stuurwiel,
maar het is ook mogelijk te bellen en berichten te
lezen via het 5-inch kleurentouchscreen in het
dashboard. Bij de versie met geïntegreerd
TomTom®-navigatiesysteem worden hierop behalve
de kaart en routeaanwijzingen ook permanent
bijgewerkte filemeldingen en waarschuwingen voor
flitslocaties weergegeven.
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Voor het opladen en aansluiten van allerhande
mobiele apparaten zijn een Aux-ingang en een
USB-poort in de middenconsole aangebracht. Voor
extra oplaadcapaciteit kan een tweede USB-poort
naast de 12V-aansluiting in het dashboard worden
besteld. In plaats van de bekerhouders aan de

onderzijde van de middenconsole kan ook worden
gekozen voor een afsluitbaar opbergvak dat plaats
biedt een 15-inch laptop. Uiterst praktisch is de
nieuwe multifunctionele houder die het mogelijk
maakt een smartphone of tablet van maximaal 10
inch goed in het zicht op het dashboard te bevestigen.

De USB- en AUX-aansluitingen bevinden zich op een centrale
plaats in het dashboard.

Handig voor bijvoorbeeld bestelwerk: de multifunctionele
houder maakt het mogelijk een smartphone, tablet of
notitieblok op het dashboard te bevestigen.

ACHTERUITRIJCAMERA
De camera 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 u vanuit de cabine een oogje in het
zeil kunt houden bij laad- en loswerkzaamheden.

MULTIFUNCTIONELE HOUDER
In plaats van de aansteker kan een tweede USB-aansluiting
worden besteld om het aansluiten en opladen van apparaten
op de steun te vergemakkelijken.
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VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE VAN
DE NIEUWSTE GENERATIE

TRACTION+
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 zorgt voor een stabiel en
veilig rijgedrag bij gladheid en op wegoppervlakken met
verminderde grip.

HILL DESCENT CONTROL
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.

De Ducato is uitgerust met de meest
geavanceerde veiligheidsvoorzieningen
en -systemen. Daardoor gaan zijn hoge
prestaties samen met een maximum
aan veiligheid, onder alle
omstandigheden.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)
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.

Verkeersbordherkenning (TSR)
Met behulp van een camera herkent het TSR-systeem
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.

REGENSENSOR EN LICHTSENSOR
De regensensor schakelt automatisch de ruitenwissers
in zodra het begint te regenen en regelt de wissnelheid
al naar gelang de intensiteit van de bui. De lichtsensor
schakelt automatisch het dimlicht in zodra er
onvoldoende daglicht is.

CRUISE CONTROL MET SNELHEIDSBEGRENZER
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.

ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING (ESC)
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.

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.

HILL HOLDER
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.

LOAD ADAPTIVE CONTROL (LAC)
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.

BANDENSPANNINGBEWAKING (TPMS)
Dit systeem controleert permanent de bandenspanning.
Wanneer deze te laag wordt, verschijnt er een
waarschuwing op het display.

26 27

STIJL VAN DE NIEUWSTE GENERATIE
De Ducato is helemaal ‘city-proof’. Hij onderscheidt
zich door een modern en dynamisch design
waarin stijl en functionaliteit samengaan.
Zijn voorbumper, grille en koplampen
onderstrepen zijn onverzettelijke karakter.

Al deze onderdelen kunnen bovendien naar eigen
voorkeur worden aangepast voor het creëren van
een uitstraling die past bij uw bedrijf: want het
zijn de details die het verschil maken.

KOPLAMPEN MET
LED-DAGRIJVERLICHTING

De koplampen met led-dagrijverlichting bieden een 40% hogere lichtopbrengst en zijn
hoog op de carrosserie geplaatst, waar ze goed zijn beschermd tegen parkeerschade.
Ze zijn beschikbaar met een zwarte of witte omlijsting, passend bij de kleur van de grille.

DRIEDELIGE VOORBUMPER

De nieuwe voorbumper is samengesteld uit drie delen die afzonderlijk kunnen
worden vervangen. Dit maakt snelle reparaties mogelijk, waarbij de kosten binnen de
perken blijven. De grille is beschikbaar in metallic grijs of glanzend zwart.

BODEMBESCHERMPLAAT

Voorbeelden van mogelijke
combinaties

De minimale vooroverbouw en compacte constructie van de bumper garanderen een
uiterst effectieve bescherming, zoals is aangetoond in crashtests waarbij de Ducato
als beste in zijn klasse naar voren kwam.
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DASHBOARD TECHNO

Het dashboard van de Ducato is zo ontworpen dat
alle klokken en displays in één oogopslag afleesbaar
zijn en alle bedieningselementen zich direct onder
handbereik bevinden. Er zijn twee stylingvarianten,
Classic en Techno, waarvan de laatste zich
onderscheidt door zilverkleurige omlijstingen van
de luchtroosters.

DASHBOARD CLASSIC
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Het gekoelde dashboardkastje houdt
dranken en etenswaren koel wanneer de
airconditioning is ingeschakeld.
Het dashboard bevat tal van opbergruimtes.
De middenconsole is voorzien van houders
voor bekers en flessen (tot 75 cl), een vakje
voor een mobiele telefoon en een open
opbergvak.

Het overzichtelijke instrumentenpaneel met duidelijk afleesbare klokken
en displays verschaft de bestuurder direct alle informatie die hij nodig
heeft.

Instrumentenpaneel met verchroomde sierlijsten.

OPTIES
Extra bedieningsgemak, meer interieurcomfort of beter zicht: kies de opties die het best op uw behoeften
aansluiten.

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

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.

Tachograaf. Afhankelijk van de modeluitvoering
kan de Ducato standaard of optioneel worden
uitgerust met een ‘Continental VDO Automotive –
DTCO 1381’-tachograaf.
Geveerde bestuurdersstoel.
Een ingenieus systeem van veren
en schokdempers absorbeert de
bewegingen van het voertuig en
maakt de stoel buitengewoon
comfortabel, zelfs bij het rijden
over slechte wegen. De demping
kan worden ingesteld op basis
van het gewicht van de bestuurder
(van 40 tot 130 kg).

Automatische airconditioning.
Het automatische airconditionings
systeem zorgt voor een constante
temperatuur in het interieur,
ongeacht eventuele veranderingen
in de weersomstandigheden.
Het systeem regelt daarvoor
automatisch de temperatuur, het
volume en de verdeling van de
toegevoerde lucht. De instellingen
worden weergegeven op een
overzichtelijk display in de
middenconsole, waar zich ook de
knoppen bevinden om ze aan te
passen.

Stoelafdekkappen. Voor het afdekken van de
stoelsteunen en de opbergruimtes onder de voorstoelen zijn speciale afdekkappen verkrijgbaar.

De geautomatiseerde Comfort-Matic-transmissie
biedt niet alleen een maximum aan rijcomfort,
met name in het stadsverkeer, maar ook een
aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik
en de emissies. Al naar gelang zijn voorkeur kan
de bestuurder behalve voor volautomatische
bediening ook kiezen voor handmatig schakelen.

Webasto-standverwarming.
De programmeerbare Webasto Thermo Top
‘C’-standverwarming biedt de mogelijkheid
het interieur voor te verwarmen. 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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OPTIES

Warmtewerende voorruit.
Optioneel is een warmtewerende voorruit van Solex-glas
leverbaar die is voorzien van onzichtbaar laagje
metaaloxiden in het glas. Deze reflecteren de uv-straling
in het zonlicht, waardoor het interieur koeler blijft. Een
bijkomend voordeel is dat op zonnige dagen de
airconditioning minder intensief hoeft te worden gebruikt,
wat een gunstig effect heeft op het brandstofverbruik.

Beschermvloer. Op bestelling
kan de laadruimte worden
voorzien van een hechthouten
beschermvloer, compleet met
sjorhaken voor het vastzetten
van de lading.

Beschermpanelen voor laadruimte.
De laadruimte
wanden kunnen ter
bescherming worden voorzien van
kunststof panelen. Er is daarbij keuze
uit halfhoge panelen of panelen die
tot het dak doorlopen.

Achterdeuren met
openingshoek tot 270°.
Voor maximaal gemak bij het
laden en lossen in beperkte
ruimtes zijn achterdeuren
leverbaar die tot 270° zijn te
openen. Dankzij speciale
scharnieren kunnen de
deuren in drie verschillende
standen worden vastgezet:
op 90°, 180° en 270°.

Tussenschotten. Om de laadruimte van de cabine te
scheiden, zijn twee verschillende tussenschotten
beschikbaar: met of zonder ruit.
Als alternatief is een robuust stalen hekwerk leverbaar dat
de bestuurder bij krachtig remmen beschermt tegen naar
voren schuivende lading.

Uitneembare plafondlamp. Voor de verlichting
van de laadruimte is een uitneembare
plafondlamp verkrijgbaar die ook als looplamp
kan worden gebruikt. Na het terugplaatsen in de
houder wordt de lamp automatisch opgeladen.
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OPTIES

Uitschuifbare treeplanken. De automatisch
uitschuivende treeplanken bij de achterdeuren
en de zijschuifdeur vergemakkelijken het in- en
uitstappen. Beide treeplanken zijn voorzien van
een aluminium antislip- oppervlak en hebben
een draagvermogen van 150 kg.

Elektrisch verstel- en inklapbare zijspiegels.
De buitenspiegels met aparte groothoeksectie
garanderen een panoramisch zicht naar achteren.
Voor maximaal gebruiksgemak zijn ze elektrisch
verstel- en inklapbaar. Beide spiegelsecties zijn
afzonderlijk instelbaar, zodat elke bestuurder
ongeacht zijn postuur van een optimaal zicht
naar achteren is verzekerd.

Led-dagrijlichten. De subtiele
dagrijlichten
onder
de
koplampen maken de Ducato
onmiddellijk herkenbaar. De
led-lampen ervan hebben een
aanzienlijk langere levensduur
dan gewone gloeilampen. Ook
verbruiken ze minder stroom,
wat weer voor een lager
brandstofverbruik zorgt.

Parkeersensoren.
De
ultrasone
parkeersensoren worden automatisch geactiveerd bij het
inschakelen van de achteruitversnelling. Bij het naderen van een obstakel wordt de bestuurder gewaarschuwd met een geluidssignaal waarvan de herhalingsfrequentie toeneemt naarmate de afstand
afneemt.

Koplampsproeiers.
De hogedrukstraal van de uitschuifbare
koplampsproeiers zorgt voor een effectieve
reiniging van het gehele koplampglas, wat
het zicht verbetert en de rijveiligheid
verhoogt.

Luchtvering
met
automatische
niveauregeling.
De
automatische
niveauregeling op de achteras zorgt voor
een constante rijhoogte, ongeacht het
gewicht of de verdeling van de inzittenden
en de lading. Het systeem biedt tevens de
mogelijkheid om bij stilstand de
laadhoogte te regelen.

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

Wielophanging
Voor de Ducato zijn in totaal zeven verschillende typen achterwielophanging
verkrijgbaar:
- Starre as met enkelbladsveren
- Starre as van ‘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)
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MOPAR® ACCESSOIRES
Om uw Ducato helemaal compleet te maken, heeft
Mopar®* een uitgebreid assortiment aan
hoogwaardige accessoires samengesteld.
Maak uw keuze uit het aanbod aan transportsystemen,
parkeersensoren, een alarminstallatie, vloermatten,
stoelhoezen en nog veel meer om uw Ducato te
upgraden en aan de specifieke eisen voor uw werk
aan te passen.

Aluminium imperiaal

Inclusief laadrol voor
vlot en schadevrij laden en
lossen van gereedschappen
en materialen op het dak.

Daarnaast biedt Mopar een brede collectie lifestyleen vrijetijdsartikelen die zich onderscheiden door
een grote aandacht voor materiaalkeuze, design en
functionaliteit, zoals tassen en trolleys, elektrische
fietsen, bureau-accessoires, etc.

*Mopar® is het aftersalesmerk van FCA voor originele onderdelen en accessoires, klantenservice en garantie- en onderhoudsservices.

Spatlappen
voor en achter

Trekhaken met vaste of afneembare kogel
Voor maximaal aanhangergewicht van 2500 tot 3000 kg.

Rubberen vloermatten

De windschermen maken het mogelijk te rijden
met de portierruiten open zonder last te hebben
van windgeruis in de cabine.

Ladingstops

Inklapbare aluminium ladder

Afsluitbare wielbouten
Voor 15- of 16-inch velgen.

Ventieldoppen met Fiat-logo
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INTERIEURBEKLEDING

LAK- EN INTERIEURCOMBINATIES
UNILAK

157 GRIJZE CRÊPESTOF

157 GRIJZE CRÊPESTOF MET
DICHTE HOOFDSTEUN
(optie 188)

297 BRUIN VELOURS

199 Tiziano Red

549 Ducato White

455 Imperial Blue

479 Line Blue

266 GRIJS KUNSTLEER

NAAFKAPPEN EN WIELSIERDEKSELS
Lichtmetaal
(optie 108)

15”/16”

15”
(optie 878)

LICHTMETALEN
VELGEN

16”
(optie 878)

Geslepen lichtmetaal
(optie 431)

15” Ducato

Lichtmetaal
(optie 208)

16” Ducato

Geslepen lichtmetaal
(optie 432)

16” Ducato Maxi

METALLIC-LAK

16” Ducato Maxi

453 Lago Blue

506 Golden White

611 Aluminium Grey

632 Black

691 Iron Grey

LAK- EN INTERIEURCOMBINATIES

Voorbumper
in carrosseriekleur

Portiergrepen
in carrosseriekleur

Bestelwagen
Bestelwagen met ruiten
Pick-up

Bestelwagen
Enkele cabine
Pick-up

Bestelwagen
Bestelwagen met ruiten
Pick-up

157
Grijze crêpestof

297 (optie 728)
Bruin velours

266 (optie 727)
Grijs kunstleer

Unilak
199

Tiziano Red

a

a

a

455

Imperial Blue

a

a

a

479

Line Blue

a

a

a

549

Ducato White

a

a

a

a

a

Metallic-lak (optie 210)
453

Lago Blue

a

a

a

a

506

Golden White

a

a

a

a

a

611

Aluminium Grey

a

a

a

a

a

632

Black

a

a

a

a

a

691

Iron Grey

a

a

a

a

a

De hier weergegeven kleuren dienen slechts ter illustratie. De werkelijk lakkleuren kunnen afwijken.
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