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DUCATO

A PRO LIKE YOU
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LEADING

RANGE
KLAAR VOOR DE
TOEKOMST

De DUCATO is ontworpen om ondernemers
zoals u het maximale uit hun bedrijf te laten
halen.
Zijn betrouwbaarheid en veelzijdigheid, met
keuze uit meer dan 300 verschillende versies,
maken hem tot een onbetwistbare marktleider.
Welke versie u ook kiest, u kunt altijd op hem
rekenen om uw bedrijf verder te laten groeien
en klaar te maken voor de toekomst.
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LEADING

MOVER
SNEL EN
COMFORTABEL
NAAR ELKE
BESTEMMING
De DUCATO-MODELLEN VOOR PERSONENVERVOER zijn ontworpen om mensen snel en
comfortabel naar hun bestemming te brengen.
Hightech-rijassistentiesystemen garanderen
een veilige reis voor alle inzittenden, terwijl de
nieuwe Euro 6-motoren voortreffelijke
prestaties combineren met minimale emissies
en een uiterst efficiënt brandstofverbruik.

LEADING

STYLE
DIRECT OP
VOORSPRONG

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. Deze onderdelen kunnen bovendien
naar eigen voorkeur worden aangepast voor
het creëren van een uitstraling die past bij uw
bedrijf.

LEADING

COMFORT
MET PLEZIER AAN
HET WERK
De DUCATO is ontworpen om uw werk zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken. Voor een maximum aan comfort voor de bestuurder en de passagiers beschikt hij over tal van handige voorzieningen, zoals een tablethouder waarin een smartphone
of tablet met een formaat tot 10 inch binnen handbereik op het dashboard kan worden geplaatst. Een
laptop van 15 inch kunt u veilig uit het zicht opbergen
in het grote opbergvak aan bijrijderszijde, terwijl de
optionele voorruit van solex-glas felle zonnestraling
tegenhoudt, waardoor de cabinetemperatuur op een
aangenaam niveau blijft. Andere comfortverhogende opties waarmee hij kan worden uitgerust zijn
onder andere een handbediende of automatische
airconditioning, elektrisch verwarmbare voorstoelen en een geveerde bestuurdersstoel.

LEADING

TECHNOLOGY
MODERNE
TECHNOLOGIE TER
VERHOGING VAN DE
EFFICIENCY
Duidelijke en overzichtelijke informatie is
een voorwaarde om efficiënt te kunnen
werken. Daarom zijn de diverse veiligheidsen rijassistentiesystemen van de Ducato
gemakkelijk vanaf de bestuurdersplaats te
bedienen.
Datzelfde geldt ook voor de verschillende
beschikbare audio- en infotainmentsystemen,
die via Bluetooth® ook handsfree door middel
van spraakcommando’s kunnen worden
bediend.

Het Uconnect™ Radio-infotainmentsysteem kan daarnaast worden bediend met
de toetsen op het stuurwiel, maar het is
natuurlijk 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
snelheidscontroles weergegeven.

Wanneer uw DUCATO is uitgerust met een
achteruitrijcamera, verschijnt na het
inschakelen van de achteruitversnelling op
dit scherm het beeld van de zone achter de
auto, zodat u veilig achteruit kunt rijden. De
camera wordt ook automatisch ingeschakeld
bij het openen van de achterdeuren: zo kunt
u vanuit de cabine een oogje in het zeil
houden bij laad- en loswerkzaamheden.

LEADING

POWER

ECO-KNOP

THE POWER TO GO
ANYWHERE

90

*Volgens NEDC ** Let op: verbruik op basis van H-Gas, zoals geleverd in o.a. Italië & Duitsland. In Nederland tankt u L-gas wat
een lager methaangehalte bevat.Het verschil bedraagt gemiddeld 15%. Dit heeft een evenredig hoger verbruik tot gevolg.
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—— Vermogen - - - - Koppel

Voor wie maximaal wil besparen en ongehinderd door
verkeersbelemmerende milieumaatregelen 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 37 kg) zijn goed
voor een actieradius van ca. 400 kilometer. Daarna
schakelt de motor automatisch over op benzine.
De zwarte lijnen geven het vermogens- en koppelverloop weer in standaardsituaties.
De blauwe lijnen geven het vermogens- en koppelverloop weer in de ECO-modus.
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140 NATURAL POWER
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Cilinderinhoud: 2999 cm
Milieunorm: Euro 6
Max. vermogen: 136 pk (100 kW) bij 3500 t/min
Max. koppel: 350 Nm bij 1500 t/min
Brandstofsysteem: speciale verstuivers voor aardgas (CNG) en benzine;

100

3

turbocompressor met intercooler
Type: viercilinder-in-lijn-motor met dubbel brandstofsysteem
Distributie: dubbele bovenliggende nokkenas, aangedreven door ketting
Brandstofverbruik (l/100km)*: 8,6**
CO2-emissie (g/km)*: 234
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—— Vermogen - - - - Koppel

Koppel (Nm)

100

Koppel (Nm)

Cilinderinhoud: 2287 cm3
Milieunorm: Euro 6
Max. vermogen: 148 pk (109 kW) bij 3600 t/min
Max. koppel: 350 Nm bij 1500 t/min
Brandstofsysteem: : directe inspuiting van MultiJet II common rail-type
Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor
Distributie: dubbele bovenliggende nokkenas, aangedreven door tandriem
Brandstofverbruik (l/100km)*: 5,7-5,9**
CO2-emissie (g/km)*: 150-157**

110

Vermogen (kW)

De DUCATO VOOR PERSONENVERVOER is leverbaar met twee zuinige, emissie-arme motoren
die perfect op hun taak zijn berekend. De 150
EcoJet Euro 6-motor is een uiterst moderne MultiJet-dieselmotor van de tweede generatie met
GSI-schakelindicator en Start&Stop-systeem.
Om aan de strengste normen voor NOx-uitstoot
te voldoen, is deze motor uitgerust met een
SCR-systeem voor de nabehandeling van de uitlaatgassen met behulp van AdBlue.
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Vermogen (kW)
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150 ECOJET

VERKEERSBORDHERKENNING (TSR)

LEADING

SAFETY
RONDOM BESCHERMD
VOOR EEN VEILIGE REIS

Helmen, veiligheidsschoenen, beschermende
brillen, werkhandschoenen, gehoorbeschermers: iedereen vindt het gebruik hiervan de
normaalste zaak van de wereld om veilig te
kunnen werken.
Ook de DUCATO draagt zijn steentje bij aan de
veiligheid op het werk: zijn uiterst geavanceerde standaard of optionele veiligheidsvoorzieningen garanderen zowel de
bestuurder als de andere inzittenden een
optimale bescherming.

REGENSENSOR EN LICHTSENSOR

HILL DESCENT CONTROL

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.

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.

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.

CRUISE CONTROL MET SNELHEIDSBEGRENZER

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.

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.

OVERHELBEVEILIGING (ERM)

Deze functie houdt bij het omhoog wegrijden op
een helling het voertuig nog even geremd om
terugrollen zonder gebruik van de handrem te
voorkomen. Kort na het wegrijden worden de
remmen automatisch losgelaten.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

Met Hill Holder

Zonder Hill Holder

HILL HOLDER

Deze nieuwe functie van het ESCSYSTEEM 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.

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.

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.
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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)
BANDENSPANNINGBEWAKING (TPMS)

MISTLAMPEN

Dit systeem controleert 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.

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.

Met ESC

Zonder ESC

LEADING

VERSATILITY
ALLES WAT U
NODIG HEBT

Klanten oplossingen bieden die aan hun
behoeften tegemoetkomen is de kern van
zakelijk succes. Daarom is de DUCATO even
veelzijdig en flexibel als uw eigen onderneming.
Voor PERSONENVERVOER hebt u bijvoorbeeld
de keuze uit drie verschillende versies: de
PANORAMA, SHUTTLE en COMBI. Deze zijn
alle drie ook leverbaar in een FLEX FLOORvariant die is voorzien van een speciale vloer
met aluminium geleiderails waarmee de
stoelopstelling in een handomdraai naar
behoefte kan worden aangepast.

LEADING

VERSATILITY
COMBI

De DUCATO COMBI is leverbaar met twee of
drie zitrijen voor het vervoer van maximaal zes
of negen personen. De stoelen van de tweede
en derde zitrij kunnen worden neergeklapt of
zelfs geheel worden verwijderd om meer ruimte
te scheppen voor bagage of om de inzittenden
wat extra bewegingsvrijheid te geven. De per
zitplaats afzonderlijk regelbare luchtroosters
in de dakconsole zorgen voor een verdere
verhoging van het comfort.

VERSIES
COMBI
Wielbasis 3000 mm
GVW 3000 en 3300 kg
5/6 zitplaatsen
8/9 zitplaatsen
COMBI HOOG
Wielbasis 3450 mm
GVW 3300 en 3500 kg (Maxi)
5/6 zitplaatsen
8/9 zitplaatsen

LEADING

VERSATILITY
SHUTTLE

Zijn royale ruimte en uitstekende comfort
maken de DUCATO SHUTTLE ideaal voor
groepsvervoer in de zakelijke sector en de
toerismebranche, zoals parkeertransfers van
en naar luchthavens, hoteltransfers of het
vervoer van sportteams of groepen toeristen.
Deze veelzijdige minibus combineert acht tot
negen comfortabele zitplaatsen met het
grootste laadvolume van zijn klasse. In de
speciale Flex Floor-uitvoering kan bovendien
de stoelopstelling snel en gemakkelijk aan
individuele wensen worden aangepast.

VERSIES
SHUTTLE
Wielbasis 4035 mm
GVW 3300 en 3500 kg (Maxi)
8/9 zitplaatsen
SHUTTLE FLEX FLOOR
Wielbasis 4035 mm
GVW 3500 kg
9 zitplaatsen

LUCI NUOVE
SCATTO

LEADING

VERSATILITY
PANORAMA
De luxueuze DUCATO PANORAMA is
ontworpen voor groepsvervoer over langere
afstanden. Zo zijn de acht of negen
afzonderlijke zitplaatsen allemaal voorzien
van een verstelbare rugleuning, comfortabele
armsteun en driepuntsveiligheidsgordel.
Ook met alle stoelen bezet is er voldoende
ruimte voor bagage. Eventueel kan de
hoedenplank worden ingeklapt of weggenomen
om plaats te maken voor grote bagagestukken.
Daarnaast is er voor elke stoel een handig
opbergvak voor kleine voorwerpen.
Het optionele dubbele airconditioningsysteem,
de luchtroosters in de dakconsole voor elke
zitplaats en de uitstroomopeningen voor
warme lucht onder de stoelen, maken het voor
elke passagier mogelijk het binnenklimaat
naar eigen voorkeur aan te passen.

VERSIES
PANORAMA
Wielbasis 3000 mm
GVW 3000 kg
8/9 zitplaatsen
PANORAMA HOOG
Wielbasis 3450 mm
GVW 3300 en 3500 kg
8/9 zitplaatsen
PANORAMA FLEX FLOOR
Wielbasis 3450 mm
GVW 3300 kg
9 zitplaatsen

LEADING

VERSATILITY
FLEX FLOOR
De FLEX FLOOR-varianten van de Ducato
hebben een aluminium geleiderails met een
speciaal stoelverankeringssysteem in de vloer.
Hiermee is het mogelijk de stoelen in het
achtercompartiment onafhankelijk van elkaar
te verplaatsen, te verwijderen of om te draaien,
wat een enorme vrijheid geeft om het
passagiersgedeelte helemaal naar eigen
inzicht in te richten. De achterste stoelen
kunnen bijvoorbeeld snel en gemakkelijk naar
voren worden geschoven voor het vervoer van
grote bagagestukken of rolstoelen.
De individuele stoelen zijn allemaal voorzien
van
driepuntsveiligheidsgordels
en
geïntegreerde hoofdsteunen. Het Flex Floorsysteem is leverbaar voor alle DUCATO COMBI,
PANORAMA- en SHUTTLE-versies.

BEKLEDINGSSTOFFEN

LAKKLEUREN - UNILAK

LEADING

549 Ducato White

GEAR
MAATWERK IN
STIJL

199 Tiziano Red

157 GRIJZE CRÊPESTOF

676 Expedition Grey

479 Line Blue

157 GRIJZE CRÊPESTOF MET
DICHTE HOOFDSTEUN
(OPTIE 188)

297 BRUIN VELOURS

455 Imperial Blue

LAKKLEUREN - METALLIC-LAK
DASHBOARD CLASSIC

DASHBOARD LOUNGE

DASHBOARD TECHNO

NAAFKAPPEN EN WIELSIERDEKSELS
453 Lake Blue

De DUCATO biedt een grote keuze aan lakkleuren,
interieurbekledingen, wielsierdeksels en lichtmetalen velgen. Zo kunt u zelf de minibus samenstellen die perfect bij uw onderneming past.

611 Aluminium Grey

691 Iron Grey

506 Golden White

632 Black

Naafkappen
15/16-inch

Wielsierdeksels
15-inch
(optie 878)

Wielsierdeksels
16-inch
(optie 878)

LICHTMETALEN VELGEN
Lichtmetaal
(optie 439)

Lichtmetaal
(optie 433)

15-inch
Ducato

15-inch
Ducato

Geslepen lichtmetaal
(optie 431)

16-inch
Ducato

Lichtmetaal
(optie 208)

16-inch
Ducato Maxi

Geslepen lichtmetaal
(optie 432)

16-inch
Ducato Maxi

WEBASTO-STANDVERWARMING

LEADING

PERSONALITY
OPTIES

Elke ondernemer stelt zijn eigen specifieke
eisen op het gebied van efficiency, comfort en
veiligheid. Maak uw keuze uit de beschikbare
opties om uw Ducato te perfectioneren voor
het doel waarvoor u hem wilt gebruiken.

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.

UITSCHUIFBARE TREEPLANKEN

AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING
Het automatisch airconditioningssysteem 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.

STOELVERWARMING

De
automatisch
uitschuivende
treeplanken bij de achterdeuren en de
zijschuifdeur vergemakkelijken het inen uitstappen. Beide treeplanken zijn
voorzien van een aluminium antislipoppervlak en hebben een draagvermogen
van 150 kg.

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.

ACHTERAS MET AUTOMATISCHE NIVEAUREGELING

STOELAFDEKKAPPEN

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
instaphoogte te regelen.

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

ELEKTRISCH VERSTEL- EN INKLAPBARE ZIJSPIEGELS
De optionele elektrisch verstel- en
inklapbare buitenspiegels bestaan uit
twee secties die beide afzonderlijk
verstelbaar zijn om elke bestuurder
ongeacht zijn postuur een optimaal zicht
naar achteren te bieden.

LEADING

PERSONALITY
OPTIES

Een handige en complete gereedschapskist is
onmisbaar voor elke professional. Maar niet
elke ondernemer heeft hetzelfde gereedschap
nodig. Daarom biedt de Ducato een brede keuze
aan slimme opties waamee u met minder
moeite meer werk kunt verzetten.

MET LEER BEKLEED STUURWIEL EN
ZILVERKLEURIGE OMLIJSTING VAN
INSTRUMENTENPANEEL
Het met leer beklede stuurwiel en de
zilverkleurige omlijsting van het
instrumentenpaneel geven uw Ducato
een exclusief tintje en een vleugje extra
elegantie.

KOPLAMPSPROEIERS

PARKEERSENSOREN

De hogedruksproeiers voor de koplampen
garanderen optimaal zicht onder slechte
weersomstandigheden. Ze zijn verzonken
weggewerkt in de voorbumper.

De ultrasone parkeersensoren in de
achterbumper worden automatisch
geactiveerd bij het inschakelen van de
achteruitversnelling. Bij het naderen van
een obstakel klinkt er een geluidssignaal
waarvan de frequentie toeneemt
naarmate de afstand tot het object
kleiner wordt.

RUITEN VAN GETINT GLAS

ACHTERUITRIJCAMERA

Ruiten van getint glas voor het
inzittendencompartiment bieden uw
passagiers privacy. Om oplopen van de
cabinetemperatuur bij felle zon te
voorkomen, is ook een voorruit van
zonwerend glas verkrijgbaar.

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.

LEADING

RANGE

FIAT PROFESSIONAL
VOOR
PROFESSIONALS
ZOALS U
Een echte professional is herkenbaar aan de
spullen die hij voor zijn werk kiest: vakmensen
werken
alleen
met
professioneel
gereedschap. Speciaal voor hen biedt FIAT
PROFESSIONAL een volledige range lichte
bedrijfswagens voor nagenoeg alle denkbare
specifieke doeleinden.

FIORINO

TALENTO

DUCATO

De perfecte keuze voor de
ondernemer met de stad als
werkterrein.
Buitengewoon
handzaam, gemakkelijk te parkeren
en moeiteloos te laden en lossen.

Compact, wendbaar en veelzijdig.
Biedt
dankzij
zijn
royale
binnenmaten
en
ontelbare
aanpassingsmogelijkheden voor
vrijwel elke uitdaging een oplossing.

De alleskunner die uitblinkt in
doelmatigheid,
veiligheid
en
veelzijdigheid. Een solide basis voor
het succes van uw onderneming.

FULLBACK
De 4x4 pick-up die nergens voor
terugdeinst. Gaat geen uitdaging
uit de weg, niet op het werk en ook
niet daarna.

DOBLÒ
De perfecte bestelwagen voor de
stad en daarbuiten. Uniek in zijn
kwaliteiten én in zijn styling.
En daarom ook het ideale
visitekaartje voor uw bedrijf.

