DUCATO
GOEDERENVERVOER

MORE THAN WORK

Verander de manier
waarop jij je werkdag
ervaart.
Vergeet de bochtige wegen, zware reizen
of saaie dagen: De nieuwe Ducato biedt
nieuwe perspectieven, makkelijke wegen
en een aangenamere werkdag.
Heb je er ooit aan gedacht hoe je werkdag beter kan zijn?
De Ducato is het juiste voertuig om te beseffen hoe
plezierig iets is wat je niet gewend was te doen.

VERKEN HET
RUIME AANBOD

De nieuwe Ducato heeft als enige doel om uw dag gemakkelijker
te maken, dus welke versie u ook kiest, hij zal u niet teleurstellen.
Onder de meer dan 10.000 combinaties vindt u het voertuig dat
perfect bij uw werk past.

STYLE

Ready to go.
Neem geen genoegen met een goede dag,
als je een geweldige dag kunt hebben!
De Ducato geeft u de juiste uitrusting om uw zaken aan te pakken. Zijn frisse en
innovatieve stijl is slechts een glimp van uw dag. Een nieuwe blik op de weg wordt
geboden door de nieuwe grille aan de voorzijde en door de FULL led koplampen, de
beste op het gebied van verlichting. Gemaakt van 3 karakteristieke elementen, een
nieuwe DRL LED "lichtstraal" die het klassieke iconische Ducato's "teken" evolueert, een
LED grootlicht en normale lichtbundel en een dynamische LED richtingaanwijzer
geven u een herkenbaar lichtkarakter op de weg. De scherpere stijl en het koude witte
licht maken uw voertuig uniek en onderscheidend, zowel uit als aan.

De nieuwe grille is beschikbaar in twee afwerkingen en heeft een zeer moderne stijl,
die het nieuwe FIAT-logo accentueert.

De nieuwe technologische en stijlvolle LED-koplamp biedt 30% meer lichtopbrengst
in vergelijking met de huidige halogeen-koplamp.
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INTERIEUR

What if you
relax today?
Comfort, technologie en rijplezier
gedurende uw hele werkdag.

Tegenwoordig zijn de gereedschappen die u voor uw
werk nodig heeft niet alleen de gereedschappen die u in
uw gereedschapskist vindt. De Ducato biedt u veel meer
om al uw dagelijkse taken gemakkelijker en efficiënter te
maken. De hightech en moderne stijl van de nieuwste
interieurtrends voor personenauto's komen ook terug
in de nieuwe Ducato-reeks, zonder dat het op
functionaliteit gerichte ontwerp verandert. Van kaarten
tot rijassistentie of werkgegevens en zelfs muziek, alle
informatie die u nodig heeft is nu beschikbaar in de
nieuwe Full Digital Cockpit.
Het interieur van de Ducato heeft een update gehad
door alle functies: het nieuwe stoelengamma biedt meer
comfort en een betere zit perceptie, de deurpanelen
bieden een nieuwe robuustheid en meer opbergruimte,
het driespaaks stuurwiel, verkrijgbaar in leder, zorgt
voor een betere grip.
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Geniet van het nieuwe interieur met zijn innovatief design,
waar alles in het up-to-date dashboard zit en altijd binnen handbereik is.

De nieuwe Eat and Work passagiersbank ontpopt zich als de
perfecte assistent tijdens werk- en pauzemomenten: uitgerust
met een tafel die plaats biedt aan notebooks, tablets en
lunchbakjes, en die naar de inzittenden toe kan draaien voor
maximaal comfort. Om nog maar te zwijgen van het up-to-date
design en de hightech details van het dashboard en cockpit. De
nieuwe volledig digitale cockpit, aan de top van het aanbod, toont
een centraal 7"-display voor voertuiginformatie op maat van de
bestuurder, 3D-kaarten en route-informatie komen daarbij met de
10"-radio en rijassistentie wanneer die gekoppeld is aan de ADASfuncties. Een nieuw en modern design voor de 3,5" TFT cockpit
vervolledigt het aanbod. Alles is erop gericht om meer comfort te
bieden, er beter uit te zien en gebruiksvriendelijker te zijn.
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INTERIEUR

INTERIEUR

Comfort rijplezier.

Nooit meer een lege batterij! Met de nieuwe draadloze telefoonoplader op een veilige plaats op uw
dashboard heeft uw mobiele telefoon altijd een volle batterij.

Als u tot nu toe in een comfortabele Ducato hebt
gereden, stelt u zich dan nu voor dat het nog beter
kan. Een van de functies die uw rijervaring zal
verbeteren is zeker de nieuwe elektrische
stuurbekrachtiging. De nieuwe aandrijftechnologie
creëert de perfecte optimalisatie tussen stuurkracht
en snelheid, waardoor een hogere stuurprecisie,
meer rijplezier en minder inspanning tijdens
parkeermanoeuvres mogelijk worden. Het is ook goed
met het oog op het milieu door het verbeterde
brandstofverbruik en de verminderde CO2-uitstoot.
Vanuit zijn comfortabele stoel kan de bestuurder ook
gewoon een knop op het dashboard inschakelen om
de elektrische parkeerrem te activeren, zodat de
bestuurder niet altijd in contact hoeft te zijn met de
handremhendel wanneer die wordt aangetrokken.
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Gemak en snelheid zijn een echt geschenk voor een
drukke werknemer, dus wat is de beste manier om uw
dag met een simpele klik te beginnen? Vergeet het
zoeken naar uw sleutelbos, laat ze in uw zak en druk
gewoon op de knop op de buitenhandgreep,
ontgrendel de deuren, ga lekker zitten en druk op de
knop op de stuurkolom om de motor te starten. Sluit
uw werkdag op dezelfde eenvoudige manier af, zet uw
Ducato uit en vergrendel de deuren. Alles met de druk
op een knop, is dat niet gemakkelijk? Geen
telefoonkabels meer in uw cabine, altijd volledig
opgeladen! De Ducato biedt u een veilige en stevige
plek op het dashboard als draadloze oplaadlocatie,
waar uw mobiele telefoon kan worden opgeladen en,
in combinatie met de nieuwe Uconnect™ radio,
tegelijkertijd kan werken.

Bevrijd de indeling van uw voertuig van handremhendel, beugel en kabels.
De nieuwe elektrische parkeerrem zorgt voor meer comfort in het dagelijks gebruik.

Met het Keyless Entry
and Go systeem kunt
u de deuren van de
laadruimte en de
cabine vergrendelen
en ontgrendelen en
de motor aan- en
uitzetten door
simpelweg de sleutel
van uw Ducato in uw
zak u te houden.
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CONNECTIVITEIT

All in.
Ga de dag tegemoet met een nieuwe stemming
en geniet van een all-inclusief netwerk
van infotainmentdiensten.

Apple CarPlay is een veiligere, slimmere manier om je
iPhone in de auto te gebruiken. Je kunt route
aanwijzingen krijgen, bellen, berichten versturen en
ontvangen en naar muziek luisteren, en dat alles op een
manier waarop je je op de weg kunt blijven concentreren.

Android Auto™ is ontworpen voor de veiligste rijervaring
terwijl u verbonden blijft en biedt geïntegreerde
stuurwielbediening en spraakopdrachten.
Het nieuwe infotainmentsysteem tilt informatie, comfort en
entertainment in de auto naar een hoger niveau. Met een aanbod van 3
nieuwe radio's biedt Uconnect™ Technology u alle tools en diensten om
uw werkdag slimmer en met minder fricties te laten verlopen.
De nieuwe Uconnect™ 10" radio, aan de top van het gamma, biedt u een
compleet radionavigatiesysteem met geïntegreerde 3D TomTom kaarten
en Apple Car Play / Android Auto™ met een zeer comfortabel draadloze
integratie waarmee u, met een eenvoudige aanraking, de belangrijkste
bedieningselementen van het voertuig kunt bedienen. Een zeer nuttig
spraakcommando "HEY FIAT" en stuurwielbediening zullen de interactie
tussen u en uw nieuwe
Ducato verbeteren. De Uconnect™ 7" radio met draadloze verbinding met
Apple Car Play en Android Auto™ en Uconnect™ 5" radio met kleurendisplay
maken het connected infotainment- aanbod van de nieuwe Ducato
compleet. Kies gewoon de radio die het beste bij uw behoeften past, zet
de radio aan en geniet van uw dag.
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Uconnect™ 7' radio met 7' touchscreen kleurenscherm, Android
Operating System technologie en stuurwielbediening.

Geef een seintje, een enorm
aanbod van diensten staat
altijd voor u klaar!

Voor een naadloze connectie tussen uw mobiele telefoon, netwerkapparatuur en uw Ducato, is een volledig
aanbod van Uconnect™ Services beschikbaar met de nieuwe Uconnect™ 7'' en 10'' radio. Ontdek alle
voordelen die bij het connectivity pack inbegrepen zijn en nog meer die u kunt toevoegen, want u bent de
kern van ons netwerk.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

Ontworpen om u 24/7 hulp te
bieden met functies zoals SOS Call,
Roadside Assistance en Customer
Care.

Ontworpen voor het beheer
op afstand, maakt de controle
mogelijk van functies zoals Remote
Operations, Drive Alerts, en Vehicle
Finder.

Ontworpen om de status van de
nieuwe Ducato te controleren en te
verzorgen, dankzij Voertuig Info en
Voertuig Gezondheidsrapport.

Ontworpen om u te helpen de weg te
vinden op de slimst mogelijke manier,
dankzij live navigatiediensten zoals
Send& Go, POI Search en Last Mile
Navigation, kaartupdates via de
ether en nog veel meer.

MY ALERT

MY WIFI

MY FLEET MANAGER

Data Integratie

Ontworpen om de Ducato te
beschermen, met alarmmelding bij
diefstal en assistentiediensten voor
gestolen voertuigen.

Surf op het internet en sluit
meerdere apparaten tegelijk aan op
de nieuwe Ducato en maak gebruik
van Amazon Alexa Voice Services.

Beheer uw Ducato wagenpark
met maximale efficiëntie en
veiligheid: onderhoud, gebruik,
routes, rapportages en een real
time dashboard om uw wagenpark
te monitoren met de mogelijkheid
om het te integreren met uw reeds
bestaande wagenpark telematica
oplossingen.

De nieuwe Ducato Connectivity
staat open en is interoperabel
met systeemoplossingen van
derden dankzij de integratie van
ruwe data. Het kan belangrijke
informatie over het wagenpark
(voertuiggebruik, diagnostische
informatie, waarschuwingen voor
kritieke gebeurtenissen, remote
services) leveren aan de zakelijke
klant en hun bestaande wagenpark
telematica service provider.

Download de FIAT mobile app of ga naar de officiële Fiat
Professional website om van alle diensten gebruik te maken.

CONNECTIVITEIT

Connect your world.
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VEILIGHEID

Future
looks after
you.
De Ducato toont
zijn pioniersmentaliteit.

Altijd 1 stap voor op anderen over de laatste
40 jaar, de Ducato blijft zich ontwikkelen.
De Ducato is de eerste auto in zijn segment
met Autonoom Rijden level 2 en garandeert
u een nieuwe, geavanceerde bescherming
voor uw dagelijkse ritten, waardoor u
veiliger en zorgelozer kunt werken.
De Ducato ontpopt zich als uw vertrouwde
copiloot die geheel zelfstandig gas geeft,
remt en u binnen de rijbaan houdt. Bent u
klaar om een stap in de toekomst te zetten?
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Een reeks gloednieuwe ADAS-systemen zal beschikbaar zijn in uw nieuwe
Ducato, waardoor u het beste krijgt op het gebied van veiligheid en
ondersteuning, zowel tijdens het rijden als tijdens het parkeren. Alle
nieuwe en bestaande ADAS-systemen op de Ducato werken in een
perfecte synergie, ze zijn altijd beschikbaar en werken waar uw werk u
ook brengt, wanneer u maar wilt.

AUTONOOM
NOODREMSYSTEEM
(+ DETECTIE VAN
VOETGANGERS EN FIETSERS)

VEILIGHEID

VEILIGHEID

Dankzij de nieuwe elektrische architectuur en het innovatieve elektrische
stuurbekrachtigingssysteem vormen veiligheid en technologie de kern van wat de
Ducato aan zijn consumenten biedt. Level 2 autonoom rijden verheft de Ducato
van een enkel bestuurdersassistentiesysteem naar meerdere geavanceerde
bestuurdersassistentiesystemen (ADAS) die het sturen, accelereren en remmen
kunnen overnemen in verschillende scenario's.

AEB Control breidt de
functionaliteiten uit en detecteert
voetgangers en fietsen op
een andere manier dan andere
verkeersdeelnemers; De nieuwe
Ducato waarschuwt de bestuurder
en kan een autonome noodstop
activeren.

LANE CONTROLE
Het Lane Control-systeem voorkomt
het onbedoeld verlaten van de rijstrook
met behulp van een vooruitkijkende
camera op de voorruit. Het systeem
maakt corrigerende stuurbewegingen
om te voorkomen dat de auto de
rijstrookmarkeringen of zelfs randen
van de weg overschrijdt. Een tactische
waarschuwing in de vorm van een
beweging die op het stuurwiel wordt
uitgeoefend, samen met visuele en
akoestische waarschuwingen op het
display van het instrumentenpaneel,
maken de bestuurder erop attent dat hij
binnen de rijstrookgrenzen moet blijven.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
(MET STOP AND GO FUNCTIE)
In het Co-Driver pack is de Adaptive Cruise Control uitgebreid met de Stop and Go-functie, die de
auto tot stilstand brengt wanneer de voorligger stopt en opnieuw start wanneer het verkeer weer in
beweging komt. Alleen beschikbaar in pack CO-DRIVER.

18

FILE ASSISTENTIE

LANE CONTROLE

De nieuwe Ducato kan autonoom het voorliggend voertuig als ‘doel’ instellen om in druk verkeer
op alle wegen het midden van de rijstrook te houden. De Ducato kan parallel rijdende voertuigen
in de gaten houden, zijn zijdelingse traject aan passen en mogelijke botsingen voorkomen. Als de
file assistentie de Ducato automatisch tot stilstand brengt, keert hij automatisch terug naar de
ingestelde snelheid zodra het verkeer weer in beweging komt. Alleen beschikbaar in pack CO-DRIVER.

Wanneer het Co-Driver pack wordt toegevoegd, wordt het rijstrookcontrolesysteem
een rijstrookcentreringsysteem. De Nieuwe Ducato detecteert rijstrookmarkeringen
en wegranden en stuurt, indien nodig, autonoom om zichzelf in het midden van de
rijstrook te houden. Alleen beschikbaar in het pakket CO-DRIVER.

Stelt de snelheid in en past
deze automatisch aan om een
veilige afstand tot voorliggers te
bewaren, en biedt functionaliteit
tussen 30 km/u en de topsnelheid
van het voertuig.Wanneer
het voertuig is uitgerust
met Traffic Sign Recognition
(verkeersbordherkenning), wordt
de Adaptive Cruise Control een
Intelligent Adaptive Cruise Control,
waarbij de bestuurder wordt
voorgesteld de snelheid aan te
passen aan de gedetecteerde
snelheidslimiet.
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INTELLIGENT
SPEED ASSIST
Intelligente snelheidsassistentie
helpt op elk moment
snelheidsovertredingen
te voorkomen door
snelheidswaarschuwingsborden
op de weg te detecteren en de
snelheidsbegrenzer van de auto
overeenkomstig in te stellen.

ATTENTION ASSIST
Het systeem controleert
rijpatronen en detecteert
vermoeid rijgedrag. Als het
systeem onoplettende
rijpatronen detecteert,
wordt de aandacht van de
bestuurder gevraagd met een
geluidssignaal en een bericht
op het display.

REGEN- EN LICHTSENSOR
De sensoren worden
geactiveerd door water en
schemering, waardoor de
ruitenwissers automatisch
worden aangestuurd of de
lichten worden ingeschakeld
wanneer het licht buiten minder
wordt.
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Bij een ongeval worden
automatisch de remmen
geactiveerd om mogelijke
volgende botsingen te
voorkomen.
Standaard op het hele gamma.

Sensoren die de nieuwe Ducato
360° omringen, bevinden zich op
de voor- en achterbumper en op
de zijbeplating en waarschuwen de
bestuurder akoestisch en visueel
bij het naderen van obstakels of
bij het rijden door krappe ruimtes.
De akoestische waarschuwing
neemt toe in geluidsfrequentie
naarmate het obstakel dichterbij
komt, tot het continu wordt.
Visuele waarschuwingen die de
afstand tot het obstakel aangeven,
worden op het scherm in de
instrumentencluster weergegeven.

DIGITALE
ACHTERUITKIJKSPIEGEL

ACTIVE PARK ASSIST

De zijwindassistent werkt
bij snelheden van meer dan
65 km/u en grijpt in door te
remmen om de auto te helpen
stabiliseren bij sterke zijwind,
zodat de auto niet uit zijn
rijstrook loopt. Standaard op
het hele gamma.

De centrale achteruitkijkspiegel
wordt een digitaal 9'' LCDscherm met hoge resolutie.
Zowel tijdens het rijden als
tijdens het parkeren biedt
de spiegel een onbelemmerd
en helder zicht op de weg
achter het voertuig, dankzij
een high-definition camera
met groothoeklens die zich
in de behuizing van het derde
remlicht bevindt.

Bij het zoeken naar een vrije
parkeerplaats begint de nieuwe
Ducato met het scannen naar
een parkeerplek. Wanneer een
geschikte plek is gevonden
hoeft de bestuurder alleen
maar gas te geven en te
remmen met de pedalen,
terwijl de auto autonoom
stuurmanoeuvres uitvoert en
aangeeft wanneer hij vooruit of
achteruit moet rijden.

STABILITEITSCONTROLE
AANHANGWAGEN

ACHTERUITRIJCAMERA
(MET DYNAMISCHE
RASTERLIJNEN)

Het systeem kan detecteren
wanneer de aanhangwagen
begint te slingeren en
corrigeert gevaarlijke
slingerbewegingen van
de aanhangwagen door
een combinatie van
koppelvermindering en
remmen op de verschillende
wielen, om de aanhangwagen
en het voertuig onder controle
te brengen. Standaard op het
hele gamma.

De vernieuwde achteruitrijcamera
biedt een verbeterde resolutie
op het radioscherm, dankzij
het digitale signaal, en toont
dynamische rasterlijnen die
meebewegen met de draaiing van
het stuurwiel, zodat de bestuurder
gemakkelijk parkeermanoeuvres
kan uitvoeren door het traject van
de auto te tonen.
Beschikbaar met het volledige
nieuwe Uconnect™ 5', 7' en 10'
radioaanbod.

VERKEERSBORDHERKENNING +
GROOTLICHTHERKENNING
Verkeersbordherkenning helpt op
elk moment snelheidsovertredingen
te voorkomen door
snelheidswaarschuwingsborden
op de weg te detecteren, terwijl de
grootlichtherkenning automatisch
de lichtbundels regelt op basis van
de afstand van voertuigen die op de
tegenovergestelde weg komen.

ZIJWINDASSISTENTIE

AUTONOOM REMMEN
NA BOTSING

VEILIGHEID

VEILIGHEID

360° PARKEERSENSOREN

MISTLAMPEN
(MET BOCHTFUNCTIE)
De optie mistlampen omvat
nu een bochtfunctie voor
een beter zicht in het donker,
de mistlampen worden
automatisch ingeschakeld
wanneer de auto bij lage
snelheid een bocht maakt.
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VERMOGEN

A new
efficiency.
Erfgoed dat het resultaat is van meer
dan 40 jaar traditie; kan het nog
verder evolueren? Het antwoord is ja.

De nieuwe generatie MultiJet3 motoren zijn ontwikkeld
om u te verzekeren van: Top Efficiëntie niveaus met
verminderd brandstofverbruik, emissies en gewicht;
Duurzaamheid tot 300.000 km dankzij het industriele
type ontwerp; Weergaloos Comfort mogelijk gemaakt
door hogere koppelelasticiteit en verminderd geluid.
De Ducato evolueert zijn traditie opnieuw, zonder
compromissen op het gebied van vermogen en prestaties.
U en uw werk zullen altijd een stap voor zijn.
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Het volledige gamma Euro 6D-Final (Light Duty Homologatie) en Euro VI Step E (Heavy Duty
Homologatie) 2.2 MultiJet3-motoren zal de oplossingen vertegenwoordigen voor de verschillende
behoeften, inspanningen, wegen en omstandigheden die uw werk zal vereisen.
De MultiJet3 120 pk is de perfecte brandstofzuinige oplossing, speciaal voor stedelijke omgevingen.
De MultiJet3 140 pk is de "core" power unit, vooruitstrevend in alle omstandigheden met een
hoog beschikbaar koppel; het juiste compromis tussen vermogen en verbruik. De MultiJet3 160 pk
"Power" is de beste keuze voor wie iets meer vraagt van zijn zware en lange missies. De MultiJet3
180 pk "Power" is de ultieme motor voor zware missies en terreinen, zware conversies en voor wie
streeft naar topprestaties en comfort.
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het leeggewicht meer dan 2.740 kg
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Cilinderinhoud (cm3): 2.184
Aantal cilinders, opstelling: 4, in lijn industrieel type ontwerp
Brandstofsysteem: elektronisch
gestuurde Common Rail MultiJet3 directe
inspuiting met turbocompressor met
variabele geometrie en intercooler
Vermogen: 180 pk (130 kW) bij 3500 t/min
Koppel - gekoppeld aan
handgeschakelde versnellingsbak: 380
nm bij 1400 t/min
Koppel - gekoppeld aan automatische
transmissie: 450 nm bij 1400 t/min
Light Duty Homologatie, emissieniveau:
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Heavy Duty Homologatie, emissieniveau:
Euro VI stap E
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De Ducato is op de markt gekomen met een betrouwbaardere
nieuwe dieselmotor technologie die de derde generatie
heeft bereikt.

180

500.0

Vermogen [Pk]

Cilinderinhoud (cm3): 2.184
Aantal cilinders, opstelling: 4, in lijn industrieel type ontwerp
Brandstofsysteem: elektronisch
gestuurde Common Rail MultiJet3 directe
inspuiting met turbocompressor met
variabele geometrie en intercooler
Vermogen: 160 pk (117 kW) bij 3500 t/min
Koppel - gekoppeld aan
handgeschakelde versnellingsbak: 380
nm bij 1400 t/min
Koppel - gekoppeld aan automatische
transmissie: 400 nm bij 1400 t/min
Light Duty Homologatie, emissieniveau:
Euro 6D-Final
Heavy Duty Homologatie, emissieniveau:
Euro VI stap E

Motorkoppel [Nm]

160 PK

Motorkoppel [Nm]

VERMOGEN

“One mission, one engine”.

De nieuwe Ducato wordt geleverd
met een breed aanbod Euro VI stap E
aandrijflijnen voor zware toepassingen:
140 pk, 160 pk "Power" en 180 pk
"Power", zowel met handgeschakelde
als automatische transmissie, met
behoud van dezelfde koppel- en
vermogenscurves als de Light Duty
Homologatie.
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200.0
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150.0
100.0

Vermogen Pk
Koppel Nm

50.0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Motortoerental [rpm]

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK. Motorkoppeling: Koppeling met enkele droge plaat en hydraulische ontkoppeling. Aantal versnellingen: 6+R AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK. Motorkoppeling: Koppelomvormer, met elektronisch elektro-hydraulisch regelsysteem. Aantal versnellingen: 9+R
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COMFORT

Hit your target
destination.
Haal het beste
uit uw werkdag
met de nieuwe
automatische
transmissie met
9 versnellingen.

26

Uw werk kan u op verschillende wegen, in verschillende
verkeerssituaties en in verschillende andere drukke
situaties brengen, maar dankzij de gloednieuwe
automatische 9-versnellingsbak kunt u het denken aan
het voortdurend schakelen vergeten.
De nieuwe automatische transmissie met 9 versnellingen
is ontworpen voor uw beste rijplezier. Een moderne
koppelomvormer heeft de plaats ingenomen van de
conventionele koppeling, waardoor comfortabel en
efficiënt kan worden geschakeld.
Dit zorgt ervoor dat de perfecte versnelling altijd wordt
ingeschakeld zonder moeite en vooral met de beste
optimalisatie van het brandstofverbruik.
Bovendien stelt de nieuwe automatische transmissie
met 9 versnellingen de bestuurder in staat om de beste
rijmodus te selecteren, afhankelijk van zijn missie: van
Normaal voor de perfecte balans tussen prestaties en
zuinigheid, via ECO voor een zuinig brandstofverbruik,
tot Power voor meer uitdagende missies met hellingen
of volle belading. Schakelen heeft niet alleen invloed op
uw rijgedrag, maar op uw hele werkdag, beleef meer rust
met de Ducato.

RUIMTE

Stop
dreaming
big!
Go bigger!
Ruim en flexibel,
de nieuwe Ducato biedt u
alle ruimte die u nodig heeft.

Wat uw missie ook is, met zijn grote veelzijdigheid en het
beste laadvolume in zijn klasse tot 17 m3, zal de Ducato
zich laten zien als een betrouwbare partner die u alle
ruimte biedt die uw werk nodig heeft.
28

5413

5998

WIEBASIS
4035 XL

6363

EXTRA HOOG
DAK HOOG

2764

CONFIGURATIES

Afmetingen

WIELBASIS 3000 mm

2524

GESLOTEN
BESTEL

GESLOTEN BESTEL
MET RAMEN

CREW CAB

GESLOTEN
BESTEL

GESLOTEN BESTEL
MET RAMEN

CREW CAB

STANDAARD DAK

2254

3 WIELBASES
4 LENGTES
3 HOOGTES

GVW: 2800, 3000, 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg

GVW: 3300, 3500 kg

GVW: 3300, 3500 kg

Laadvermogen: van 1400 tot 1590 kg

Laadvermogen: van 1230 tot 1440 kg

Laadvermogen: van 905 tot 1590 kg
Heavy van 1530 tot 2120 kg

Laadvolume: 8 en 9,5 m³

Laadvolume: 5,5 m³

Laadvolume: 8 en 9,5 m³

WIELBASIS 4035 mm
GESLOTEN
BESTEL
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WIELBASIS 3450 mm

HOOG DAK

Ruim en flexibel,
de nieuwe Ducato biedt u
alle ruimte die u nodig heeft.

Wat uw missie ook is, met zijn grote veelzijdigheid en het
beste laadvolume in zijn klasse tot 17 m3, zal de Ducato
zich laten zien als een betrouwbare partner die u alle
ruimte biedt die uw werk nodig heeft.

RUIMTE

4963

WIEBASIS
4035

INTERIORS

Stop
dreaming
big!
Go bigger!

LENGTE

WIEBASIS
3450

HOOGTE

RUIMTE

WIEBASIS
3000

535-550
WIEBASIS

3000

3450

4035

Afmetingen van het voertuig in mm

GESLOTEN BESTEL
MET RAMEN

GVW: 3000, 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500 kg

Laadvermogen: van 1060 tot 1550 kg
Heavy van 1470 tot 2200 kg

Laadvermogen: van 1360 tot 1550 kg
Heavy van 1470 tot 2200 kg

Laadvermogen: van 1160 tot 1520 kg
Heavy van 1320 tot 1340 kg

Laadvolume: 10 en 11,5 m³

Laadvolume: 10 en 11,5 m³

Laadvolume: 8 m³

WIELBASIS 4035 mm XL
HEAVY CREW CAB

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg

GVW: 3300, 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4250 kg

GVW: Heavy 3500 kg

Laadvermogen: van 1290 tot 1470 kg
Heavy van 1390 tot 2150 kg

Laadvermogen: van 1310 tot 1470 kg
Heavy van 1390 tot 2150 kg

Laadvolume: 10,5 m³

Laadvolume: 13 en 15 m³

Laadvolume: 13 en 15 m m³

Laadvermogen: Heavy van 1270 tot 1290 kg

GESLOTEN BESTEL

HEAVY CREW CAB

GVW: 3500 kg
Heavy 3500, 4005, 4170 kg

GVW: Heavy 3500, 4005, 4170 kg

Laadvermogen: van 1380 tot 1430 kg
Heavy van 1340 tot 2030 kg

Laadvolume: 15 m³

Laadvermogen: Heavy van 1370 tot 2030 kg

Laadvolume: 15 en 17 m³

Alle gegevens over het laadvermogen hebben alleen betrekking op de versie met handgeschakelde versnellingsbak.

SCAN DE QR-CODE MET UW
SMARTPHONE OM MEER DETAILS TE
LEZEN OVER TECHNISCHE SPECIFICATIES.

RUIMTE

De grootte
is ook belangrijk.
Kies de wielbasis die het beste bij u past:
uw pallets en goederen zullen perfect passen en
het werk zal eenvoudiger zijn, voor u en uw team.
Het maakt niet uit waarmee u de Ducato laadt, zowel kleine ladingen als omvangrijke
ladingen vinden altijd de perfecte plaats op en in uw voertuig, dankzij het brede
assortiment beschikbare wielbases en lengtes.

Eén compartiment, vele taken

Wielbasis
3000 mm
30

Wielbasis
3450 mm

Wielbasis
4035 mm

Wielbasis
4035 mm XL
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A

RUIMTE

Doe het
op jouw
manier!

B

D
C

Afmetingen laadruimte (in mm)
A = Hoogte laadruimte

E

NEW EURO 6D-FINAL

NEW EURO VI STEP E

Light
Heavy

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

120 MultiJet3
140 MultiJet3
160 MultiJet3
180 MultiJet3

140 MultiJet3
160 MultiJet3
180 MultiJet3

Wielbasis 4035

Wielbasis 4035 XL

1662 / 1932

1662 / 1932

1932 / 2172

1932 / 2172

1870

1870

1870

1870

C = Lengte

2670

3120

3705

4070

D = Breedte tussen wielkasten

1422

1422

1422

1422

Achterdeur

LAADVERMOGEN

Wielbasis 3450

B = Breedte

E = Laaddrempelhoogte (onbeladen)

SERIE

Wielbasis 3000

Zijdeur
Laadvolume (in m )
3

535 / 550

535 / 550

535 / 550

535 / 550

breedte

1562

1562

1562

1562

hoogte

1520 / 1790

1520 / 1790

1790 / 2030

1790 / 2030

breedte

1075

1250

1250

1250

hoogte

1485

1485 / 1755

1755

1755

8 en 9.5

10 en 11.5

13 en 15

15 en 17

Hoe voelt het om de ster van de weg te rijden? Wat uw
werk ook is, de veelzijdigheid van de Ducato kan aan uw
behoeften voldoen en hij weet wat hij moet doen om uw
perfecte werkpartner te zijn. Met een laadvolume van 8
tot 17 m³, een laadvermogen tot 2200 Kg en met 270° te
openen achterdeuren, kunt u alle goederen en
gereedschappen vervoeren die nuttig zijn voor uw
dagelijks werk. En niet te vergeten de lage
laaddrempelhoogte, de beste in zijn klasse, om de
goederen zonder moeite te laden en te lossen.
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RUIMTE

Een echte
teamleider!
De Ducato weet dat je een goed team nodig hebt om
professioneel succes te boeken. Daarom is het de moeite
waard om ook voor je team een functionele ruimte te
bieden met de Crew Cab uitvoering! Uitgerust met
comfortabele stoelen, praktische schuifdeuren en
opbergvakken, creëert De Ducato een geweldige sfeer om
samen te gaan werken.
(In Nederland wordt de Crew Cab (dubbele cabine)
aangeboden in samenwerking met Snoeks Automotive).
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RUIMTE

Vlotte vrachtwagenladingen.
Een dynamische hulp voor uw werk;
altijd klaar, bereid en in staat om elke
missie te vervullen

Vergeet zorgen en verveling wanneer u met uw Ducato
werkt. Heb plezier aan dat wat jouw behoeftes vervult.
De veelzijdigheid van de Ducato met open laadbak is uw
perfecte partner om zware en grote ladingen te
vervoeren.
Een breed scala aan lengtes en GVW’s in combinatie met
multifunctionele oplossingen stellen u in staat al uw
werkactiviteiten uit te kunnen voeren.
37

SPACE

RUIMTE

Zware
ladingen,
licht werk.
5 versies met enkele cabine
en 3 met dubbele cabine; een
wielbasis van 3000 mm tot
4035 mm, lengtes van 5,3 m
tot 6,7 m en een
laadvermogen tot 2,1 ton.
Dit is alles wat de Ducato
met open laadbak u kan
bieden. Niet alleen cijfers,
maar ook efficiëntie,
veelzijdigheid en
betrouwbaarheid.
De Ducato breidt uw keuze uit met de versie met open
laadbak, die dankzij zijn modulaire opbouw klaar is om
uitgerust te worden voor elke activiteit.
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39

6693

6328

6093

5743

4 WIELBASES
5 LENGTES

LENGTE

WIELBASIS 3450 mm

1-WEG/ 3-WEG KIPPER*

GVW: van 3200 tot 3320 kg
Heavy 3500 kg

GVW: van 3200 tot 3320 kg

Laadvermogen: van 1290 tot 1430 kg
Heavy van 1550 tot 1570 kg

Beladingsoppervlak: 5.1 m²

Laadvermogen: van 850 tot 1060 kg

Beladingsoppervlak: 5.7 m²

OPEN LAADBAK*

DUBBELE CABINE*

OPEN LAADBAK*

650

WIELBASIS 3800 mm
1-WEG/ 3-WEG KIPPER*

OPEN LAADBAK*

1-WEG/ 3-WEG KIPPER*

GVW: van 3300 tot 3430 kg
Heavy van 3500 tot 3920 kg

GVW: van 3250 tot 3320 kg
Heavy van 3500 tot 3760 kg

GVW: van 3300 tot 3430 kg
Heavy van 3500 tot 3920 kg

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4005 kg

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4100 kg

Laadvermogen: van 1360 tot 1500 kg
Heavy van 1510 tot 1950 kg

Laadvermogen: van 1170 tot 1250 kg
Heavy van 1370 tot 1650 kg

Laadvermogen: van 920 tot 1120 kg
Heavy van 1070 tot 1530 kg

Laadvermogen: van 1330 tot 1530 kg
Heavy van 1470 tot 2000 kg

Laadvermogen: van 890 tot 1160 kg
Heavy van 1030 tot 1680 kg

Beladingsoppervlak: 6.6 m²

Beladingsoppervlak: 4.9 m²

Beladingsoppervlak: 6.3 m²

Beladingsoppervlak: 7.3 m²

Beladingsoppervlak: 6.8 m²

WIELBASIS 4035 mm

Dit is alles wat de Ducato
met open laadbak u kan
bieden. Niet alleen cijfers,
maar ook efficiëntie,
veelzijdigheid en
betrouwbaarheid.
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WIELBASIS 3000 mm
OPEN LAADBAK*

5 versies met enkele cabine
en 3 met dubbele cabine; een
wielbasis van 3000 mm tot
4035 mm, lengtes van 5,3 m
tot 6,7 m en een
laadvermogen tot 2,1 ton.

De Ducato breidt uw keuze uit met de versie met open
laadbak, die dankzij zijn modulaire opbouw klaar is om
uitgerust te worden voor elke activiteit.

RUIMTE

Afmetingen van het

5293

RUIMTE

Zware
ladingen,
licht werk.

CONFIGURATIES

voertuig in mm

WIELBASIS 4035 mm XL

1-WEG/ 3-WEG KIPPER* DUBBELE CABINE*

DUBBELE CABINE
1-WEG/ 3-WEG KIPPER*

OPEN LAADBAK*

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4100 kg

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4170 kg

GVW: van 3300 tot 3500 kg
Heavy van 3500 tot 4170 kg

GVW: 3500 kg
Heavy van 3500 tot 3920 kg

GVW: 3500 kg
Heavy van 3500 tot 3970 kg

Laadvermogen: van 1310 tot 1510 kg
Heavy van 1450 tot 2070 kg

Laadvermogen: van 940 tot 1170 kg
Heavy van 1010 tot 1730 kg

Laadvermogen: van 1160 tot 1370 kg
Heavy van 1310 tot 2000 kg

Laadvermogen: van 910 tot 920 kg
Heavy van 870 tot 1370 kg

Laadvermogen: van 1460 tot 1480 kg
Heavy van 1420 tot 1910 kg

Beladingsoppervlak: 7.8 m²

Beladingsoppervlak: 7.4 m²

Beladingsoppervlak: 5.9

Beladingsoppervlak: 5.6 m²

Beladingsoppervlak: 8.5 m²

HEAVY
DUBBELE CABINE*

HEAVY DUBBELE CABINE
1-WEG/ 3-WEG KIPPER*

GVW: Heavy van 3500 tot 3860 kg

GVW: Heavy van 3500 tot 4165 kg

Laadvermogen: Heavy van 1270
tot 1650 kg

Laadvermogen: Heavy van 830 tot 1560 kg

Beladingsoppervlak: 6.8 m²

* Het laadvermogen van de driezijdige-kipperversies wordt met ongeveer 70 kg verminderd ten opzichte van de eenzijdige kipperversies.
Alle gegevens over het laadvermogen hebben alleen betrekking op de versie met handgeschakelde versnellingsbak.

WIELBASIS

3000

3450

3800

4035

SCAN DE QR-CODE MET UW
SMARTPHONE OM MEER DETAILS TE
LEZEN OVER TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Beladingsoppervlak: 6.3 m²

RUIMTE

Een gemakkelijk
te dragen lading.
Het hanteren van zware lading was nog nooit zo gemakkelijk en aangenaam met de
Ducato met open laadbak. Uw perfecte assistent om het werk lichter te maken.
De Ducato met open laadbak is volledig in eigen huis ontworpen door Fiat, die hem
ontwerpt met unieke mogelijkheden op het gebied van comfort en mogelijkheden.
Geniet van zijn ruime laadoppervlak, van 4,9 tot 8,5 m2, zijn praktische zijborden, zijn
opklapbare treeplank achteraan en zijn zeer handig antislip oppervlak: elk detail is
ontworpen om uw werk steeds efficiënter en lichter voor u te maken.

SERIE

LAADVERMOGEN

NEW EURO 6D-FINAL

Light
Heavy

GVW van 3200 tot 4200 kg
Laadvermogen van 800 tot 2070 kg
Laadoppervlak van 4,9 tot 8,5 m2

120 MultiJet3
140 MultiJet3
160 MultiJet3
180 MultiJet3

3-zijdige tipper
versie.

Enkele
zijdige tipper
versie.
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De Ducato verandert de manier waarop u uw werkdag
doorbrengt, maar hij is niet het enige. Iedereen moet
zijn steentje bijdragen en ook u kunt uw stempel
drukken op deze verandering.

Met Keyless Entry kunt u alle
cabine- en laadruimtedeuren van
de nieuwe Ducato gemakkelijk
openen/vergrendelen, zonder dat u
uw sleutels hoeft te gebruiken. Ook
kunt u met Keyless Go het voertuig
starten en uitschakelen zonder de
sleutels te gebruiken. Voor specifieke
situaties kunnen de deuren zowel
vergrendeld als ontgrendeld blijven
met de motor aan.
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De nieuwe krachtige full LEDkoplampen worden het nieuwe
topaanbod op het gebied van
verlichting. Samengesteld
uit een nieuwe DRL LED
''lichtstraal'' scherpere stijl,
LED grootlicht en dimlicht en
een LED richtingaanwijzer met
veegeffect.

VOLLEDIG DIGITALE
COCKPIT

De nieuwe elektrische parkeerrem
zorgt voor meer comfort in het
dagelijks gebruik. De bestuurder
kan het remmechanisme activeren
met een speciale schakelaar op het
dashboard; de functie kan zelfs
automatisch worden ingeschakeld
via een specifieke instelling op het
instrumentenpaneel.

Een 7" digitaal TFT
kleurenscherm en twee digitale
meters voor het toerental en
brandstofniveau. Het centrale
display biedt een complete
set voertuiginstellingen en
informatie, en is in hoge mate
aanpasbaar aan de behoeften
van elke bestuurder.

Verbeterde connectie en
comfort aan boord, waardoor
een smartphone gemakkelijk
kan worden geplaatst en
opgeladen op een veilige en
stevige plek op het dashboard.

Maak uw keuze uit verschillende beschikbare opties,
zoals de dubbele Usb-oplaadpoort, de Eat&work
passagiersbank of zelfs de nieuwe automatische
klimaatregeling. U wordt verwend met de keuzes en uw
voertuig wordt steeds stijlvoller.

FULL LED KOPLAMPEN

ELEKTRISCHE PARKEERREM

DRAADLOZE
TELEFOONLADER

OPTIES

OPTIES

Leave your mark.

KEYLESS ENTRY AND GO

DUBBELE USB
OPLAADPOORT
De USB-laadpoort op het
dashboard krijgt een vernieuwd
ontwerp en wordt een dubbele
USB A + USB C-aansluiting.

MISTLAMPEN
De optie mistlampen omvat
nu een bochtfunctie voor
een beter zicht in het donker,
de mistlampen worden
automatisch ingeschakeld
wanneer de auto bij lage
snelheid een bocht maakt.

DRL LED OP KOPLAMPEN

TECHNO DASHBOARD
AFWERKING
Handige regeling van de
luchtstroom, verkrijgbaar in
satijnchroom afwerking met de
optie techno dashboard.

LED
LAADRUIMTEVERLICHTING

Je kunt een Ducato meteen
herkennen aan zijn LEDdagrijlichten. LED's gaan
langer mee dan gewone
lampen en verminderen het
brandstofverbruik omdat ze
minder elektriciteit verbruiken.

De laadruimte kan worden
verlicht door krachtige
LED-verlichting met een
neutraal witte kleur en
infraroodsensoren; drie
afmetingen beschikbaar
gebaseerd op de wielbasis
van het voertuig.

AUTOMATISCH
KLIMAATBEHEERSING

LEDEREN STUUR EN
VERSNELLINGSPOOK

Het nieuwe ontwerp van de
klimaatregeling met een breed
centraal display, die de instelling
van de luchttemperatuur,
luchtverdeling en
ventilatiesnelheid weergeeft.
Het systeem biedt een 7voudige verdeling en een
nieuwe "Max A/C"-functie om de
koelprestaties te verbeteren.

Een comfortabeler en aantrekkelijker
stuurwielontwerp en nieuwe
bedieningselementen op en achter
de zijspaken, optioneel met leer,
sierlijsten in satijnchroom en glanzend
zwarte bedieningselementen.
Vernieuwde versnellingspook op
zowel handgeschakelde als automaat
uitvoeringen, ook verkrijgbaar met
het onderste deel van leer.

EAT & WORK
PASSAGIERSBANK

230V STOPCONTACT

VERSTELBARE
LUCHTVERING

Ontworpen om de perfecte assistent
te zijn voor bestuurder en passagier
tijdens werktijd en pauzes is deze
uitgerust met een tafel die plaats
biedt voor notebooks, tablets en
lunchbakjes, die naar de inzittenden
kan draaien voor maximaal comfort
en een deel met bekerhouders en
opbergvakken.

Met deze optie kunt u
gemakkelijk elektrische
apparaten opladen, zoals
laptops, accu's voor elektrisch
gereedschap, tablets,
smartphones en andere
apparaten met een laag
stroomverbruik die tot 150 watt
stroom nodig hebben.

Biedt een zelf niveau regelende
functie en de mogelijkheid om
de laaddrempel te verlagen
wanneer het voertuig
geparkeerd staat, door
specifieke schakelaars op het
dashboard te activeren. Het
voertuig is altijd in balans, los
van de verdeling van de lading.

VERWARMDE VOORRUIT
Sneller ontdooien en
ontwasemen van de voorruit,
zelfs in extreem koude
omstandigheden.
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Ook stijl
is een prestatie.

549
Ducato Wit

676
Grigio Campovolo

691
Ferro Grijs

WIELDOPPEN

44

162
Stof
"Velours"
Grijs
(opt. 8RT)

076
Stof Crepe
zwart mid
met dichte
hoofdsteunen
(opt. 8RS)

266
Stof Grijs
met kunst
lederen
zijwangen
(opt. 727)

385
Lanzarote Grijs

METALLIC KLEUREN

611
Aluminium Grijs

De Ducato laat zijn persoonlijkheid zien
door de perfecte combinatie te zijn tussen
efficiëntie en stijl, een sobere elegantie
om op te vallen.

173
Stof Crepe
zwart
(standaard)

15”
Opt. 878

632
Zwart

113
Artense Grijs

LICHTMETALEN VELGEN

16”
Opt. 878

15” Ducato
Opt. 433

16” Ducato
Opt. 431

16” Ducato
Opt. 0R2

15” Ducato
Opt. 439

16’’ Ducato
AT9 & Heavy
Opt. 1LR

16'' Ducato
AT9 & Heavy
Opt. 208

SCAN DE QR-CODE MET UW
SMARTPHONE OM MEER DETAILS TE
LEZEN OVER TECHNISCHE SPECIFICATIES.

PERSONALISEER

PERSONALISEER

UNILAK KLEUREN

De juiste beloning
voor een goed uitgevoerde
klus is de kans
om het opnieuw te doen.
The Ducato is ready!

“A PRO LIKE YOU”

www.fiatprofessional.com
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