
NIEUWE  DUCATO
PERSONENVERVOER

De uitrusting van de modellen en de overeenkomstige opties kunnen variëren naargelang de specifieke vereisten van 
iedere markt of naargelang de plaatselijke wettelijke bepalingen. De gegevens van deze publicaties zijn indicatief. Fiat 
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merciële redenen. Fiat Marketing 04.2.0000.02 - S - 09/2011 België - Drukkerij. Publicatie geprint op chloorvrij papier.
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Download en installeer gratis een QR code reader op uw smartphone, scan de code, volg de instructies op het scherm en krijg  toegang tot het Ducato video-
filmpje via uw internetverbinding*.

* Navigatiekosten afhankelijk van tarieven van  telefoonoperator
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NIEUWE DUCATO
• REIZEN IN BUSINESSKLASSE.

Absoluut comfort, elegantie binnenin, prestaties die ervoor zorgen dat u steeds op tijd en 

zonder stress arriveert: dat zijn de onmiskenbare karakteristieken om een kwaliteitsvolle 

service aan te bieden aan zijn passagiers, dat zijn de eigenschappen van de Ducato 

die toonaangevend is op gebied van personentransport. Een nieuwe generatie Ducato 

is aangekomen. Een modern en functioneel voorkomen met dezelfde legendarische 

betrouwbaarheid, maar met een ander, nog vrijgeviger hart: vier verschillende Multijet-

motoren die u meer prestatie bieden en ondertussen het milieu respecteren.  

Een vernieuwd interieur dat steeds comfortabeler wordt om het reisplezier te verbeteren, 

vooruitstrevende veiligheidsoplossingen en een gamma accessoires dat het plezier nog 

vergroot, zowel voor de bestuurder als voor de passagiers. Want de kwaliteit van het werk 

is zeker zo belangrijk als de reis.
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Kies uit het gamma de motor die het meest geschikt is voor uw activiteiten. Zo draaien 

uw zaken op volle kracht !

NIEUWE DUCATO
• VERMOGEN IN DIENST VAN DE ECOLOGIE.
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De nieuwe 
Ducato 

live
Download en installeer gratis een QR code 

reader op uw smartphone, scan de code,  

volg de instructies ophet scherm en krijgt  

toegang tot het Ducato videofilmpje via uw  

internetverbinding*.

* Navigatiekosten afhankelijk van tarieven van  telefoonoperator.

•  Multijet II
De motoren van de toekomst : de nieuwe generatie Multijet. 

Een voedingssysteem met snellere injectoren die in staat zijn 

verschillende injecties kort na elkaar uit te voeren :  

goedkoper, milieuvriendelijker, krachtiger.

• 115 Multijet

• 130 Multijet

• 150 Multijet

• 180 Multijet Power

•  Gerobotiseerde versnellingsbak 
Comfort-Matic

115 Multijet

Cilinder : 1.956 cm³

85 kW (115 CV) bij 3.700 toeren/min

280 Nm (28,5 kgm) bij 1.500 toeren/min

Ecologisch niveau Euro 5

Distributie DOHC (tandriem)  
Directe injectie Multijet II Common Rail  
met elektronische controle met  
turbocompressor en intercooler

130 Multijet

Cilinder : 2.287 cm³

96 kW (130 CV) bij 3.600 toeren/min

320 Nm (32,6 kgm) bij 1.800 toeren/min

Ecologisch niveau Euro 5

Distributie DOHC (tandriem) 

Directe injectie Multijet II Common Rail  
met elektronische controle met  
turbocompressor en intercooler

150 Multijet

Cilinder : 2.287 cm³

109 kW (148 CV) bij 3.600 toeren/min

350 Nm (35,7 kgm) bij 1.500 toeren/min

Ecologisch niveau Euro 5

Distributie DOHC (tandriem)  
Directe injectie Multijet II Common Rail  
met elektronische controle met  
turbocompressor met variabele  
geometrie en intercooler

180 Multijet Power
Cilinder : 2.999 cm3

130 kW (177 CV) bij 3.500 toeren/min

400 Nm (40,8 kgm) bij 1.400 toeren/min

Ecologisch niveau Euro 5

Distributie DOHC (tandriem) 
Directe injectie Multijet II Common Rail met 
elektronische controle met turbocompressor 
met variabele geometrie en intercooler

Met de nieuwe Ducato kunt u een nieuwe revolutie leiden, die van de Euro 5 Multijet motoren. Betere prestaties voor uw 

werk, lager verbruik en minder uitstoot in het milieu. Het nieuwe gamma krachtbrommen biedt vier mogelijke motorisaties die 

u elk de beste prestaties bieden. 

Kies de motor die het best aansluit bij uw vereisten : 115 Multijet, 130 Multijet, 150 Multijet, 180 Multijet Power. 

Eens te meer is de nieuwe Ducato ook echt innoverend : dankzij het nieuwe voedingssysteem wordt de verbranding 

geoptimaliseerd, een garantie voor hoge vermogens en een minimale uitstoot. Maar dat is niet alles : de nieuwe motoren zijn 

ook stiller en lichter. Dat zorgt voor meer rijplezier en minder motorgeluid. Nettoresultaat: meer besparingen voor u ! 
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Controlelampje van de Start&Stop op het dashboard.

Gerobotiseerde automatische versnellingsbak Comfort-Matic.

Pook van de manuele versnellingsbak met 6 versnellingen.  Knop van de Up- functie op het dashboard voor een optimalisatie van 

het schakelen met een volgeladen voertuig.

NIEUWE DUCATO
• COMFORT-MATIC EN START&STOP : DE STAD ONDER CONTROLE.

De technologische innovatie op de nieuwe Ducato wordt ook 

gekenmerkt door de beschikbaarheid van de Start&Stop op de 

motoren 130 en 150 Multijet. Als het voertuig stilstaat, bij een 

verkeerslicht bijvoorbeeld, met de versnellingsbak in neutraal, 

dan zorgt deze optie ervoor dat de motor tijdelijk stilvalt en weer 

opstart zodra het koppelingspedaal ingedrukt wordt.

Dit garandeert een brandstofbesparing tot 15 % in de stad en 

dus een vermindering van de uitstoot.

De motoren met  Start&Stop zijn uitgerust met de Gearshift 

Indicator, die het beste moment aangeeft om van versnelling te 

veranderen en zo de motor zo efficiënt mogelijk te gebruiken en 

het verbruik nog te verminderen.

Om aan ieders vereisten te voldoen zijn er bovendien twee 

manuele versnellingsbakken met 6 versnellingen beschikbaar 

om te rijden met een lager toerental, zelfs op autosnelwegen. De 

krachtigste motor, de 180 Multijet Power, kan uitgerust worden 

met een gerobotiseerde automatische versnellingsbak Comfort-

Matic die de uitstekende prestaties van de motor combineert 

met het beperkte verbruik van de mechanische transmissie, en 

dit met de eenvoud en het gebruiksgemak van een automatische 

versnellingsbak.

Via de Up-knop kunt u het schakelen optimaliseren wanneer 

het voertuig volgeladen is of op steile heiligen, terwijl het meest 

geschikte motorregime gegarandeerd blijft in alle omstandigheden.
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Panorama hoog dak
MTM : 3.300 kg

8/9 plaatsen

Wielbasis 
3.450 mm

Combi
MTM : 3.000 en 3.300 kg

5/6 plaatsen
8/9 plaatsen

Combi hoog dak
MTM : 3.300 kg, Maxi 3.500 kg

5/6 plaatsen
8/9 plaatsen

Combi halfgesloten
MTM : 3.000 en 3.300 kg

5/6 plaatsen

Combi hoog dak halfgesloten
MTM : 3.300 kg, Maxi 3.500 kg

5/6 plaatsen

Wielbasis 
3.000 mm

Panorama 
MTM : 3.000 kg

8/9 plaatsen

De vereisten van personen die reizen kunnen erg verschillend zijn.

Daarom heeft Ducato steeds het juiste antwoord met zijn Panorama- en Combi-versies.

NIEUWE DUCATO
• VEEL WERKGENOT EN EEN GOEDE REIS. VOOR IEDEREEN !
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De nieuwe 
Ducato 

live

Een groot laadvermogen voor elke vereiste. De nieuwe Ducato Combi is kampioen in de mogelijkheid om zijn ruimte 

om te bouwen. De zetels van de tweede en derde rij kunnen neergelaten worden (en kunnen verwijderd worden 

indien nodig), waardoor er een groot volume ontstaat voor de goederen of waardoor er meer ruimte vrijkomt voor 

de passagiers die steeds reizen bij maximaal comfort, mede dankzij de zetels met ruime afmetingen en de optimale 

ventialatie, verkregen door het leidingnet onder het dak met individuele ventilatoren voor iedere passagier.

combi
• RUIMTE IN DE RUIMTE.

NIEUWE DUCATO COMBI

• Van 2 tot 9 plaatsen

• Laadvolume van 1,7 tot 11,5 m3

•  Met ruiten, halfgesloten 

•  Korte (3.000 mm) en middellange 
(3.450 mm) wielbasissen

NIEUWE DUCATO PANORAMA

• Aantal plaatsen  : 8/9

•  Laadvolume : 0,6 tot 2,8  m3

De achterdeur in twee delem kan over 

de volledige hoogte geopend worden. 

Dit betekent dat elke centimeter,  

van de vloer tot het dak, een nuttige 

ruimte is voor het laden en lossen  

van goederen.

De wielkastem, de pamelem van de 

achterdeur en het laadcompartiment  

zijn beschermd door een stevige 

bekleding.

Combi halfgesloten
5/6 plaatsen

Combi met ruiten
5/6 - 8/9 plaatsen

COMBI 
 MET RUITEN

HALF GESOTEN 
COMBI

Wielbasis
3.000

Wielbasis 
3.450

Wielbasis 
3.000

Wielbasis 
3.450

A = Hoogte 1.515 1.788 1.515 1.788

B = Breedte 1.860 1.860 1.860 1.870

C =  lengste 5/6 plaatsen

lengste 8/9 plaatsen 

zonder de passagierszetels achteraan

1.716

816 

2.670

2.159

1.259

1.254

1.716

– 

2.670

2.159

– 

3.120

D = Breedte tussen wielkasten 1.254 1.254 1.254 1.422

E =  Hoogte laaddrempel 500  500 / 520 500 500 / 520

Download en installeer gratis een QR code 

reader op uw smartphone, scan de code,  

volg de instructies ophet scherm en krijgt  

toegang tot het Ducato videofilmpje via uw  

internetverbinding*.

* Navigatiekosten afhankelijk van tarieven van  telefoonoperator.
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Panorama Wielbasis 3.450
8/9 plaatsen

Panorama Wielbasis 3.000
8/9 plaatsen

Met de nieuwe Ducato Panorama kunt u de configuratie van 8 of 9 plaatsen kiezen. Elke zitplaats heeft een individuele 

zetel met regelbare rugleuning, opgevulde armleuningen en 3-puntsgordel.

Het bagagerek is ruim, zelfs wanneer alle zitplaatsen in gebruik zijn en om plaats te maken voor nog grotere objecten 

kan de hoedenplank neergelaten en helemaal verwijderd worden.

panorama
• EEN COMFORTABELE REIS.

Aan beide kanten zijn er praktische 

bagageopberg varren varren 

beschikbaar onder het dak:

Geklimatiseerde lucht wordt verspreid via een  

leidingnet in de hemelbekleding opbouw onder  

het dak met regelbare ventilatieroosters voor  

elke passagier.

Op aanvraag kan het comfort 

verhoogd worden door : 

-  getinte ruiten die intimiteit van 

passagiers garanderen.

-  reflecterende vooruit die 

zonneschijn in cabine vermindert

PANORAMA

babage ruimte Wielbasis 
3.000 mm

Wielbasis 
3.450 mm

A = Hoogte 1.515 1.788

B = Breedte 1.860 1.860

C =  lengte 588 1.038

D = Breedte tussen wielkasten 1.250 1.250

E = Hoogte laaddrempel 500 520
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COMBI En PANORAMA FLEX FLOOR

In de versie Flex Floor bereiken de nieuwe Ducato Combi en Panorama het hoogtepunt van polyvalentie en 

beantwoorden ze aan de meer specifieke vereisten van al wie personen vervoert. Flex Floor is een innovatief 

systeem waarmee u, dankzij een met aluminium rails uitgeruste vloer, de beschikbare ruimte kunt aanpassen aan uw 

persoonlijke gebruik: de zetels, die allemaal individueel zijn, kunnen schuiven, verwijderd worden of veranderen van 

positie, waardoor de afmetingen van de bagageruimte en het passagierscompartiment kunnen aangepast worden.

De nieuwe Ducato Flex Floor is ook geschikt voor het transport van personen met beperkte mobiliteit dankzij 

voorzieningen voor het vastzetten van rolstoelen en andere accessoires die het vervoeren van passagiers met 

beperkte mobiliteit vergemakkelijken. Een handig en polyvalent voertuig met als groot voordeel de mogelijkheid  

om hem om te bouwen.

• TWEE VOERTUIGEN, DUIZENDEN MOGELIJKHEDEN.

Inklapbare opstaptrede om gemakkelijk in- en uit te stappen.

Drie van de vele mogelijkheden 

voor het interieur.

17
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Wielbasis
4.035 mmXL

Minibus
MTM : Maxi 4 200 kg

16 plaatsen + bestuurder

Minibus
MTM : Maxi 4.005 kg

13 plaatsen + bestuurder

Wielbasis
4.035 mm

13 + 1 16 + 1

Één van de talrijke mogelijkheden voor de afwerking van het interieur.

Van managers in kostuum met das tot een groep toeristen. Dankzij de polyvalentie van de Ducato kunnen alle soorten 

passagiers met gemak en maximaal comfort vervoerd worden. Om tegemoet te komen aan de vereisten van het meest 

gevarieerde personentransport wordt de Minibus-afwerking voorgesteld. 

De nieuwe Ducato Minibus kan naast de bestuurder tussen 13 en 16 personen vervoeren. Alle zetels zijn uitgerust 

met een geïntegreerde hoofdsteun, veiligheidsgordel en inklapbare armleuningen. De vakken die zich onder de opbouw 

bevinden, bewaren de handbagage van iedere passagier en bevatten ventilatoren voor de verspreiding van koude en 

warme lucht om een ideaal comfort aan boord te verzekeren. De extra verwarming en de dubbele airconditioning  

(als optie) zorgen voor het ideale comfort aan boord in elke situatie. De nieuwe Ducato Minibus is uitgerust met een 

automatisch uitschuifbare opstaptrede om het in- en uitstappen van passagiers te vergemakkelijken.

*  De nieuwe Ducato minibus is exclusief uitgerust met de multijet Euro V motor, beschikbaar met manuele versnellingsbak met 6 versnellingen of gerobotiseerde 
comfort-matic.

et chaud pour garantir un confort idéal à bord. Le chauffage supplémentaire et le double climatiseur (sur demande) 

MINIBUS*

• VOOR KLASSEPASSAGIERS.
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De nieuwe 
Ducato 

live
Elegant Interieur.

Elegant dashboard.

Comfortabel, praktisch, stil, ergonomisch. Mooi. De nieuwe Ducato heeft nu ook een nieuwe 

stijl en wordt steeds aangenamer in het gebruik. Werken in een comfortabele omgeving is 

fundamenteel, dat weet iedereen. De grote nieuwigheden zijn terug te vinden in de kleuren 

van de cabine, die bijdragen tot het gevoel van harmonie, soepelheid en elegantie dat 

u omringt aan het stuur van de Ducato : het grijs van de opbouw van het dak, de lichte 

kleur van de deurpanelen, het zwart of grijs van het dashboard. Alles werd onderzocht en 

ontworpen met één enkel doel: uw comfort. Technologie, praktisch gebruik en esthetiek 

gaan hand in hand: de bedieningen zijn goed bereikbaar en hanteerbaar, de bestuurderszetel 

kan volledig afgesteld worden om een optimale rijpositie te garanderen, de ruimte is op 

een heel functionele manier ingedeeld. U houdt alles wat u nodig heeft binnen handbereik 

dankzij verschillende compartimenten, lades en zelfs een schrijftafeltje. Om in de beste 

omstandigheden te kunnen reizen kunt u ook de temperatuur en de vochtigheid in het voertuig 

op peil houden dankzij de manuele of automatische klimaatregelaar met zonnesensor.  

En we mogen ook de ondersteuning van de CruiseControl en de parkingsensoren niet 

vergeten. Met een dergelijk voertuig wordt reizen echt rustgevend.

NIEUWE DUCATO
• VOOR EEN COOLE REIS.

•  Nieuwe ergonomische interieurs

•  Blue&Me - TomTom met live 
functies

•  eco:Drive

•  Versie Techno met afwerkingen 
met aluminiumeffect

•  Versie Elegant met afwerkingen 
met houteffect

Download en installeer gratis een QR code  

reader op uw smartphone, scan de code, 

volg de instructies op het scherm en krijg 

toegang tot het Ducato videofilmpje via uw 

internetverbinding*.

* Navigatiekosten afhankelijk van tarieven van  telefoonoperator.
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Bediening aan het stuur.

Blue&Me™ is een innovatief systeem dat de levenskwaliteit 

aan boord van de nieuwe Ducato nog verbetert. Het laat 

toe handenvrij te bellen met de Bluetooth® technologie. Het 

systeem is compatibel met de meeste mobiele telefoons die 

momenteel verkocht worden. Als er een oproep binnenkomt 

en de boordradio staat aan, dan onderbreekt het systeem 

het volume en activeert het de conversatie in handenvrije 

modus via de luidsprekers. U kunt vocaal nummers vormen 

of een nummer bellen dat in uw telefoonboek staat (dat 

al gedownload werd op de Blue&Me™) gewoon door de 

naam van het contact uit te spreken. Met Blue&Me™ kunt 

u ook muziek in digitaal formaat (MP3, WMA, Wav en AAC) 

beluisteren via de luidsprekers van het audiosysteem en wel 

door uw Media Player, USB-stick of iPod aan te sluiten en  

de nummers te selecteren met een bediening aan het stuur.

Centraal handschoenenvakje en usb-poort.

Ontdek alle kenmerken van de Blue&Me TomTom live. Met de LIVE diensten, en in het bijzonder HD Traffic™ die precieze 

informatie over het verkeer combineert met het dynamische beheer van uw route, kunt u in alle veiligheid de beste reisroute 

identificeren en kiezen, zodat u uw activiteit nooit moet blokkeren. De dienst, die de meeste hoofd- en secundaire wegen 

omvat, wordt om de 2 minuten automatisch bijgewerkt. Bovendien hebt u altijd een database met de vaste en mobiele 

radars bij de hand die voortdurend bijgewerkt wordt, evenals een waaier aan informatie dankzij de Blue&Me TomTom live. 

En dat is niet alles. De gebruikers van de nieuwe Ducato kunnen:

• één jaar lang gratis genieten van de live diensten.

•  profiteren van de Drive info: om informatie te krijgen over de rijstijl en handige tips om de milieu-impact te beperken door 

het verbruik te optimaliseren, te schakelen en uw rijstijl aan te passen aan de aard van het parcours.

•   zich baseren op de reserve-indicator en de automatische vermelding van het dichtstbijzijnde benzinestation om nooit zon-

der brandstof te vallen.

• alle informatie van hun boordcomputer te zien krijgen op één enkel scherm.

•  de navigator gebruiken als interface met aanraakscherm om de functies van Blue&Me™ te beheren:

- Media Player om de muziek op uw MP3-speler of iPod te selecteren die aangsloten werd op de USB-poort van het voertuig 

- een telefoon om de contacten in uw gsm weer te geven en te selecteren of het laatste nummer terug te bellen

•  profiteren van een nieuwe bevestiging voor de TomTom GPS die ontwikkeld werd in samenwerking met Magneti Marelli, 

met respect voor alle vereisten van de automobielsector en die aanpasbaar is aan verschillende modellen van voertuigen
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Een camera boven de achterdeur stuurt de afbeelding van de zone net achter 

het voertuig door naar een scherm in de cabine waardoor manoeuvres in 

achteruit in alle veiligheid uitgevoerd kunnen worden.

De richtingaanwijzers zitten geïntegreerd in de achteruitkijkspiegels.

Het reflecterende gedeelte heeft een dubbele parabool om de zichtbaarheid 

te verbeteren.

De parkeersensoren met schakelen aan bij het achteruitrijden en verwittigen 

de bestuurder bij het naderen van een obstakel via een intermitterende toon.

NIEUWE DUCATO
• MEER PERSONEN AAN BOORD, MEER VEILIGHEID.

Voertuig zonder Traction+

Voertuig met Traction+

Lage 
wrijvings-
coëfficiënt

Lage 
wrijvings-
coëfficiënt

Hoge  
wrijvings-
coëfficiënt

Hoge  
wrijvings-
coëfficiënt

Traction+ garandeert maximale mobiliteit op alle wegentypes.

Al wie een hele dag werkt heeft behoefte aan sereniteit. Daarom biedt de nieuwe Ducato u de maximale veiligheid die  

u nodig heeft, met nog een extraatje. De grootste nieuwigheid is het systeem Traction+, beschikbaar als optie.  

Het gaat om een erg innoverend tractie controlesysteem dat een maximale mobiliteit garandeert in geval van het  

wegslippen van een wiel, bijvoorbeeld op gladde of vervormde terreinen. Het remsysteem met dubbelcircuit beschikt  

over schijfremmen vooraan en achteraan (de geventileerde schijven hebben een diameter van 280 tot 300 mm). 

Bovendien verdeelt het ABS-systeem met 4 kanalen met EBD de remwerking over de vier wielen zodat ze niet blokkeren, 

zelfs niet wanneer u bruusk remt, en zodat de richting van het voertuig behouden blijft. Het ESP-systeem is ook beschikbaar 

op aanvraag. Dit systeem maakt het mogelijk het traject van het voertuig bij te sturen in kritieke situaties waardoor de 

controle over het voertuig op ieder moment gegarandeerd wordt. Het systeem omvat de functies ASR, Hill Holder, MBA 

en LAC (Load Adaptive Control).

Dankzij de autonivellerende ophangingen blijft de wegligging in alle omstandigheden constant, ongeacht de lading en de 

verdeling. De nieuwe Ducato werd ontworpen om eventuele schokken te absorberen met een maximale doeltreffendheid. 

De onvervormbare cabine garandeert een maximale veiligheid, net als het airbagsysteem: naast de dual stage bestuur-

dersairbag is er ook een full-size airbag van 120 liter beschikbaar voor de passagiers en, als optie , kunnen ook laterale 

airbags voorzien worden.

Kortom, een absolute bescherming van 360 graden.
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• PASTELKLEUREN

• METAALKLEUREN

199 Rosso Tiziano

455 Blu Imperiale

453 Blu Lago

611 Grigio Alluminio

506 Golden White

632 Nero

249 Blanco

479 Blu Line

600 Grigio Botticelli

691 Grigio Ferro

NIEUWE DUCATO

172 Crêpe 
rood/zwart

175 Fluweel 
rood/zwart

206 Simili-leder 
grijs

 (opt. 728) (opt. 727)

Pastelkleuren

199 Rosso Tiziano

249 Blanco

455 Blu Imperiale

479 Blu Line

Metaalkleuren (opt. 210)

453 Blu Lago

506 Golden White

600 Grigio Botticelli

611 Grigio Alluminio

632 Nero

691 Grigio Ferro

206 Simili-leder Grijs175 Fluweel rood/zwart172 Tissu Crêpe rood/zwart

De kleuren in deze catalogues zijn louter ter illustratie. Drukinkt kan de koetswerkkleuren niet waarheidsgetrou wergeven.

• BINNENBEKLEDING EN KOETSWERKKLEUREN.

• COMBINATIES KOETSWERKKLEUREN / BINNENBEKLEDING
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