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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  
videofilmpje via uw internetverbinding*. 

* Navigatiekosten afhankelijk van tarieven van  telefoonoperator. NIEUWE DUCATO
GOEDERENVERVOER
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Innoverend, robuust, onvermoeibaar, op maat, polyvalent, heel praktisch en met  

30 jaar ervaring. Wie zou nu niet met zo’n partner willen samenwerken? Ducato is dat  

allemaal, en nog veel meer. En toch blijft Ducato evolueren om u de mogelijkheid  

te bieden uw activiteiten uit te oefenen in de beste omstandigheden. De nieuwe  

generatie Ducato is er.

Een modern en functioneel uitzicht met dezelfde legendarische betrouwbaarheid, maar 

met een ander, nog vrijgeviger hart: vier verschillende Multijet Euro 5 motoren die uw 

professionele prestaties optimaliseren en ondertussen het milieu respecteren. En interieurs 

met een nieuwe look die steeds comfortabeler worden om het welzijn aan boord te  

verbeteren, vooruitstrevende veiligheidsoplossingen en een gamma van accessoires  

dat de polyvalentie nog vergroot. Kortom, technologie in dienst van uw activiteiten.

NIEUWE DUCATO
• DE NIEUWE BUSINESSGENERATIE.

3
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Kies uit het gamma de motor die het best geschikt is voor uw activiteit. Zo verhoogt u uw 

prestaties terwijl u het milieu beschermt en heel wat geld bespaart.

DE NIEUWE DUCATO
• VERMOGEN TEN DIENST VAN DE ECOLOGIE 

5
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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 op het scherm en krijg 

toegang tot het Ducato videofilmpje via uw 

internetverbinding*.

* Navigatiekosten afhankelijk van tarieven van  telefoonoperator.

115 Multijet

Cilinder : 1.956 cm³

85 kW (115 PK) 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 sturing met  
turbocompressor en intercooler

130 Multijet

Cilinder : 2.287 cm³

96 kW (130 PK) 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 sturing met  
turbocompressor en intercooler

150 Multijet

Cilinder : 2.287 cm³

109 kW (148 PK) 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 sturing met  
turbocompressor met variabele  
geometrie en intercooler

180 Multijet Power

Cilinder : 2.999 cm3

130 kW (177 PK) 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 sturing met  
turbocompressor en intercooler

•  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

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 motorisa-

ties 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 kan de verbranding immers geoptimaliseerd worden wat hoge vermogens en een minimale uitstoot 

garandeert. 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!

7
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DE NIEUWE DUCATO
• COMFORT-MATIC EN START&STOP. DE STAD ONDER CONTROLE.

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.

Controlelampje van de Start&Stop op het dashboard.

De technologische innovatie op de nieuwe Ducato wordt ook 

gekenmerkt door de beschikbaarheid van de Start&Stop op de 

motoren 130 en 150 Multijet. Wanneer het voertuig stilstaat, bij 

een verkeerslicht bijvoorbeeld, met de motor in neutrale positie, 

dan zorgt deze optie ervoor dat de motor tijdelijk wordt stilge-

legd en weer opstart gewoon door op de ontkoppelingspedaal  

te duwen. Dit garandeert een brandstofbesparing tot 15 % in de 

stad en dus een vermindering van de uitstoot.

De motoren met Start&Stop zijn uitgerust met een Gearshift 

Indicator die het beste moment suggereert om van  

versnelling te veranderen om de motor zo goed mogelijk te 

gebruiken en het verbruik nog te verminderen.

Om aan ieders vereisten te voldoen worden bovendien twee 

manuele versnellingsbakken met 6 versnellingen voorgesteld om 

te rijden tegen een verlaagd regime, zelfs op de 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.
9
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De vele combinaties en het hoge laadvermogen waren altijd al de sterke punten van de 

Ducato. Hoe groter de keuze, hoe ruimer uw professionele horizon.

U kunt best altijd meer willen en daarom biedt de nieuwe Ducato u ontelbare oplossingen.

DE NIEUWE DUCATO
• ALTIJD GOED VOLGELADEN OP HET WERK.

11
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De nieuwe  
Ducato live

De laterale schuifdeuren maken het  

laden van standaard europaletten  

(1.200 x 800 mm) heel gemakkelijk.

Voor de bestelwagens worden niet minder dan acht 

verschillende volumes voorgesteld, tussen 8 en 17 m3. 

Voeg daarbij de ruime keuze aan Euro 5 Multijet motoren en 

u begrijpt in welke mate de nieuwe Ducato perfect is voor 

uw onderneming.

Laten we nog even verder gaan met de cijfers die, in 

gevallen als dit, echt tellen. 3 verschillende afmetingen voor 

de laterale schuifdeur en de deur achteraan, 3 wielbasissen, 

4 lengtes, 3 hoogtes en bruto laadvermogen tussen 1.000 

en 2.000 kg. Door al deze variabelen te combineren biedt 

de nieuwe Ducato meer dan 2.000 versies!

Er worden twee wandtypes voorgesteld  

voor de scheiding tussen de cabine en  

het laadcompartiment : volledig in  

staalplaat of met een schuifraam.

Bestelwagens
MTM: 3.000, 3.300, 3.500 kg

Bruto laadvermogen van 
1.090 tot 1.655 kg

Laadvolume: 8 en 9,5 m3 

Wielbasis 3000 mm Wielbasis 3450 mm Wielbasis 4035 mm Wielbasis 4035 mm XL

Bestelwagens met ruiten 
MTM: 3.000, 3.300, 3.500 kg

Bruto laadvermogen van 1.090 
tot 1.655 kg

Laadvolume: 8 en 9,5 m3

(*) Niet beschikbaar op alle versies 

Bestelwagens
MTM: 3.000, 3.300, 3.500 kg 
Maxi 3.500, 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.025 
tot 1.995 kg

Laadvolume: 10 en 11,5 m3

Bestelwagens met ruiten(*)

MTM: 3.000, 3.300, 3.500 kg 
Maxi 3.500, 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.025 tot 
1.995 kg

Laadvolume: 10 en 11,5 m3

Bestelwagens
MTM: 3.000, 3.300, 3.500 kg 
Maxi 3.500, 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.250 
tot 1.945 kg

Laadvolume: 13 en 15 m3

Bestelwagens met ruiten(*)

MTM: 3.300, 3.500 kg 
Maxi 3.500, 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.250 tot 
1.945 kg

Laadvolume: 13 en 15 m3

Bestelwagens
MTM: Maxi 3.500, 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.360 
tot 1.900 kg

Laadvolume: 15 en 17 m3

Bestelwagens met ruiten
MTM: Maxi 3.500, 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.390 
tot 1.900 kg

Laadvolume: 15 m3

•  Maximaal toegelaten massa van 
3 tot 4 ton

•  Bruto laadvermogen van 1.000 tot 
2.000 kg

•  3 wielbasissen, 4 lengtes en 
3 hoogtes

•  8 volumes van het laadcompartiment 
tussen 8 en 17 m3

•  3 verschillende afmetingen voor 
de laterale schuifdeur en de deur 
achteraan

•  Maximaal toegelaten lading tot 
2.100 kg op de as vooraan en tot  
2.400 kg op de as achteraan

•  2 verschillende onderstellen: 
Light en Maxi om alle  
opdrachten op een correcte  
manier te kunnen afhandelen

•  Maxi gamma met wielen van 16” 
en een versterkte ophanging

Betere prestaties en een verlaagd  

verbruik, mede dankzij de CX  

(luchtpenetratiecoëfficiënt) van 0,31,  

één van de beste in zijn categorie.

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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Aarzel niet met laden: de Nieuwe Ducato kan alles aan. Hij is heel toegankelijk dankzij de laterale schuifdeuren en  

kan gemakkelijk, zelfs met één vinger, geopend worden! De achterdeuren kunnen tot 90°, 180° of in optie tot  

270° geopend worden.

Dat betekent dat, wanneer ze openstaan, elke centimeter ruimte benut kan worden om de goederen te laden. Het laa-

dcompartiment is ook uitgerust met met opklapbare ringen (8 tot 12) om goederen te kunnen vastmaken. Bovendien 

kunnen de binnenwanden bekleed worden met thermogevormde panelen tot aan de hoogte van de riem  

om zo de wanden van het voertuig te beschermen tegen schokken als gevolg van de manipulatie van de ladingen.  

Het licht binnenin het laadruimte wordt gegarandeerd door plafondverlichting van 15 Watt. Als optie is een extra binnen-

verlichting met magnetische zaklamp beschikbaar.

Wielbasis  
3.000

Wielbasis  
3.450

Wielbasis  
4.035

Wielbasis 
4.035 XL

A =  hoogte laadcompartiment 1.662 1.662 / 1.932 1.932 / 2.172 1.932 / 2.172

B = breedte 1.870 1.870 1.870 1.870

C = lengte 2.670 3.120 3.705 4.070

D = breedte tussen de wielkasten 1.422 1.422 1.422 1.422

E =  hoogte van de laaddrempel 535 540 / 560 545 / 560 550 / 560

Breedte deur achteraan 1.562 1.562 1.562 1.562

Hoogte 1.520 1.520 / 1.790 1.790 / 2.030 1.790 / 2.030

Breedte laterale deur 1.075 1.250 1.250 1.250

Hoogte 1.485 1.485 / 1.755 1.755 1.755
De interne breedte tussen de wielpassages 

is 142 cm, de breedste in zijn categorie.

15
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Een dubbele cabine, een veelvuldig comfort en doeltreffendheid. Met de nieuwe Ducato 

dubbele cabine is uw team echt volledig !

NIEUWE DUCATO
• HIJ BRENGT UW TEAM NAAR HET WERK.

17
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Pick-up
MTM: 3.000, 3.300, 3.500 kg

Bruto laadvermogen van 1.125 
tot 1.535 kg

Laadoppervlakte : 5,7 m2

Pick-up dubbele cabine
MTM :  3.300, 3.500 kg 

Maxi 3.500 et 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.285 
tot 1.895 kg

Laadoppervlakte : 4,9 m2

Pick-up
MTM:  3 000, 3.300, 3.500 kg 

Maxi 3.500 et 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.095  
tot 2.045 kg

Laadoppervlakte : 6,6 m2

Pick-up dubbele cabine
MTM :  3.300, 3.500 kg 

Maxi 3.500 et 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.125 tot 
1.940 kg

Laadoppervlakte : 5,9 m2

Pick-up
MTM:  3 000, 3.300, 3.500 kg 

Maxi 3.500 et 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.125 
tot 2.075 kg

Laadoppervlakte : 7,3 m2

Pick-up dubbele cabine
MTM :  3.300, 3.500 kg 

Maxi 3.500 et 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.435 
tot 1.900 kg

Laadoppervlakte : 6,8 m2

Pick-up
MTM:  3 000, 3.300, 3.500 kg 

Maxi 3.500 et 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.340 tot  
2.055 kg

Laadoppervlakte : 7,8 m2

Pick-up
MTM:  3 000, 3.300, 3.500 kg 

Maxi 3.500 et 4.005 kg

Bruto laadvermogen van 1.465 tot  
2.010 kg

Laadoppervlakte : 8,5 m2

Wielbasis  
3.000 mm

Wielbasis  
3.450 mm

Wielbasis  
3.800 mm

Wielbasis  
4.035 mm

Wielbasis  
4.035 mm XL

Stijlvol, functioneel, krachtig, praktisch en comfortabel: alles  

in één voertuig. Het is beschikbaar in 8 configuraties, 5 met 

een enkele cabine en 3 met een dubbele cabine, met een 

nuttige brute laadvermogen tussen 1.095 en 2.075 kg en 

laadoppervlaktes van 4,9 tot 8,5 m2.

Het oppervlakte van de bekisting is antislip  

en is uitgerust met haken om de lading aan 

vast te maken.

De zijschotten werden uitgevoerd 

in geprofileerd aluminium met het oog 

op een maximale stevigheid en kwaliteit 

kwaliteit. En door zijn lager gewicht het  

laadvermogen te verhogen. 

•  Enkele en dubbele cabine

•  8 mogelijke configuraties

•  4 wielbasissen, 5 lengtes

•  Bruto laadvermogen van 1.095 tot 
2.075 kg

Als u in een team moet werken is niets  

zo handig als de dubbele cabine om het  

vervoer te optimaliseren.

De nieuwe  
Ducato live

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

en wordt steeds aangenamer. Werken in een comfortabele omgeving is fundamenteel, 

dat weet iedereen.

DE NIEUWE DUCATO
• IN EEN COMFORTABELE OMGEVING WERKT MEN BETER.

21
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De grote nieuwigheden hebben betrekking op de kleuren van de cabine die bijdragen tot  

een gevoel van harmonie, soepelheid en elegantie wanneer u aan het stuur zit van de nieuwe 

Ducato: het grijs van het dak, de lichte kleur van de deurpanelen, het donkergrijs van het 

dashboard.

Alles werd onderzocht en ontworpen met één enkel doel: uw comfort. Technologie, praktijk 

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 hebt 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.

In het koelvak (wanneer de airco aanstaat) past een fles van anderhalve liter.

Tweezitbank met centrale zetel, uitgerust met verschillende opbergvakken.

Twee bekerhouders, een pennenhouder en een erg praktisch tablet met  

klembord.

• Nieuwe ergonomische interieurs

• Volledig uitgeruste centrale zetel

• Schrijfsteun

•  Blue&Me - TomTom met Live 
functies

• eco: Drive Professional

Blocnote, klembord en steun: drie verschillende functies in één  

gemakkelijk bereikbaar object dat de cabine van uw  Ducato  

omvormt tot een mobiel kantoor.

Interieur in rode crêpe.

De nieuwe  
Ducato live

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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Blue&Me™ is een innoverend 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 van 

dit moment. Als er een oproep  

binnenkomt, en als de boordradio aan staat, 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 op het stuur.

Bediening op het stuur.

Centraal handschoenenkastje met slot 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 onderbreken. De service, 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, efficient 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  

zonder 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 toepassing om het telefoon boek van uw gsm weer te geven en contacten te selecteren.

•  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

25
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DE NIEUWE DUCATO
• HET PLEZIER VAN REIZEN IN ALLE RUST.

De “Dualstage” bestuurdersairbag is standaard. Verder is een full-size  

passagiersairbag beschikbaar voor de twee passagiers, evenals  

laterale airbags.

Een camera boven de achterdeur stuurt de afbeelding van de zone net achter 

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

achteruit in alle veiligheid uitgevoerd kunnen worden.

De knipperlichten zitten geïntegreerd in de zijspiegels.

Het reflecterende gedeelte beschikt over een dubbele parabool om de  

zichtbaarheid te verbeteren.

Voertuig zonder  Traction+

Voertuig met Traction+

Lage  
wrijvings-
c oëfficiënt

Hoge 
wrijvings-
coëfficiënt

Traction+ garandeert de maximale mobiliteit op alle wegtypes.

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 op aanvraag.  

Het gaat om een erg innoverend controlesysteem voor de tractie dat een maximale respons garandeert in geval van  

het wegslippen van een wiel of op wegen met een afwijkende wegligging, bijvoorbeeld op gladde of vervormde terreinen. 

Het remsysteem met dubbelcircuit beschikt over schijfremmen vooraan en achteraan (de schijven worden automatisch 

geventileerd en 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 bestuurder-

sairbag is er ook een full-size airbag van 120 liter beschikbaar voor de passagiers en, op aanvraag, kunnen ook laterale 

airbags voorzien worden.

Kortom, een absolute bescherming van 360 graden.

Lage  
wrijvings-
c oëfficiënt

Hoge 
wrijvings-
coëfficiënt

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 bij het wegslippen van 

een wiel, bijvoorbeeld op gladde of vervormde terreinen. Het remsysteem met dubbel circuit beschikt over schijfremmen 

vooraan en achteraan (de schijven worden automatisch geventileerd en 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 te corrigeren 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 ervan. 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 bestuurdersairbag voor de bestuurder 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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De nieuwe Ducato is origineel en zal u blijven verrassen. Ontdek alle mogelijkheden voor personalisatie die Lineaccessori 

te bieden heeft, zodat u een voertuig kunt besturen dat bij u past.  De catalogus van Lineaccessori voor de nieuwe 

Ducato is verkrijgbaar bij het verkoopnetwerk Fiat Professional.

Goederen of materialen op het dak van de Ducato laden wordt kinderspel 

dankzij de laadrol : ze kunnen vastgemaakt worden op de bagagedrager met 

behulp van bevestigingsblokken voor de lading. 

De roosters tegen de achterruiten beschermen tegen inbraak en accidentele 

schokken.

Bekleding van de vloer en de wanden van het laadcompartiment beschikbaar 

onder de vorm van gelaagde houten panelen met haken voor het vastmaken 

van de lading.

De turbulentiewerende windafleiders maken het mogelijk te reizen met deels 

openstaande ruiten, zelfs wanneer het regent. Ze veroorzaken ook geen tocht 

in de cabine.

Er zijn twee types trekhaken beschikbaar: vaste 

voor trekgewichten van 2.500 tot 3.000 kg en 

afneembare voor sleepgewichten van 2.500 kg.

De beschermingen vooraan en achteraan horen 

standaard bij alle versies.

DE NIEUWE DUCATO
• VOOR ELK WAT WILS.
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• PASTELKLEUREN

• METAALKLEUREN

199 Rosso Tiziano

455 Blu Imperiale

453 Blu Lago

611 Grigio Alluminio

506 Golden White

632 Nero

249 Bianco

479 Blu Line

600 Grigio Botticelli

691 Grigio Ferro

NIEUWE DUCATO

172 Crêpe stof
Rood/zwart

175 Fluweel  
Rood/zwart

206 Simili-leder  
Grijs

 (opt. 728) (opt. 727)

Pastelkleuren

199 Rosso Tiziano

249 Bianco

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 Crêpe Rood/Zwart

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

• BINNENBEKLEDING EN KOETSWERKKLEUREN

•  KLEURENCOMBINATIES VOOR HET KOETSWERK / 
DE BINNENBEKLEDING.
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