K u n d t j ä n s t

Du kan kontakta Fiat Professional genom att ringa det
särskilda avgiftsfria numret 00 800 3428 0000* som kan
användas i hela Europa. Vi står till ditt förfogande för att
tillhandahålla vägassistanstjänster 365 dagar om året, dygnet runt. När du kontaktar Fiats kundservice kan du även
begära information om våra modeller, tjänster, återförsäljarnätverk och slutligen boka en testkörning i ett valfritt fordon.
Fiat Professional står till ditt förfogande för att lösa alla behov eller önskemål kopplade till användning av ditt fordon
eller våra assistanstjänster.

Ladda ner FIAT PROFESSIONAL MOBILE,
Fiat Professionals originalapp avsedd för
bilister. Du kan ha våra tjänster och all hjälp
du behöver med dig hela tiden.

*Kom ihåg att kontrollera samtalskostnaderna hos din telefonoperatör när du
ringer från utlandet eller en mobiltelefon.

However you choose to experience mobility, FCA BANK satisﬁes
your needs with ﬁnancial and leasing packages combined
with exclusive services. For more information, call the Contact
Centre 199.818.203 (from Monday to Friday from 9 a.m. to 5
p.m.) or visit the www.fcabank.it website.
Mopar® Vehicle Protection erbjuder det enda sortimentet av Fiat Chrysler Automobilesgodkända assistans- och underhållssystem.
Tjänsterna som erbjuds är utformade för att ta hand om ditt fordon och säkerställer att alla
serviceåtgärder genomförs på Fiat Chrysler Automobiles-auktoriserade återförsäljare och verkstäder i Europa av högkvalificerade och specialiserade tekniker som använder originaldelar.

Find out how to get your Ducato with FCA BANK’s innovative ﬁnance solutions.
Whether you’re an individual, a self-employed professional or an entrepreneur, FCA BANK offers
you the best and most ﬂexible ﬁnancial instruments to assist your imminent purchase of a
Ducato and drive in complete freedom.
With FCA BANK you can combine high-added-value services tailor made to meet your every
requirement. For more information, visit the www.fcabank.it site

Modellspecifikationer och alternativ kan variera beroende på särskilda
marknadskrav eller juridiska krav. Uppgifterna i denna publikation är
endast vägledande. FCA kan ändra de modeller som beskrivs i denna
publikation när som helst av tekniska eller kommersiella skäl.

Trimningsnivåer för modeller och tillval kan variera på grund av specifika marknadskrav eller rättsliga bestämmelser.
Alla uppgifter i denna publikation är endast indikativa. Fiat kan ändra modellerna som beskrivs i denna publikation när
som helst av tekniska eller kommersiella skäl.
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F I A T D U C ATO

EN NY GENERATION PÅ JOBBET
TEKNOLOGI AV EN NY GENERATION

Arbetslivet har förändrats. Effektivitet, teknik, tillförlitlighet och robusthet är grundläggande, men lika viktigt
är flexibilitet, komfort och stil.
Det är därför Ducato är här, det perfekta fordonet för
arbete i ständig utveckling.

Lätt att köra, säker och redo att hjälpa dig med varje
utmaning. Dessutom är fordonet hela tiden anpassat
efter dina behov. Med Ducato är den nya generationen
företag redo att börja göra jobbet.

STIL AV EN NY GENERATION

EFFEKTIVITET AV EN NY GENERATION

EFFEKTIVITET FÖR EN NY GENERATION
TOPPKVALITET
HÖGA VIKTER OCH KAPACITET

LÅGA DRIFTSKOSTNADER

BRETT MODELLPROGRAM

EURO 6-MOTORER UTAN AD BLUE

Idag är det viktigare än någonsin att minska kostnaderna och maximera resultaten på jobbet, utan
att göra avkall på kvaliteten. Ducato garanterar

prestanda, flexibilitet, hög kapacitet, effektivitet och
bland de lägsta driftskostnaderna på marknaden.
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Ducato Skåp är konstruerad för att enkelt och effektivt anpassas till alla typer av arbete. Fordonets
mångsidighet är ledande i kategorin, delvis tack
vare det effektiva lastutrymmet med dörrar som
öppnas upp till 270° och det sänkta lastgolvet (så
att du snabbt kan övergå från ett skede av arbetet
till ett annat). Ducato erbjuder dessutom ett brett

urval av olika motorer som alla är konstruerade för
att ge största möjliga fördelar åt ditt företag. Nu
även med en 140 Natural Power CNG-version som
kombinerar naturlig kraftförsörjning med en effektiv turbomotor på 136 hk. Ducato finns i otaliga
kombinationer för dig och alla typer av transport.

LAST
Totalvikt från 2,8 till 4,25 ton
• Kapacitet från 1 000 till 2 200 kg
• Lastvolym från 8 till 17 m3
•

NYA EURO 6-MOTORER
• 115 MultiJet2
• 130 MultiJet2
• 150 MultiJet2
• 150 EcoJet
• 180 MultiJet2 Power
• 140 Natural Power

MODELLPROGRAM
Skåp
• Crew Cab
• Chassi
•

CREW CAB

Skåpbil

Skåpbil
Glasad/halvglasad

Skåpbil
Crew Cab

Combi

Axelavstånd
mm

3000

Lastvolym: 8 och 9,5 m3

Lastvolym: 8 och 9,5 m3

Lastvolym: 5,5 m3

3450

Lastvolym: 10 och 11,5 m3

Lastvolym: 10 och 11,5 m3

Lastvolym 8 m3:

4035

Lastvolym: 13 och 15 m3

Lastvolym: 13 och 15m3

Lastvolym: 10,5 m3

4035 XL

Lastvolym: 15 och 17 m3

Lastvolym: 15 m3

8/9 säten

COMBI

MODELLPROGRAM
Ducato finns tillgänglig i 4 konfigurationer med totalvikt
från 3 000 kg till 3 500 kg, medan det finns 3 konfigurationer för Ducato Maxi (från 3 500 kg till 4 250 kg). Med
3 olika axelavstånd, 4 längder, 3 höjder och kapacitet
från 1 000 kg till 2 200 kg. Modellprogrammet för
Ducato täcker och uppfyller alla transportbehov.

Den bakersta raden i Crew Cab-versionen har fyra bekväma säten med trepunktsbälten och ett
generöst utrymme under dynorna för förvaring av alla slags föremål.

Dessutom förstärks programmet ytterligare med en
Crew Cab- och en Combi-modell, som har plats för upp
till 8 passagerare och erbjuder ett lastutrymme med en
längd på upp till 2,50 m. Dessutom kan utrymmet mellan sätena användas för att lasta föremål som är upp till
3,60 m långa.

Bakdörren i Combi-versionen.
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Tack vare en mängd åtgärder är kapaciteten och
funktionaliteten bland de bästa i kategorin. Bakdörrarna är utformade för att utnyttja varje tillgänglig
kvadratcentimeter till lastning och kan öppnas upp
till 270°, medan sidodörrarna är enkla att öppna så
att du även kan lasta EUR-pallar. På insidan finns
en rad inredningsdetaljer som garanterar mångsi-

dighet i toppklass. Lastutrymmet erbjuder oöverträffligt utrymme. Tack vare det optimerade avståndet mellan hjulhusen har lastutrymmet en bred,
regelbunden struktur som även kan förses med
hyllor, plattformar eller mellanväggar på ett enkelt
och smidigt sätt. Lastutrymmet är försett med krokar för att hålla utrustningen på plats.

Lastutrymme
mått (i mm)
A = lastutrymmets höjd

1662 / 1932

1662 / 1932

1932 / 2172

1932 / 2172

B = bredd

1870

1870

1870

1870

C = längd

2670

3120

3705

4070

D = bredd mellan hjulhusen

1422

1422

1422

1422

535 / 550

535 / 550

535 / 550

535 / 550

1562

1562

1562

1562

1520 / 1790

1520 / 1790

1790 / 2030

1790 / 2030
1250

E = lasttröskelns höjd vid körning utan last
Bakdörrens

bredd
höjd

Sidodörrens

bredd

1075

1250

1250

höjd

1485

1485 / 1755

1755

1755

8 och 9.5

10 och 11.5

13 och 15

15 och 17

Lastvolym (i m3)

A

B

D
C
E

L1 Axelavstånd L2 Axelavstånd L3 Axelavstånd L4 Axelavstånd
3000
3450
4035
4035 xl

MÅTT

ENKELHYTT

DUBBELHYTT

Flak har utformats för att hantera varje situation
snabbt och effektivt, utan att försumma komfort och
säkerhet. Ducatolastbilen finns i 5 versioner med
enkelhytt och 3 versioner med dubbelhytt, vilka är
ännu mer praktiska och bekväma. Skåpet är konstru-

Lastgolvet är klätt i robust
marinplywood.

erat och tillverkat direkt av Fiat för att maximera
resultaten: lastyta från 4,9 till 8,5 m2, praktiska
sidolämmar, halkskyddad yta och många olika kapacitetskombinationer. Lastbilen finns med hjulbaser
från 3 000 till 4 035 mm.

Baklämmen har en hopfällbar stege för
att underlätta lastning och urlastning.
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Axelavstånd
mm
Ducato med tippflak utökar möjligheterna ytterligare med flak som kan tippas antingen bakåt eller åt
tre olika håll. Den finns i 4 hjulbaser med antingen
enkelhytt eller dubbelhytt. För enkelhytt finns även
alternativet att välja till en verktygslåda placerad

mellan hytten och flaket. Den praktiska lastytan
varierar från 5,1 till 6,8 m2. Flaket är av stål och en
praktisk verktygslåda placerad under flaket gör det
lätt att transportera små verktyg på ett säkert sätt.

Chassi**

Chassi
Dubelhytt

Chassi
3-vägs tippbar

Lastyta: 5,1 m2
Längd ﬂak 2525 mm

3000

Lastyta: 5,7 m2A
Längd ﬂak 2798 mm

3450

Lastyta: 6,6 m2
Längd ﬂak 3248 mm

3800*

Lastyta: 7,3 m2
Längd ﬂak 3598 mm

Lastyta: 6,8 m2
Längd ﬂak 3325 mm

Lastyta: 7,8 m2
Längd ﬂak 3833 mm

Lastyta: 5,6 m2
Längd ﬂak 2750 mm

Lastyta: 4,9 m2
Längd ﬂak 2460 mm

Lastyta: 6,3 m2
Längd ﬂak 3075 mm

4035

4035XL

Lastyta: 8,5 m2
Längd ﬂak 4260 mm

Lastyta: 5,9 m2
Längd ﬂak 2950 mm

Lastyta: 5,6 m2
Längd ﬂak 2750 mm

Lastyta: 6,8 m2
Längd ﬂak 3338 mm

Lastyta: 6,3 m2
Längd ﬂak 3075 mm

* Endast tillgänglig vid specialbeställning.
** För lastbilsmodellen med ﬂak och sidor av stål minskas nyttolasten med 135 kg avseende de värden som visas för versionen med ﬂak och sidor av aluminium.

Ducato med flak som tippas bakåt.

Modell med flak som tippas åt tre håll.

Fjärrkontroll. ( Tillval)

Verkt ygsfack. ( Tillval)
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MOTORER
Motorerna i Ducato är effektiva och passar alla
typer av jobb, samtidigt som de ger utmärkt prestanda och låg bränsleförbrukning. Alla dieselmotorer är utrustade med sofistikerad, andra generationens MultiJet2-teknik och en växlingsindikator
som uppmanar dig att växla i rätt ögonblick för
maximal bränsleeffektivitet.
Ducato erbjuder både manuell växellåda och automatisk växellåda genom MTA-lådan Comfort Matic.

Den manuella växellådan är 6-växlad, med särskild
utväxling för Maxi-modellerna, medan den 6-växlade robotiserade Comfort Matic-växellådan har två
användningslägen (sekventiell och automatisk) för
att passa alla körstilar och finns tillgänglig på begäran för 130-, 150- och 180 MultiJet2-motorerna.
UP-knappen förbättrar växlingarna när fordonet är
tungt lastat eller vid körning i uppförsbacke genom
att automatiskt identifiera det optimala varvtalet.

ECOJET (tillval eco-paket)
En ny EcoJet-version av Ducato ﬁnns nu tillgänglig, som sätter
standarden inom utsläpp och bränsleekonomi. Den här versionen
är försedd med ett tekniskt avancerat paket som omfattar
Start&Stop, smart växelströmsgenerator, elektrohydraulisk
servostyrning och en ECO-funktion som du kan aktivera genom
att trycka på en knapp på instrumentpanelen. ECO-funktionen
varierar effekten och vridmomentet och bidrar till stora
bränslebesparingar.

150 ECOJET
Cylindervolym cc: 2287
Typ: rak diesel med 4 cylindrar.
Common Rail MultiJet2 direktinsprutning.
Turboaggregat med variabel geometri
och intercooler.
Timing: Styrs med den tandade kamremmen.
Dubbla överliggande kamaxlar.
Max. effekt: 150 hk (110 kW)
Vid varv/min: 3600
Max. vridmoment: 380 Nm
Vid varv/min: 1,500 till 2,700
Utsläppsnivå: Euro 6

150 EcoJet
180
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De heldragna linjerna visar vridmoment och effekt under normala förhållanden.
De streckade linjerna visar vridmoment och effekt när ECO-knappen är intryckt.

115 MultiJet 2

130 MultiJet 2

150 MultiJet 2

180 MultiJet 2

Cylindervolym cc: 2287
Typ: diesel, 4-cylindrig radmotor.
direktinsprutning MultiJet2 Common Rail.
Turboaggregat och intercooler.
Timing: tandad kamrem.
Dubbla överliggande kamaxlar.
Max. effekt: 130 hk (96 kW)
Vid varv/min: 3600
Max. vridmoment: 320 Nm
Vid varv/min: 1.800 – 2.500
Utsläppsnivå: Euro 6

Cylindervolym cc: 2287
Typ: diesel, 4-cylindrig radmotor.
Common Rail MultiJet2 direct injection.
Turboaggregat med fast geometri
och intercooler.
Timing: tandad kamrem.
Dubbla överliggande kamaxlar.
Max. effekt: 150 hk (110 kW)
Vid varv/min: 3600
Max. vridmoment: 380 Nm
Vid varv/min: 1.500 – 2.700
Utsläppsnivå: Euro 6

Cylindervolym cc: 2287
Typ: diesel, 4-cylindrig radmotor.
Common Rail MultiJet2 direct injection.
Turboaggregat med fast geometri
och intercooler.
Timing: tandad kamrem.
Dubbla överliggande kamaxlar.
Max. effekt: 177 hk (130 kW)
Vid varv/min: 3500
Max. vridmoment: 400 Nm
Vid varv/min: 1.500 – 3.000
Utsläppsnivå: Euro 6
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140 Natural Power CNG
Cylindervolym cc: 2999
Typ: 4 cylindrar i rad.
Elektronisk sekventiellt fasad MPI-insprutning
med dubbelt bränslesystem och specifika
elektriska spridare för metan och bensin
med turboaggregat och intercooler
Timing: DOHC (kedja).
Max. effekt: 136 hk (100 kW)
Vid varv/min: 3500
Max. vridmoment: 350 Nm
Vid varv/min: 1.550 - 2.700
Utsläppsnivå: Euro 6
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140 Natural Power
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Vridmoment (Nm)
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Effekt (hk)
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Vridmoment (Nm)
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Vridmoment (Nm)
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120

Effekt (hk)

10

Vridmoment (Nm)

130 MultiJet 2

115 MultiJet 2

NATURAL POWER CNG
Utmärkt prestanda, låg bränsleförbrukning och minimala
utsläpp: Ducato Natural Power är ett kraftfullt fordon som
kommer att spara pengar och hålla dig på vägen även där fordon med konventionella bränslen är förbjudna. De 5 CNG-tankarna (med total kapacitet på 220 liter, motsvarande 36 kg)
sitter under golvet så att de inte minskar lastvolymen. De ger
en räckvidd på 400 km på CNG, varefter systemet automatiskt
övergår till bensin.
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Effekt

Cylindervolym cc: 1956
Typ: diesel, 4-cylindrig radmotor.
direktinsprutning MultiJet2 Common Rail.
Turboaggregat med fast geometri
och intercooler.
Timing: tandad kamrem.
Dubbla överliggande kamaxlar.
Max. effekt: 115 hk (85 kW)
Vid varv/min: 4000
Max. vridmoment: 290 Nm
Vid varv/min: 1.750 – 2.500
Utsläppsnivå: Euro 6
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FÖRSTÄRKT KAROSS

STIL OCH
FUNKTIONALITET

UV-SKYDDAD LACK

BEKVÄMARE
PEDALENHET

FÖRSTÄRKTA RÖRLIGA DELAR
OPTIMERAD
KOPPLING
BROMSFÖRSTÄRKNINGSSYSTEM

OPTIMERAD FJÄDRING

KVALITET
Tack vare 35 års erfarenhet på området och mer än
11 miljoner kilometer av tester som utförts på den
senaste generationen, kan Ducato ta kvalitet, tålighet och tillförlitlighet till en ny nivå. Designen och
utformandet omfattar alla de viktigaste delarna av
fordonet: Karossen och de rörliga delarna har förbättrats när det gäller tålighet, hållbarhet och tillförlitlighet. Fjädringen har fulländats för att minimera bullret över tid. Bromssystemen har utvecklats och förbättrats för att öka prestanda och hållbarhet, samtidigt som bullret minskar. Tack vare
den nya pedalenheten har komforten ökats ytterligare, samtidigt som mindre kraft krävs av föraren.
Kopplingens livslängd har optimerats för att klara
även tung användning. Det elektriska systemet ökar
lampornas livslängd avsevärt och tar hand om
anslutna enheter tack vare tekniken med pulsbreddsmodulering. Den nya stilen signalerar tålighet och tillförlitlighet vid första anblick. Den är

avsedd att maximera viktig prestanda för ett kommersiellt fordon, med särskild uppmärksamhet på
servicevänlighet. De innovativa strålkastarna är
placerade på glidskenor som gör det enklare att
byta lampor, och den nya panelen under vindrutan
skyddar motorrummet från inverkan av miljön.
Uppmärksamheten på detaljer märks också i den
nya, exklusiva vita färgen som effektivt motstår
UV-strålar, vilket bevarar kvaliteten och enhetligheten under många år framöver. Dessutom återspeglar Solex-vindrutan, som finns tillgänglig på begäran, infrarött ljus. Detta minskar strålningen och
temperaturen i hytten för ökad förarkomfort. Dessa
viktiga förbättringar innebär tillsammans med övriga egenskaper och nya funktioner hos fordonet att
bilen även är ledande i sin kategori avseende driftskostnader och restvärde. Därmed blir den ännu mer
effektiv och konkurrenskraftig.
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TEKNIK FÖR EN NY GENERATION

Du kan enkelt och smidigt använda alla hjälpmedel när du vill. Tack vare de otaliga tekniska
innovationerna hos Ducato, som hanteras från

förarsätet, ökar säkerheten och komforten, köregenskaperna optimeras och du får dessutom
toppmodern infotainment.
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MULTIMEDIA

R ADIO BLUE TOOTH®

R ADIO UCONNEC T NAV ™

Det är viktigt för varje arbetare att ha enkel och
effektiv tillgång till sina hjälpmedel. Alla infotainmentsystem, säkerhetssystem och körhjälpssystem är enkla att manövrera från förarsätet. Alla radioapparater är utrustade med
Bluetooth® för handsfree-samtal. Uconnect™-radion med CD-spelare och rattreglage är försedd
med en 5-tums färgpekskärm där du kan sköta
radiostationer och telefonsamtal samt se vyn

från backkameran. Gränssnittet ger och möjligheten att spela ljud via Bluetooth® gör att du kan
dela musik trådlöst. Uconnect™-radion finns
också med inbyggt satellitnavigationssystem
och Tom Tom-programvara komplett med
TMC-mottagare för trafikinformation, IQ Routes
som identifierar den snabbaste resvägen till
destinationen.
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En Aux-ingång och en USB-port sitter nära
mugghållaren för laddning och anslutning av
diverse externa enheter. Dessutom kan ytterligare
en USB-port begäras för laddning bredvid 12
V-uttaget på instrumentpanelen. I stället för
mugghållare kan kunden begära ett rymligt

lagringsutrymme med plats för en bärbar dator
på upp till 15”. Multifunktionsstödet är en ny
funktion som är exklusiv för Ducato.
Den unika, funktionella designen gör att den har
plats för alla smartphones och surfplattor (upp
till 10”).

USB- och AUX-portarna sitter i instrumentpanelens centralpanel.

Tack vare sin unika design rymmer multifunktionsstödet
surfplattor eller smartphones med en skärm på upp till 10”,
samt anteckningsblock i olika storlekar. Det är som att ha
kontoret med sig hela tiden.

BACKKAMERA
Det finns en kamera på Ducato som filmar området bakom
fordonet och visar bilden på skärmen till Uconnect-radion
på instrumentpanelen. Kameran aktiveras när backen
läggs i för att underlätta säker manövrering. Den kan
också användas för att övervaka lastning och urlastning
direkt från hytten eftersom den aktiveras automatiskt när
bakluckan öppnas.

MULTIFUNKTIONELLT STÖD
En USB-port kan begäras i stället för cigarrettändaren för
att underlätta anslutning och laddning av enheter via stödet.
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SÄKERHET FÖR EN NY GENERATION

TRACTION+
Traction+ är ett innovativt system som förbättrar bilens
väggrepp på svåra ytor med dåligt grepp. Vid förhållanden
med dåligt grepp för något av de drivande hjulen
upptäcker styrenheten slirningen och bromsar hjulet,
varefter drivmomentet skickas till hjulet med bromsarna
för att förbättra greppet. På så vis får fordonet mer
behagliga prestanda med bästa möjliga stabilitet och
köregenskaper.

KÖRNING I NEDFÖRBACKE
Det här systemet gör att du kan köra i nedförsbacke
med en lutning på upp till 50 % utan att använda bromseller gaspedalen, så att du kan koncentrera dig på
körningen.

Ducato innebär att du alltid kan köra
med maximal säkerhet och prestanda.
Fordonet är utrustat med den mest
avancerade tekniken för kontroll och
säkerhet.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)
Systemet för avåkningsvarnare kan avgöra om
skåpbilen byter fil, även i väderförhållanden med dålig
sikt. I händelse av fara varnar ljudsignaler och visuella
signaler föraren för eventuella risker.

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION (TSR)
Via fordonets kamera hjälper TSR föraren genom att
detektera skyltar med hastighetsbegränsningar och
omkörningsförbud och visa dem på skärmen för att
informera föraren.

HIGH BEAM RECOGNITION
Den här funktionen sköter aktivering och avaktivering av
helljuset, ökar synligheten och minskar risken för
bländning vid bilkörning under natten genom att
automatiskt detektera fordon som kör i mötande riktning.

REGN- OCH SKYMNINGSSENSOR
Regnsensorn aktiverar vindrutetorkarna utifrån regnets
intensitet och styr deras hastighet. Skymningssensorn
aktiverar automatiskt halvljuset när ljuset utomhus är
otillräckligt.

FARTHÅLLARE OCH AKTIV FARTBEGRÄNSARE
Farthållaren gör att du kan ställa in körfart och hålla
den konstant. Fartbegränsaren gör att du kan ställa in
den högsta hastighet som fordonet kan köra, vilket ökar
säkerheten och minskar risken för överträdelser. När
gaspedalen är helt nedtryckt kan föraren överskrida
den angivna hastighetsbegränsningen för omkörningar.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
ESC griper in automatiskt i nödsituationer, till exempel
om du måste väja plötsligt för att undvika ett hinder.
Systemet övervakar parametrar som tvärgående
acceleration, hastighet, grepp och rattvinkel. Det
bearbetar informationen och modulerar vid behov
vridmomentet och bromssystemet för att återställa
perfekt stabilitet i fordonet.

ROLL OVER MITIGATION
Roll over mitigation är ett nytt hjälpsystem för ESC. Det
förhindrar situationer med risk för rundslagning vid
höga hastigheter och minskar krängningen vid
kurvtagning i låg hastighet.

START-I-BACKE ASSISTANS
Bromsar bilen vid start i lutning och förhindrar att den
rullar bakåt utan att föraren behöver använda
handbromsen. Därefter släpper den automatiskt på
bromsen.

ADAPTIV LASTSTYRNING
Under färden identifierar systemet som är integrerat i
ESC fordonets lastförhållanden, särskilt vikten och
tyngdpunkten. Beroende på dessa parametrar ingriper
systemet genom att beräkna och överföra nya
kalibreringar och åtgärdströsklar till funktionerna för
ABS, ASR, ESC och rundslagningsskydd så att dessa
alltid fungerar så effektivt som möjligt.

SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING AV DÄCKTRYCKET (TPMS)
Systemet övervakar konstant däcktrycket och indikerar
eventuell tryckförlust direkt på skärmen i fordonet.
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STIL FÖR EN NY GENERATION
Ducato är ”stadssäker”. Den har ett innovativt
utseende med slanka linjer och dynamisk, robust
karaktär där stil möter funktionalitet i en anslående design. Det krävs bara en blick på stötfångarna,
grillen, strålkastarna, hasplåtarna och handtagen i

karossens färg för att inse att stil är själva kärnan
i Ducato. Var och ett av dessa element kan dessutom anpassas för att skapa ett fordon skräddarsytt
efter varje behov: det är ju de små detaljerna som
gör det.

STRÅLKASTARE MED
LED-VARSELLJUS

LED-varselljusen (tillval) sitter på en plats som är skyddad från stötar och ger
garanterat 40 % högre ljuseffektivitet. De finns med svart eller vit ram för att
matcha grillen.

FRONT I 4 DELAR

Den nya stötfångaren består av tre komponenter utöver grillen som kan
tas bort enskilt, vilket ger snabbt och kostnadseffektivt underhåll. Formen
garanterar största möjliga skydd. Grillen finns i metallicgrå eller pianosvart
med varmprägling.

HASPLÅT

Exempel på möjliga kombinationer.

Frontens överhäng är minimalt och stötfångaren är kompakt, skyddande och
högeffektiv, vilket bevisas av krocktesterna i kategorin.
28 29

TECHNO-INSTRUMENTPANEL

Ducatos instrumentpanel har utvecklats för att göra
alla kontroller och indikatorer snabbt tillgängliga.
Det finns två utföranden, Classic och Techno, som
passar perfekt för inredningens stil och material och
kombinerar komfort med olika anpassningsmöjligheter.

CLASSIC-INSTRUMENTPANEL
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Slutligen håller det kylda utrymmet mat och
drycker kalla när luftkonditioneringen är på.
Instrumentpanelen erbjuder en mängd förvaringsutrymmen. Mittsektionen innehåller
mugg- och flaskhållare (upp till 75 cl), ett
fack för mobiltelefon och ett öppet förvaringsfack.

Instrumentpanelen är utformad för att säkerställa maximal tydlighet för
all nödvändig information under alla körförhållanden.

Instrumentpanel med kromat utförande.

TILLVAL
Enkel användning, invändig komfort och bättre sikt i förarhytten: välj de valfria Ducato-alternativ som passar bäst för dina behov.

Dubbelsäte med fällbord (standard). Passagerarsätet finns som enkel- eller dubbelsäte där en
central del av ryggstödet kan förvandlas till ett
praktiskt bord. Båda konfigurationerna erbjuder
3-punktsbälten och enskilda nackstöd.

Uppvärmda säten (standard). Framsätena
kan värmas genom att trycka på en särskild
knapp, vilket ger maximal komfort även i
kalla klimat och maximal batterianvändning.

Färdskrivare. Färdskrivaren ”Continental VDO
Automotive – DTCO 1381” finns tillgänglig på
begäran eller som standard beroende på version.
Fjädrande säten. Ett system med
fjädrar och stötdämpare dämpar
kroppens rörelser, vilket gör sätet
extra bekvämt även på ojämnt
underlag. Dämpningen kan
justeras enligt förarens vikt (från
40 kg till 130 kg).

Automatisk klimatanläggning.
Alla versioner av Ducato kan
utrustas med automatisk klimatkontroll. Skärmen som sitter i
instrumentpanelens mittpanel
ger all information som behövs
och systemet styr automatiskt
temperaturen i hytten, luftflödet
och luftfördelningen, aktivering
av kompressorn samt luftcirkulationen baserat på den valda temperaturen och miljöförhållandena. På så vis hålls fordonets temperatur på en konstant nivå även
vid plötsliga variationer i utetemperaturen.

Säteshölje. Höljena döljer sätets stöttor och förvaringsutrymmen under framsätena.

Den robotiserade Comfort-Matic-växellådan
erbjuder maximal komfort när du kör, särskilt i
städerna, samt utmärkt bränsleekonomi och
minskade utsläpp. Det finns två möjliga driftlägen: sekventiell eller helt automatisk så att du
kan välja din favoritkörstil.

Webasto (standard). Tack vare den
programmerbara Thermo Top ”C”
Webasto-värmaren kan du värma upp
bilen upp till 24 timmar innan du ger
dig av. Den kan också aktiveras omedelbart för att värma upp hytten och
motorn och frosta av vindrutorna.
Systemet är dessutom helt oberoende av motorn. Webasto finns även
tillgänglig i en automatisk version
utan timer.
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TILLVAL

Reflekterande vindruta. På begäran finns en
vindruta med ett dubbelt lager av Solex-glas tillgänglig. Glaset innehåller metalloxider som i hög
grad minskar insläppet av UV-strålar in i hytten
och förbättrar den invändiga komforten. Vindrutan möjliggör också minskad förbrukning under
soliga dagar genom att begränsa användningen
av klimatanläggningens kompressor.

Golvskydd (standard). På
begäran kan golvet i lastutrymmet kläs med
plywood och förses med
krokar för att hålla föremål på plats.

Väggskydd för lastutrymme. Lastutrymmets väggar
kan också kläs med skyddande plastpaneler. På
begäran finns paneler upp
till halva höjden eller full
takhöjd.
Bakdörrarna öppnas till
270°. Maximalt praktisk
lastning och urlastning
säkerställs genom dörrar
som går att öppna i 270°,
vilket optimerar platsen
fordonet tar upp även i
begränsade utrymmen.
Med dessa gångjärn kan
dörrarnas rörelser låsas i
tre olika positioner.

Mellanväggar (standard). Lastutrymmet och
hytten kan delas av med två mellanväggar. Dessutom finns en robust metallstruktur som skyddar
föraren från inträngning av transportgods vid
kraftig inbromsning.

Löstagbar taklampa. Lastutrymmet kan belysas
av en praktisk taklampa som vid behov kan tas
bort och fungera som en bärbar ficklampa. När
den sätts tillbaka i hållaren laddas lampan
automatiskt.
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TILLVAL

Steg. För att underlätta åtkomsten till
Ducatos lastutrymme finns två infällbara
steg, ett på baksidan och ett på sidan med
automatisk drift.
Båda är klädda med halkfri aluminium och
klarar upp till 150 kg.

Justerbara elektriskt infällbara backspeglar.
Ducatos backspeglar med dubbel parabolisk lins
garanterar panoramisk sikt bakåt tillsammans
med maximalt praktisk användning, eftersom de
kan justeras och fällas in elektriskt från insidan.
Båda de paraboliska linserna är självständigt
justerbara så att de kan anpassas till alla användare.

LED-varselljus. Varselljusen
med LED-teknik gör att du känner igen Ducato direkt.
Dessutom har lysdioderna
betydligt längre livslängd än
vanliga glödlampor, och de
minskar bränsleförbrukningen
tack vare begränsad elektrisk
användning.

Parkeringssensorer. Perkeringssensorerna
aktiveras när du lägger i backväxeln. En ljudsignal
informerar föraren om att ett hinder närmar sig

Rengöring av strålkastare.
Tack vare högtrycksstrålen kan
Ducatos infällbara rengöring av
strålkastarna hålla hela strålkastarytan ren, öka synligheten
och därmed också säkerheten
under körning.

Tryckluftsfjädring. Tryckluftsfjädringen gör att
bilen kan behålla sin lutning under körning vid
alla lastförhållanden.

De främre dimljusen, som är
tillval, monteras i den nedre
delen av stötfångarna för att
garantera maximal effektivitet i
kombination med lämpligt
skydd.

Upphängning
Det finns upp till 7 typer av bakhjulsupphängning:
- 1 upphängning med enkel bladfjäder
- 1 ”komfortupphängning” med enkel bladfjäder och krängningshämmare (alt. 062)
- 1 upphängning med dubbel bladfjäder (alt. 077)
- 2 upphängningar med dubbel bladfjäder, ökad markfrigång och
krängningshämmare (alt. 4GM), finns även med tillåten bakre axellast på 2 500 kg (alt. 057)
- 1 upphängning i kompositmaterial som ger en viktminskning på 15
kg, med ökad markfrigång och krängningshämmare (alt. 78Z) - 1
självnivellerande luftfjädring (alt. 555), finns också i luftkomfortversion för tunga konverteringar (alt. 075).
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MOPAR® -TILLBEHÖRSSORTIMENT
Ducato har ett brett utbud av tillbehör av högsta
kvalitet som skapats av Mopar®, avdelningen
inom Fiat Group Automobiles som hanterar de
originaldelar, tillbehör och kundtjänst som
behövs för att sköta om och underhålla bilar
från FCA Sweden AB.
Det finns cirka 80 tillbehör, inklusive anordningar och system som gör ditt nya fordon ännu mer
effektivt och funktionellt för ditt företag: tillbe-

Takräcke i aluminium.

hör för alla typer av transport, parkeringssensorer, stöldskydd, mattor, klädsel och mycket mer
som ökar värdet av ditt nya kommersiella fordon
och ditt arbete.
Mopar har också konstruerat och tillverkat ett
komplett sortiment av marknadsföringsprodukter som kännetecknas av stor omsorg om material, design och funktionalitet, inklusive bland
annat fritidsväskor, elcyklar och grillar.

Lastrulle för att
underlätta lastning/
lossning av föremål
på fordonets tak.

Främre och bakre
stänkskydd.

Fast eller utdragbar dragkrok finns tillgänglig
för bogseringsvikter från 2 500 till 3 000 kg.

More care for your car

Gummimattor.

Deflektorer mot blåst som gör att du kan köra
med fönstren nere utan
turbulens i passagerarutrymmet.

Lastblock.

Hopfällbar aluminiumstege.

Stöldskyddshjulbultar för fälgar på 15-16”.

Lock för däckventilerna med Fiat-logotypen.
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INTERIÖR

KAROSSFÄRGER
SOLIDA FÄRGER

157 TYGKLÄDSEL MÖRKGRÅ & GRÅ

157 TYGKLÄDSEL MÖRKGRÅ &
GRÅ MED STOPPADE NACKSTÖD
(ALT. 188)

297 TYGKLÄDSEL BRUN &
LJUSBRUN

199 Röd

549 Vit

455 Mörkblå

479 Blå

266 LÄDERIMMITATION GRÅ

NAVKAPSLAR OCH FÄLGAR
Aluminium
Alt. 108

15”/16”

15” Alt. 878

16” Alt. 878

Svartlackerade
Alt. 431

15” Ducato

Aluminium
Alt. 208

16” Ducato

Svartlackerade
Alt. 432

16” Ducato Maxi

METALLICFÄRGER

16” Ducato Maxi

ALUMINIUMFÄLGAR

453 Ljusblå

506 Vit/ beige

611 Silver

632 Svart

691 Mörkgrå

KOMBINATIONER KAROSSFÄRG/INTERIÖR
Lackad
Stötfångare
fram

Lackade
dörrhandtag

157
Tygklädsel Mörkgrå & grå

297 (Opt.728)
Tygklädsel Brun & ljusbrun

266 (Opt.727)
Läderimitationsklädsel Mörkgrå

Pastellfärger
199

Röd

a

a

a

455

Mörkblå

a

a

a

479

Blå

a

a

a

549

Vit

a

a

a

a

a

Metallicfärger (alt. 210)
453

Ljusblå

a

a

a

a

506

Vit/ beige

a

a

a

a

a

611

Silver

a

a

a

a

a

632

Svart

a

a

a

a

a

691

Mörkgrå

a

a

a

a

a

De färger som visas på dessa sidor är endast vägledande. Typsättningsbläck kan inte återge materialfärgerna helt korrekt.
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