
D U C A T O
V A R E B I L



EN NY GENERATION 
AF EFFEKTIVITET

EN NY GENERATION AF TEKNOLOGI



Arbejdslivet har ændret sig. Effektivitet, teknologi, 
driftssikkerhed og robusthed er grundlæggende, 
men lige så vigtigt er fleksibilitet, komfort og stil. 
Derfor præsenterer vi den nye Ducato varebil, den 
ideelle bil til arbejde i konstant udvikling. 

Den er nem at håndtere, sikker og klar til at hjælpe 
dig med alle udfordringer, fordi den altid tilpasser 
sig til dine behov. Med den nye Ducato varebil er 
næste generation af virksomheder allerede i gang.

EN NY GENERATION AF STIL

EN NY GENERATION PÅ ARBEJDSMARKEDET



HØJ NYTTELAST
KVALITET

    

EN NY GENERATION AF EFFEKTIVITET
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NYE EURO 6 MOTORER

MANGE VERSIONER

    

I erhvervslivet er det nu mere end nogensinde før 
afgørende at reducere omkostningerne og optimere 
resultatet, uden at det går ud over kvaliteten. Den 
nye Ducato og den nye Ducato Maxi er en garant for 

præstationer, fleksibilitet, høj nyttelast, stor 
effektivitet og nogle af markedets laveste 
driftsomkostninger.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER



Den nye Ducato til varetransport er designet til 
nemt og effektivt at kunne tilpasses til enhver type 
arbejde. Den er førende, hvad angår alsidighed, 
hvilket til dels skyldes den optimale effektivitet i 
varerummet med døre, der åbner i fuld højde, og 
som ekstraudstyr, op til 270° og en sænket 

læsseplatform (så du nemt kan skifte mellem de 
forskellige arbejdsopgaver). Desuden, så tilbydes 
den nye Ducato med et stort udbud af motorer, der 
alle er konstrueret til at gavne din virksomhed mest 
muligt. Ducato og den nye Ducato Maxi er tilgængelig 
i utallige varianter og til alle typer transport.

NYE EURO 6 MOTORER
• 115 MultiJet2

• 130 MultiJet2

• 150 MultiJet2

• 150 EcoJet
• 180 MultiJet2 Power
• 140 Natural Power



LAST

VARIANTER
• Light
• Maxi

• Totalvægt fra 2.8 to 4.25 t
• Lasteevne fra 1000 to 2200 kg
• Varerumsvolumen fra 8 to 17 m3



COMBI

DOBBELTKABINE FABRIKSBYGGET  
OP TIL 7 PERSONER

Den bageste række i dobbeltkabine-versionen tilbyder fire komfortable sæder med 3-punktsseler og 
et generøst rum under puderne til opbevaring af genstande af alle slags.

Den bageste adgangsdør i Combi-
versionen.
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Ny Ducato varebil er tilgængelig i 4 forskellige 
konfigurationer med en totalvægt fra 2.800-3.500 kg, 
mens den nye Ducato Maxi fås i 3 forskellige 
konfigurationer (fra 3.500 kg - 4.250 kg). Med 3 
forskellige akselafstande, 4 længder, 3 højder og en 
nyttelast fra 1000 - 2.200 kg opfylder den nye Ducato 
modelrække alle transportbehov. 

Desuden er den nye Ducato-modelrække blevet 
udvidet med en ny version, varebil med 
dobbeltkabine, som har plads til op til 7 personer og 
har et varerum med en længde på op til 2,50 m. 
Desuden kan mellemrummet mellem sæderne 
anvendes til opbevaring af genstande med en længde 
på op til 3,60 m.

Akselafstand 
mm

Kassevogn Kassevogn
rudet/delvis rudet

Kassevogn
Dobbeltkabine

Combi
rudet/delvis rudet

3000

3450

4035

4035 XL

Totalvægt: 2800, 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

Nyttelast: fra 955 til 1655 kg
Maxi fra 1575 til 2060 kg

Varerumsvolumen: 8 og 9.5 m3

Totalvægt: 3300, 3500 kg
Nyttelast: fra 1385 til 1655 kg  

Varerumsvolumen: 8 og 9.5 m3

Totalvægt: 3300, 3500 kg
Maxi 3500 kg

Nyttelast: fra 1254 til 1484 kg
Maxi fra 1414 til 1439 kg
Varerumsvolumen: 5.5 m3

Totalvægt: 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

Nyttelast: fra 1050 til 1615 kg
Maxi fra 1150 til 1995 kg

Varerumsvolumen: 10 og 11.5 m3

Totalvægt: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

Nyttelast: fra 1190 til 1615 kg
Maxi fra 1510 til 1995 kg

Varerumsvolumen: 10 og 11.5 m3

Totalvægt: 3300, 3500 kg
Maxi 3500 kg

Nyttelast: fra 1189 til 1429 kg
Maxi fra 1349 til 1374 kg

Varerumsvolumen 8 m3

Totalvægt: 3300 kg
Maxi 3500 kg

Totalvægt: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Nyttelast: fra 1115 til 1540 kg
   Maxi fra 1075 til 2190 kg

Varerumsvolumen: 13 og 15 m3

Totalvægt: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Nyttelast: fra 1115 til 1540 kg
Maxi fra 1075 til 2190 kg

Varerumsvolumen: 13 og 15 m3

Totalvægt: Maxi 3500 kg
Nyttelast: Maxi fra 1299 til 1324 kg

Varerumsvolumen: 10.5 m3

Totalvægt: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Nyttelast: fra 1065 til 1495 kg
Maxi fra 1385 til 2145 kg

Varerumsvolumen: 15 og 17 m3

Totalvægt: Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Nyttelast: Maxi fra 1055 til 2145 kg

Varerumsvolumen: 15 m3

VARIANTER



Takket være en lang række tiltag er nyttelasten og 
de praktiske egenskaber blevet endnu bedre i den 
nye Ducato. Bagdørene er konstrueret med henblik 
på at udnytte hver eneste mm til lasten, og de kan 
åbne op til 270°, som ekstraudstyr, mens dørene i 
siderne er nemme at åbne, så der også kan lastes 
europaller. Indvendigt sikrer en række forskellige 
interiørløsninger, at bilen er den mest alsidige i 

klassen. Pladsen i varerummet er uden sidestykke. 
Takket være den  optimerede afstand mellem 
hjulkasserne har varerummet en bred, ensartet 
udformning, der også giver mulighed for at montere 
hylder, platforme eller adskillelser –nemt og 
sikkert. Varerummet er udstyret med kroge til 
fastgørelse af lasten.

A

B

C

D

E



Vareumsmål (i mm) Akselafstand 
3000

Akselafstand 
3450

Akselafstand 
4035

Akselafstand 
4035 XL

A = varerumshøjde 1662 / 1932 1662 / 1932 1932 / 2172 1932 / 2172

B = bredde 1870 1870 1870 1870

C = længde 2670 3120 3705 4070

D = bredde mellem hjulkasser 1422 1422 1422 1422

E = læssehøjde, ulæsset 535 / 550 535 / 550 535 / 550 535 / 550 

Bagdør bagdør 1562 1562 1562 1562

højde 1520 / 1790 1520 / 1790 1790 / 2030 1790 / 2030

Sidedør bredde 1075 1250 1250 1250

højde 1485 1485 / 1755 1755 1755

Varerumsvolumen (i m3) 8 og 9.5 10 og 11.5 13 og 15 15 og 17

DIMENSIONER



Den nye Ducato har en specifik motor til ethvert 
formål – alle sammen effektive, hvad angår 
brændstofforbrug og emissioner, dynamiske og 
miljøvenlige. Det er fordelene ved anden generation 
af Euro 6 MultiJet2-dieselmotorerne med 
gearskifteindikator, der også er tilgængelige med 
Start&Stopsystem (versionerne 130-150 MultiJet

2
).  

For yderligere at optimere præstationerne er den 
nye Ducato tilgængelig med skræddersyede 
gearkasser til ethvert formål. De kan fås med 

6-trins manuelle gearkasser og med specifikke 
gearudvekslingsforhold til Maxi-versionerne. Som 
ekstraudstyr er versioner med 130, 150 og 180 
MultiJet2-motor tilgængelige med en 6-trins 
Comfort- Matic-automatiske gearkasse med både 
automatisk og sekventiel funktion, så den er ideel til 
enhver kørestil. Ved at trykke på UP-knappen  
optimeres gearskiftet, når bilen er fuldt lastet eller 
ved kørsel op ad bakke, hvilket sikrer det mest 
passende motoromdrejningstal i alle situationer.

Ydelse

Drejningsmoment

Slagvlumen ccm: 1956
Type: diesel, 4 cylindre på række.

Direkte indsprøjtning MultiJet2  
Common Rail. Turbolader  

og intercooler. 
Ventilstyring: tandrem.

Dobbelt overliggende knastaksler.
Maks. Ydelse: 115 HK (85 kW)

Ved omdr./min.At rpm: 4000
Maks. drejningsmoment: 290 Nm

Ved omdr./min.: 1.750 – 2.500
Miljønorm Euro 6

115 MultiJet2
Slagvlumen ccm: 2287

Type: diesel, 4 cylindre på række.
Direkte indsprøjtning Common Rail 

MultiJet2 Turbolader med fast 
geometri og intercooler.
Ventilstyring: tandrem. 

Dobbelt overliggende knastakslaer.
Maks. Ydelse: 130 HK (96 kW)
Ved omdr./min. At rpm: 3600

Maks. drejningsmoment: 320 Nm
Ved omdr./min.: 1.800 – 2.500

Miljønorm: Euro 6

130 MultiJet2 180 MultiJet2 
Slagvlumen ccm: 2287

Type: diesel, 4 cylindre på række.
Direkte indsprøjtning Common Rail 

MultiJet2 Turbolader med fast geometri  
og intercooler.r

Ventilstyring: tandrem.
Dobbelt overliggende knastaksler.

Maks. Ydelse: 150 HK (110 kW)
Ved omdr./min. At rpm: 3600

Maks. drejningsmoment: 380 Nm
Ved omdr./min.: 1.500 – 2.700

Miljønorm: Euro 6

150 MultiJet2

MOTORER

115 MultiJet2
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130 MultiJet2
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150 MultiJet2
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180 MultiJet2
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Slagvlumen ccm: 2287
Type: diesel, 4 cylindre på række

Common Rail MultiJet2 direkte  
indsprøjtning.Turbolader med fast  

geometri og intercooler
Ventilstyring: tandrem.

Dobbelt overliggende knastaksler.
Maks. Ydelse: 177 HK (130 kW)

Ved omdr./min. At rpm: 3500
Maks. drejningsmoment: 400 Nm

Ved omdr./min.: 1.500 – 3.000
Miljønorm : Euro 6



NATURAL POWER 
Fremragende præstationer, høj brændstofeffektivitet og – frem for alt –lavt 
emissionsniveau. Hvis du vil have en kraftfuld og økonomisk bil, så du kan 
køre uden begrænsninger, er den nye Ducato Natural Power den bedst 
mulige løsning for din virksomhed. Den giver dig masser af fordele: I 
forhold til dieselmotorer udleder den færre partikler (emissioner af 
kvælstofi lte er under 20 %), og har et væsentligt lavere støjniveau. Og så 
er den praktisk og funktionel: De fem gastanke (med en samlet kapacitet 
på 220 l svarende til 36 kg) er placeret under bilens bund og sikrer dig en 
rækkevidde på 400 km på gas, hvorefter bilen automatisk skifter over til at 
køre på benzin. Alt i alt får du et helt nyt niveau af præstationer og 
besparelser – lige så banebrydende som Ducato.

Ydelse

Drejningsmoment

140 Natural Power
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Slagvlumen ccm: 2999 
Type: 4 cylindre på række. 

Elektronisk sekventiel MPI-indsprøjtning med 
dobbelt brændstofsystem og specifikke 

elektroniske injektorer til metan og benzin
med turbolader og intercooler.

Ventilstyring: Kæde (2ACT).
Maks. ydelse: 136 HK (100 kW)

Ved omdr./min.: 3500
Maks. drejningsmoment: 350 Nm

Ved omdr./min: 1.550 - 2.700
Miljønorm: Euro 6

Værdien af CO2 og brændstofforbrug bestemmes ud fra NEDC-cyklen i henhold til 
EU-forordning 692/2008.



KRAFTIGERE  
BREMSESYSTEM

ANTI-UV-LAKERING

FORSTÆRKEDE  
BEVÆGELIGE DELE



1514

MERE KOMFORTABEL
PEDALKONSOL

OPTIMERET 
KOBLING

OPTIMERET UNDERVOGN

Med mere end være 30 års erfaring på området og 
over 11 millioner kilometers testkørsler af den nyeste 
generation sætter den nye Ducato helt nye standarder 
for kvalitet, robusthed og driftssikkerhed. Designet og 
konstruktionen omfattede alle vigtige dele af bilen: 
Karrosseriet og de bevægelige dele er blevet 
optimeret, hvad angår robusthed, holdbarhed og 
driftssikkerhed. Undervognen er blevet perfektioneret 
til minimere støjen. Bremsesystemerne er blevet 
videreudviklet og forstærket for at øge præstationer 
og holdbarhed, og samtidigt er støjen reduceret. 
Takket være en ny pedalkonsol er komforten blevet 
forbedret, så føreren skal bruge færre kræfter til at 
betjene pedalerne. Koblingens levetid er blevet 
optimeret til at klare selv de  største belastninger. Det 
elektriske system forøger levetiden for pærerne 
markant og beskytter de  elektriske komponenter ved 
hjælp af pulsmodulationsteknologi. Den nye stil 
udstråler robusthed og driftssikkerhed ved første 

øjekast. Den er udviklet med henblik på at optimere de 
vigtigste præstationer for en erhvervsbil og med 
særlig fokus på, at servicearbejdet skal være nemt. De 
innovative forlygter er placeret på forskydelige 
rammer, så det er nemmere at skifte pærer, og det 
nye panel under forruden beskytter motorrummet. 
Den store fokus på detaljerne omfatter også en ny, 
eksklusiv hvid lakering, som effektivt modvirker 
UV-strålingen, så lakkens kvalitet og ensartethed 
bibeholdes i mange år. Desuden reflekterer Solex-
forruden (ekstraudstyr) det infrarøde lys, så strålingen 
og temperaturen i kabinen reduceres, hvilket øger 
komforten for personerne i bilen. Disse vigtige 
forbedringer betyder sammen med bilens øvrige 
egenskaber og nye detaljer, at den nye Ducato er 
førende i klassen – også hvad angår driftsomkostninger 
og gensalgsværdi. Dermed er den nu endnu mere 
effektiv og konkurrencedygtig.

KVALITET

FORSTÆRKET KARROSSERI

STIL OG 
FUNKTIONALITET



Nem og effektiv kommunikation med dine værktøjer 
– til enhver tid: I den nye Ducato er det muligt takket 
være bilens utallige teknologiske innovationer, der 

kan styres fra førersædet. Det øger sikkerheden og 
komforten, optimerer kørslen og giver infotainment 
i topklasse
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EN NY GENERATION AF TEKNOLOGI



* Navigationssystemet understøtter ikke dansk tale

RADIO BLUETOOTH®  UCONNECT NAV™ RADIO*
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Nem og effektiv adgang til systemerne er afgørende 
for alle, der arbejder. Alt infotainmentudstyr samt 
sikkerheds- og førerassistentsystemer er 
lettilgængelige fra førersædet. Alle radioer har 
Bluetooth®, som giver mulighed for håndfri betjening 
af telefonen, og DAB-modtager (Digital Audio 
Broadcasting) er ekstraudstyr. Uconnect™ Radio 
med cd-afspiller og ratbetjening omfatter en 5” 
touchscreen i farver, hvorfra man har kontrol over 
radiostationer, telefonsamtaler og sms-beskeder, og 
desuden kan man få vist billederne fra bakkameraet. 

Interfacet med stemmebetjening gør det endnu 
nemmere at føre telefonsamtaler og læse sms-
beskeder, og med Bluetooth® audio-streaming kan 
man lytte trådløst til sin musik. Uconnect™ Radio er 
også tilgængelig med integreret navigationssystem.

MULTIMEDIA



Multifunktionsholderen* (ekstraudstyr) er en af de rigtig gode 
nye og eksklusive features i den nye Ducato. Takket være et unikt 
design kan den anvendes til enhver smartphone eller tablet med en 
skærm på op til 10” samt notesblokke i forskellige størrelser. Det 
er som altid at have et kontor med sig.

* Tablet medfølger ikke

En Aux-tilslutning og en USB-tilslutning er placeret 
nær kopholderen, så du kan oplade og tilslutte 
diverse bærbare apparater. Desuden kan der 
monteres en ekstra USB-tilslutning til opladning ved 
siden af 12 V-stikket i instrumentpanelet. I stedet for 
kopholderen kan kunden vælge et rummeligt 

opbevaringsrum med plads til en bærbar computer 
på op til 15”. Multifunktionsholderen er en ny feature, 
som er eksklusiv for den nye Ducato. Med sit unikke 
og funktionelle design kan den anvendes til enhver 
smartphone eller tablet (op til 10”).

USB-tilslutning ved siden af 12V-stikket på instrumentpanelet.
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Til den nye Ducato kan der fås et kamera, som 
ekstraudstyr, der viser området bag bilen på skærmen 
i bilens førerhus. Kameraet aktiveres, når bilen sættes i 
bakgear, så føreren kan manøvrere helt sikkert. Desuden 
gør kameraet det muligt at overvåge læsningen/
aflæsningen af bilen direkte fra førerhuset takket være 
den automatiske aktivering, når bagdørene åbnes.

BAKKAMERA

MULTIFUNKTIONSHOLDER*

Man kan bestille en USB-tilslutning i stedet for lighteren, så 
det bliver nemmere at tilslutte og oplade apparater, der er 
placeret i holderen.



BESKYTTELSE MOD AT RULLE RUNDT
Nyt supplement til ESC ved manøvrer med høj hastighed 
for at undgå situationer , hvor der er større risiko for at 
bilen ruller rundt, og for at reducere krængning ved 
manøvrer med lav hastighed.

HILL HOLDER
Bremser bilen ved igangsætning op ad bakke og 
forhindre uden brug af håndbremsen, at bilen 
ruller baglæns. Bremserne deaktiveres 
automatisk

ELEKTRONISK STABILITETSPROGRAM (ESP)
Systemet griber ind i nødsituationer, fx. Ved 
undvigemanøvrer. Det overvåger forskellige parametre 
som fx sideføringskræfter, hastighed, vejgreb og 
ratvinkel. Det bearbejder disse data, og hvis det er 
nødvendigt griber det ind i bremsesystemet og 
begrænser motorydelsen for at stabilisere bilen igen. 

EN NY GENERATION AF SIKKERHED
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FARTPILOT OG HASTIGHEDSBEGRÆNSER*
Med fartpiloten kan du vælge en fast kørehastighed, 
som derefter holdes. Med hastighedsbegrænseren kan 
du vælge bilens maksimale hastighed, hvilket øger 
sikkerheden og reducerer risikoen for overskridelse af 
hastighedsgrænserne.

LOAD ADAPTIVE CONTROL
Systemet, som er integreret i ESC, registrerer bilens 
lastforhold under kørsel – især vægten og tyngde-
punktet. På baggrund af disse parametre griber 
systemet ind ved at beregne og videreformidle nye 
kalibreringer og punkter for indgriben til ABS, ASR, 
ESC og Systemet til beskyttelse mod at rulle rundt, 
så disse systemer altid fungerer så effektivt som 
muligt.

VOGNBANEASSISTENT (LDWS)* 
Vognbaneassistenten Lane Departure Warning System 
kan registrere, om bilen er ved at komme ud af sin 
vognbane – selv under vejrforhold med dårligt udsyn. 
Hvis der er risiko for en ulykke, advarer et akustisk og 
optisk signal føreren om en potentiel forestående fare. 
Ikke tilgængelig på Ducato Chassis uden kabine.

DÆKTRYKSOVERVÅGNING (TPMS)*
Systemet overvåger konstant dæktrykket og viser det  
i bilens display, hvis trykket falder i et af dækkene.

FJERNLYSASSISTENT*
Systemet styrer, hvornår fjernlyset tændes og slukkes. 
Det giver bedre udsyn og reducerer risikoen for at 
blænde andre trafikanter ved kørsel i mørke, fordi 
systemet registrerer modkørende køretøjer. 

VEJSKILTEGENKENDELSE (TSR)*
Systemet styrer, hvornår fjernlyset tændes og slukkes. Det 
giver bedre udsyn og reducerer risikoen for at blænde 
andre trafikanter ved kørsel i mørke, fordi systemet regi-
strerer modkørende køretøjer. 

TRACTION+*
Traction+ er et innovativt traction control-system, som 
forbedre bilens vejgreb på udfordrende overflader med 
dårligt vejgreb. Hvis et af de trækkende hjul har dårligt 
vejgreb, registrerer styreenheden hjulspindet, bremser 
det pågældende hjul og overfører trækkraften til det hjul, 
der har bedre vejgreb. På den måde er bilens præstationer 
mere komfortable og sikre den bedst mulige stabilitet og 
gode køreegenskaber.

HILL DESCENT CONTROL*
Med dette system kan du klare nedkørsler med en hældning 
på op til 50 % uden at bruge bremsepedalen eller 
speederen, så du kan fokusere 100 % på at styre bilen 

DUCATO HAR FØRSTEKLASSES SIKKERHED OG YDEEVNE.
Fordi Ducato er udstyret med alle de mest avancerede 
kontrol- og sikkerhedsteknologier.

REGN- OG LYSSENSOR*
Regnsensoren aktiverer viskerne og tilpasser 
viskerhastigheden afhængigt af regnmængden. 
Lyssensoren tænder automatisk nærlyset, når lyset 
udendørs ikke er tilstrækkeligt.

* Ekstraudstyr



Den nye Ducato er klar til storbyen. Den udstråler 
innovation med sine slanke linjer og en dynamisk og 
robust karakter, hvor stil møder funktionalitet i et 
imponerende design. Det kræver blot et hurtigt blik 
på de indfarvede kofangere, kølergrillen, forlygterne, 
er kodeordet for den nye Ducato. Hvert af disse 

elementer kan individualiseres til en skræddersyet 
bil til ethvert behov: For det er de små detaljer, der 
gør den store forskel. Nogle af disse kan være 
ekstraudstyr afhængig af versioner, se 
specifikationer.

FORLYGTER MED LEDDAGSKØRELYS 

 
Et par af de mulige kombinationer

EN NY GENERATION AF SIKKERHED



2524

FORLYGTER MED LEDDAGSKØRELYS 

BUNDSKJOLD

FRONT I FIRE SEKTIONER

Lygterne med LED-dagskørelyset (ekstraudstyr) er placeret i et område, som er 
beskyttet mod stød, og lyset er 40 % mere effektivt. De er tilgængelige med sort 
eller hvid indfatning, som matcher kølergrillen.

Den nye kofanger består, foruden kølergrillen, af tre komponenter, der kan 
fjernes individuelt, så reparationer kan foretages hurtigt og omkostningseffektivt.  
Og udformningen giver det højeste niveau af beskyttelse. Kølergrillen er 
tilgængelig i Metallic grå eller Piano sort.

Overhænget foran er minimalt, og kofangeren er kompakt, beskyttende og 
særdeles effektiv.
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Instrumentpanelet i den nye Ducato er udviklet med 
henblik på, at alle instrumenter og betjeningsele-
menter skal være let tilgængelige. De to udstyrsvari-
anter Classic og Techno matcher perfekt interiørets 
og materialernes stil og raffinementet med en kom-
bination af komfort og individualisering.

CLASSIC  
INSTRUMENTPANEL

TECHNO INSTRUMENTPANEL



Instrumentpanel med kromdetaljer.Instrumentpanelet er designet til at gøre alle informationer så  
tilgængelige og synlige som muligt under alle kørselsforhold.



Det hele fuldendes af det afkølede 
handskerum, hvor mad og drikkevarer 
holdes kølige, kun i versioner med 
aircondition.

Instrumentpanelet har masser af 
opbevaringsrum. Den midterste del 
indeholder kopholdere og flaskeholdere  
(op til 75 cl), opbevaringsrum til 
mobiltelefon og et åbent opbevaringsrum.



Med automatiseret Comfort-Matic gearkasse 
får du maksimal komfort under kørslen – især i
byerne – god brændstoføkonomi og reducerede 
emissioner. Den kan anvendes på to forskellige 
måder: sekventielt eller som fuldautomatisk – 
så kan du vælge den kørestil, du bedst kan lide.

Sæderamme. Sæderammerne indeholder 
sædestøtter og opbevaringsrum under 
forsæderne tilgængelig som ekstraudstyr.

Dobbelt passagersæde med klapbord. Takket være 
den rummelige kabine kan forsædepassagererne enten 
sidde på et enkelt sæde eller på et dobbelt sæde med 
et praktisk ryglæn med en del, der kan klappes ned 
som bord (ekstraudstyr). Begge konfigurationer har 
3-punktsseler og individuelle nakkestøtter.

Fartskiver. Afhængigt af versionen er fartskriveren 
“Continental VDO Automotive – DTCO 1.381” 
tilgængelig som ekstraudstyr eller standardudstyr.
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Vægtafhængig førersæde. 
Et system af fjedre og 
støddæmpere dæmper 
karrosseriets bevægelser, så 
sædet bliver særdeles 
komfortabelt selv på ujævne 
overflader. Affjedringen kan 
indstilles i forhold til førerens 
vægt (fra 40 kg-130 kg).

Automatisk klimaanlæg. 
Automatisk klimaanlæg kan 
monteres i alle versioner af den 
nye Ducato. Det centrale display i 
midterkonsollen viser alle de 
nødvendige informationer og 
regulerer på baggrund af den 
valgte temperatur og 
vejrforholdene udenfor automatisk 
temperaturen, luftstrømmen og 
luftfordelingen i kabinen. På den 
måde holdes temperaturen i 
kabinen konstant, selv om 
udetemperaturen hurtigt ændrer 
sig. (muligt som ekstraudstyr).

Opvarmede sæder. Forsæderne kan 
opvarmes ved at trykke på den pågældende 
knap, så komforten er i top selv i det 
koldeste klima, og batteriet udnyttes 
optimalt. Varme i førersædet er standard.

Webasto. Takket være den programmerbare 
Thermo Top “C”-varmer fra Webasto kan bilen 
varmes op fra op til 24 timer før afgang. 
Systemet kan også betjenes direkte til 
opvarmning af kabinen og afisning af ruderne. 
Systemet fungerer desuden helt uafhængigt  
af motoren. Oliefyr er standard i alle Ducato 
versioner.

Praktisk til arbejdet, komfort i kabinen og maksimalt udsyn i passagerkabinen: vælg det ekstraudstyr til 
Ducato, der passer bedst til dine behov.

EKSTRAUDSTYR



Varmereflekterende forrude. Denne type 
forrude (ekstraudstyr) består af to lag Solexglas, 
som indeholder metaloxider, der i høj grad 
reducerer UV-strålers indtrængen i kabinen, så 
komforten øges. Den kan desuden reducere 
brændstofforbruget på solrige dage, fordi brugen 
af klimaanlægget reduceres.

Varerumsadskillelse. Varerummet og kabinen kan 
adskilles med adskillelser bestående af to 
pladepaneler. Adskillelsen i Duacto kassevogn har en  
robust metalkonstruktion, som beskytter chaufføren 
mod lasten i tilfælde af en hård opbremsning. 
Samtidig sikre det et lavt lydniveau i kabinen.

Beklædning på 
varerumsbund. 
Som ekstraudstyr kan 
varerumsbunden beklædes 
med krydsfiner med kroge til 
fastholdelse af lasten.
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Bagdøre med 260° 
åbningsvinkel. Bagdøre 
med en åbningsvinkel på 
260° sikrer maksimal 
fleksibilitet ved af- og 
pålæsning og minimerer 
bilens pladsbehov på 
steder med begrænset 
plads. Med disse 
hængsler kan dørene 
fastlåses i tre forskellige 
positioner.

Aftageligt kabinelys. Varerummet kan oplyses 
med en praktisk loftslampe, som efter behov 
kan tages ud og anvendes som lommelygte.  
Når lampen sættes tilbage i holderen, oplades 
den automatisk igen.

EKSTRAUDSTYR

Beskyttelse til varerumssider. 
Væggene i varerummet kan også 
beklædes med beskyttende 
plastikpaneler. Panelerne er 
ekstraudstyr og er tilgængelige i 
halv højde eller helt op til loftet i 
varerummet.

Varerumsadskillelse med rude.



Elektrisk indstillelige og indklappelige 
sidespejle. Sidespejlene med dobbeltglas på 
den nye Ducato giver panoramaudsyn bagud, og 
de er yderst praktiske med elektrisk betjening 
og indklapning fra kabinen. Begge spejle kan 
indstilles individuelt, så de kan tilpasses til alle 
brugere.

Parkeringssensorer. 
Ultralydsparkeringssensorer aktiveres, når bilen 
sættes i bakgear. Et audiosignal advarer 
chaufføren, når bilen nærmer sig en forhindring.

Trin. Til at lette adgangen til varerummet i den nye Ducato kan man få to 
sammenklappeligetrin – et bag på bilen og et på siden, der begge fungerer automatisk. 
Begge har en skridsikker aluminiumsbeklædning og kan bære op til 150 kg.

LED-kørelys. Dagskørelys med 
LED-teknologi gør den nye 
Ducato genkendelig ved første 
øjekast. Desuden har LED-
lygter en markant længere 
levetid end almindelige pærer 
og reducerer 
brændstofforbruget takket 
være det lavere strømforbrug.
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Forlygtesprinklere. 
Forlygtesprinklerne, der kører ud, 
har en højtryksdyse, og det sikrer, at 
hele overfladen af forlygterne 
holdes ren, hvilket øger udsynet og 
sikkerheden under kørsel.

Tågeforlygterne. 
er placeret nederst på den forreste 
kofanger, så de har maksimal 
effektivitet og er godt beskyttet.

Undervogn.
Op til 7 typer af baghjulsophæng er tilgængelige:
1  hjulophæng med enkelt bladfjeder (standardudstyr)
1  komforthjulophæng med enkelt bladfjeder og 

krængningsstabilisator (opt 062)
1  hjulophæng med dobbelt bladfjeder 
2  hjulophæng med dobbelt bladfjeder, øget frihøjde og 

krængningsstabilisator (opt 4GM) – også tilgængelig med et 
maksimalt bagakseltryk på 2.500 kg (opt 057)

1  hjulophæng i kompositmateriale, som reducerer vægten med 15 kg, 
øget frihøjde og krængningsstabilisator (opt 78Z)

1  luftaffjedring med automatisk niveauregulering (opt 555), også 
tilgængelig i enluft-komfort-version til tunge opbygninger (opt 075)

Luftaffjedring. Med luftaffjedring er bilens 
højde konstant uanset, hvor meget den er 
læsset.
Når bilen holder stille, kan frihøjden øges eller 
sænkes afhængigt af transportopgaven.

EKSTRAUDSTYR



Læsserulle til at lette 
af-/pålæsning af varer 
på bilens tag.

Sammenklappelig aluminiumsstige.

Lastholdere.

Stænklapper foran  
og bagpå.

Tagbøjler i aluminium

Fast eller aftageligt anhængertræk er tilgængelige til anhængervægte fra 2.500-3.000 kg.
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Gummimåtter.

Den nye Ducato fuldendes med vores store udbud af 
tilbehør – alt sammen af højeste kvalitet og udviklet 
af Mopar®, som er den foretrukne leverandør af 
dele, services og kundeservice hos Fiat Chrysler 
Automobiles. Ca. 80 forskellige tilbehørsdele, 
inklusive anordninger og systemer, der gør din nye 
bil endnu mere effektiv og funktionel for din 
virksomhed. Tilbehør til alle typer transport, 
parkeringssensorer, tyverisikringssystemer, 

måtter, sædebetræk og meget mere betyder, at du 
kan få mere værdi ud af din nye varebil og dit 
arbejde. Mopar® har også designet og produceret et 
komplet udbud af merchandise, der alt sammen er 
kendetegnet af gode materialer, flot design og høj 
funktionalitet – udvalget omfatter fx  fritidstasker, 
elektriske cykler, grilludstyr etc. 

Vindfang som mindsker turbulens 
hvis man kører med åbne vinduer.

MOPAR® TILBEHØR

Låsebolte til 15”-16” fælge. Dækventilhætter med Fiat logo.



 
 

Kassebiler
Kassebiler m/ruder

Ladbiler

Kassebiler
Enkeltkabine

Ladbiler

Indfarvet 
kofanger  

foran

Indfarvede 
dørhåndtag 

foran
157 Gråt stof 297 Brunt stof  

(Opt.728)

Pastelfarver

199 Tiziano Rød a a

455 Imperiale Blå a a

479 Line Blå a a

549 Ducato Hvid a a a a

Metalfarver  (opt. 210)

453 Lago Blå a a a

506 Golden Hvid a a a a

611 Alluminio Grå a a a a

632 Sort a a a a

691 Iron Grå a a a a

297 BRUNT STOF157 GRÅT STOF

157 GRÅT STOF MED POLSTRET 
NAKKESTØTTE 
(OPT. 188)

15”/16” 15” Opt. 878 16” Opt. 878 15” DucatoALUFÆLGE 16” Ducato 16” Ducato Maxi 16” Ducato Maxi

Alufælg
Opt. 108

Alufælg
Opt. 208

Alufælg diamond
Opt. 431

Alufælg diamond
Opt. 432

INDTRÆK

FARVER/INTERIØRKOMBINATIONER

HJULKAPSLER OG FÆLGE
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199 Tiziano Rød

455 Imperiale Blå

549 Ducato Hvid

479 Line Blå

453 Lago Blå 611 Alluminio Grå506 Golden Hvid

632 Sort 691 Iron Grå

FARVER/INTERIØRKOMBINATIONER

HJULKAPSLER OG FÆLGE

METALFARVER

PASTELLAK

FARVER

The colours shown on these pages are purely indicative. Type-setting inks cannot reproduce body colours faithfully.



A PRO LIKE YOU

Trim niveauer af modeller og muligheder kan variere på grund af specifikke markedsmæssige eller juridiske krav. 
Dataene, beskrivelserne og illustrationerne i denne brochure er illustrative og gælder på datoen for offentliggørelsen 
(10/2018). Noget udstyr beskrevet og / eller illustreret i denne brochure er valgfri. Se prislisten for at få fuld information.
FCA kan til enhver tid ændre de modeller, der beskrives i denne brochure, af tekniske eller kommercielle årsager. 
Fiat Marketing 04.3.3509.32 - S - 10/2018 - Trykt på klorfri papir.

Ved at kontakte Fiat Professional kundeservice på 
80608800, kan du anmode om oplysninger om vores 
modeller, services, forhandlernetværk og du kan reservere 
en prøvetur i en af vores køretøjer. Fiat Professional er til 
din rådighed for at opfylde alle behov eller anmodninger i 
forbindelse med brugen af dit køretøj. 

Kundeservice har åben Mandag – Fredag fra 08.30-16.30

Kundeservice 24-måneders garanti* uden kilometerbegrænsning. Vejhjælp i hele Europa. Assistance ved 
havari eller ulykke. Bugsering af bilen til et Fiat Professional værksted. Hjemrejse for de
rejsende eller fortsættelse af rejsen. Hoteludgifter. Lånebil i tilfælde af et havari. Hjemtransport 
af den reparerede bil. Reservedelsforsendelse til udlandet.
Uden kilometer-begrænsning.

* Hør nærmere hos din Fiat Professional forhandler, for udvidet garanti samt Tryghedsaftale.

Uanset hvilken mobilitet du vælger, opfylder Fiat Finansiering 
dine behov med finansielle løsninger og leasingpakker  
kombineret med eksklusive services. 

Uanset om du er iværksætter, selvstændig erhvervsdrivende eller en større virksomhed, 
tilbyder FCA Capital dig de bedste og mest fleksible finansieringsløsninger i forbindelse med 
købet af en ny Fiat Ducato. Med FCA Capital kan du nemlig kombinere  finansieringsløsninger 
med services, der opfylder alle dine krav.

* Du kan læse mere om vores løsninger og services på www.fiatprofessional.fcacapital.dk.

www.fiatprofessional.dk 


