
DUCATO
MERE END BLOT ARBEJDE

GODSTRANSPORT



Verden omkring os formes dag for dag af personer, der 
ikke er bange for at få beskidte hænder, dem, der følger 
traditionen og inspirerer til innovation.   

Fiat Professional & Ducato er udformet og skabt med 
disse mennesker i tankerne. Den type mennesker der 
gør tingene på den rigtige måde første gang, og ønsker 
en varevogn, der hjælper med at få arbejdet gjort endnu 
mere effektivt.



HÆNDERNE, DER FÅR
HJULENE TIL AT LØBE RUNDT.



DET HANDLER OM DEN 
RIGTIGE KOMBINATION.

SORTIMENT
MERE END

Med over 10.000 forskellige kombinationer og versioner 
af Ducato, er den rigtige varevogn tættere på, end du 
tror, og det er ikke den eneste grund til, at det er det 
rigtige match. Ducato er perfekt til enhver håndværker 
eller virksomhed uanset størrelse, da den er blevet 
lavet med ét formål i tankerne: at hjælp dig med at 
udføre dit job endnu mere effektivt. 

Denne alsidighed er den drivende kraft bag ethvert 
arbejde og ingen ved det bedre end Fiat Professional, 
der har skabt en række varevogne, som er komfortable 
og i stand til at tilpasse sig til alle de udfordringer en 
verden i konstant udvikling har at byde på. Ducato 2020 
har al den plads, alle de konfigurationer og al den 
effektivitet du har brug for og tilbyder dig den varevogn, 
du skal bruge på vejen til succes.







DET HANDLER OM AT 
FÅ ARBEJDET GJORT.

ARBEJDE
MERE END

Det, at du arbejder med dine hænder, betyder ikke, at du 
ikke kan se godt ud, mens du gør det. Start din næste 
opgave med ny selvtillid. Mens du kører en varevogn, der 
i over 35 års har leveret ubestridt knowhow i verdensklasse 
og italiensk design og som nu leveres i et skarpt nyt look 
med en ny forstærket motorbundplade, sort gitter og 
markante forlygter samt dynamiske nye fælge.



VÆRKTØJERNE 
DU HAR BRUG FOR.

TEKNOLOGI
MERE END

I dag er de værktøjer, du har brug for i dit arbejde ikke kun 
dem, du finder i din værktøjskasse. Ducato har alle de 
udstyrs muligheder og den nødvendige komfort til at gøre 
alle dine daglige opgaver lettere og mere effektive.   

Du får nem adgang til et infotainment-system, der tilbyder 
Bluetooth-forbindelse til håndfrit opkald og en valgfri DAB-
modtager (Digital Audio Broadcasting). Du kan også vælge 
den nye 7’’ radio med farvetouchskærm og endnu flere 
funktioner: stemmestyring, USB på selve radioen, 
forbedrede tilslutningsmuligheder takket være Apple 
CarPlay. Den nye 7’’ radio giver en unik mulighed, valg af 
varevognens dimensioner: føreren skal blot indtaste 
dimensionerne og vægten af varevognen, så vil systemet 
forhindre dem i at tage smalle gader og lave tunneler. Alle 
disse nye og opgraderede instrumenter er perfekt placeret 
i et interiør med nye dørpaneler med opbevaringsplads, 
der giver bedre holdbarhed og organisation. 

Endnu en gang holder Fiat Professional dig ajour med de 
nyeste værktøjer til at udføre dit arbejde bedre og få din 
dag til at fungere mere optimalt.

Med Apple CarPlay  kan du se og bruge alle dine 
yndlingsprogrammer på skærmen, som du gør på din 
iPhone.





Oplev den kræft, der vil flytte dit arbejde til det næste niveau. Hver 
Ducato kan udstyres med en motor, der passer perfekt til dine behov, 
uanset vejen eller forholdene. Disse nye motorer er udviklet til at være 
holdbare, pålidelige og nemme at køre, og de vil give dit arbejde ny 
energi. 

Den komplette serie af certificerede EURO 6d-TEMP 2,3 MultiJet₂ motorer, 
repræsenterer Fiat Professionals engagement i ydeevne og 
brændstofforbrug i hele sortimentet. Alle motorer er som standard 
udstyret med ECO Pack, de overholder de skrappeste miljøregler med  
takket være det avancerede SCR-system (Selektiv katalytisk reduktion) 
med deres one-by-one engineering og førsteklasses teknik. 

MERE END BLOT MOTORKRÆFT
Med 120, 140, 160 og 180 hk, kan du være sikker på at kunne håndtere alle 
jobs, som det passer dig. Fiat Professional har et skræddersyet svar på 
enhver varevognstype. 120 MultiJet₂ er “den perfekte indstiger model”: 
den er brændstofbesparende og tilbyder fremragende ydeevne, især i 
bymæssige omgivelser. 140 MultiJet₂ er “kernen” i vores sortiment. 
Den er progressiv under alle forhold takket være dens moment, der 
altid er tilgængeligt, selv ved lav omdrejningstal. 
160 MultiJet₂ “Power” er det bedste valg til de mest krævende kunder, 
kombineret med den nye automatgearkasse, leverer den også 5 % større 
moment. 180 MultiJet₂ “Power” er ideel til krævende kunder, som har brug 
for kompromisløs kræft til krævende opgaver, den leverer over 12 % større 
moment, når den kombineres med en den fuldautomatiske gearkasse.

Slagvolumen (cm3): 2287
Effekt: 120 hk (88 kW) ved 2.750 omdr./min.
Drejningsmoment: 320 Nm ved 1.400-2.500 omdr./min.
Injektion:  Commonrail med variabel geometri 

turbo og intercooler
Type: Diesel, 4 cylindre på linje
Miljønorm: Euro 6d-TEMP

120 MultiJet₂
Slagvolumen (cm3): 2287
Effekt: 140 hk (103 kW) ved 3.500 omdr./min.
Drejningsmoment: 350 Nm ved 1.400-2.500 omdr./min.
Injektion:  Commonrail med variabel geometri 

turbo og intercooler
Type: Diesel, 4 cylindre på linje
Miljønorm: Euro 6d-TEMP

140 MultiJet₂
Slagvolumen (cm3): 2287
Effekt: 160 hk (117 kW) ved 3.500 omdr./min.
Drejningsmoment:  380/400* Nm ved  

1.500-2.750 omdr./min.
Injektion:  Commonrail med variabel geometri  

turbo og intercooler
Type: Diesel, 4 cylindre på linje
Miljønorm: Euro 6d-TEMP

160 MultiJet₂
Slagvolumen (cm3): 2287
Effekt: 178 hk (130 kW) ved 3.500 omdr./min.
Drejningsmoment:  400/450* Nm ved 1.500-3.000 omdr./min.
Injektion:  Commonrail med variabel geometri turbo  

og intercooler
Type: Diesel, 4 cylindre på linje
Miljønorm: Euro 6d-TEMP

180 MultiJet₂

*med 9-trins automatgear
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MOTOR
ECO PACK 
De mest avancerede udledningsreducerende teknologier: Start&stop 
for at eliminere brændstofforbruget ved tomgang; Intelligent generator 
til at reducere energispild, elektronisk styret brændstofpumpe for at 
forbedre forbrændingseffektiviteten og Ecoswitch for at gøre kørslen 
miljøvenlig.

Slagvolumen (cm3): 2287
Effekt: 178 hk (130 kW) ved 3.500 omdr./min.
Drejningsmoment:  400/450* Nm ved 1.500-3.000 omdr./min.
Injektion:  Commonrail med variabel geometri turbo  

og intercooler
Type: Diesel, 4 cylindre på linje
Miljønorm: Euro 6d-TEMP

Det helt nye sortiment af MultiJet₂ EURO 6d-TEMP-motorer har den 
imponerende turbolader med variabel geometri. Denne teknologi sikrer 
jævn kørsel, når du er på farten, øget reaktionsevne ved lave hastigheder 
og genererer større ydeevne. 
Det holder også brændstofforbruget på et minimum. Alt i alt får du en 
mere effektiv arbejdsdag på vejen.



SKABER 
FORANDRINGEN.

MOTORKRÆFT
MERE END

Den helt nye 9-trins automatgearkasse er designet til at 
levere køreglæde og pålidelighed i verdensklasse. Nu kan 
du holde hænderne på rattet og øjnene på vejen forude, 
uden at skulle tænke på at skifte gear.

Alle ni gear skifter automatisk, hurtigt, effektivt og jævnt 
takket være et forbedret moment, som erstatter den 
konventionelle kobling. Dette garanterer ubesværet skift 
mellem kortere gear, som giver bedre reaktionsevne, øget 
moment og lavere brændstofforbrug. Der giver den 
jævneste overgang fra gear til gear samtidig med at det 
sikrer, at det rigtige gear er indkoblet til enhver tid - alle de 
ting du har brug for, for at arbejde mere effektivt. 

Desuden kan hver enkelt kunde eller chauffør, med den nye 
automatiske transmission, tilpasse reaktionen til opgaven 
som udføres med en kontakt, der aktiverer tre forskellige 
køretilstande: Normal, der repræsenterer en optimal 
balance mellem ydeevne og økonomi, ECO for 
brændstoføkonomisk orienteret kørsel og Power når der 
køres med fuld last eller op ad bakke. 





REGISTRERING AF TRAFIK PÅ TVÆRS  

Hjælper med at undgå ulykker under 
manøvrering ved hjælp af de samme 
radarsensorer, der bruges til at detektere 
køretøjer der kommer fra siden, når du 
kører i bakgear.

AUTOMATISK NØDBREMSE 

Det er et integreret system designet til at 
forhindre eller reducere muligheden for 
en kollision. Systemet opdager 
forhindringer på vejen foran og når en 
forestående kollision opdages, advarer 
systemet føreren og udløser den 
automatisk nødbremse.

BLINDVINKELALARM

Systemet bruger radarsensorer 
(installeret i den bageste kofanger) til at 
detektere køretøjer, der ikke er synlige, 
for spejlenes blinde vinkel. Du får besked 
via lydadvarsler og lysende ikoner i 
sidespejlene.

BESKYTTELSE 
DER TÆLLER.

SIKKERHED

I løbet af arbejdsdagen kan der komme ting mod dig fra 
alle retninger. Er det ikke på tide, at du får en varevogn, 
der gør mere end bare at transportere dine værktøjer og 
din materialer? 

Ducato tilbyder det  innovative ADAS-systemer (Advanced 
Driver Assistance Systems), der omfatter sensorer og 
teknologier som holder dig informeret og opmærksom 
på, hvad der sker rundt omkring dig. ADAS inkluderer: 
Blindvinkelalarm, automatisk nødbremse, vejbaneassistent 
og skiltegenkendelse. Ducato har altid været på forkant 
med kategorien og leveres med et komplet udvalg af 
sikkerheds- og komfort udstyr, der garanterer dig 360° 
beskyttelse.
Alle disse sikkerhedsfunktioner hjælper dig med at 
holde fokus på vejen, hvilket reducerer chancen for uheld 
og alvorlige ulykker, der bringer dig og dit arbejde i fare. 

MERE END





HOLD DIN 
VIRKSOMHED 
BESKYTTET.

SIKKERHED

Uanset om du er håndværker, bygningsarbejder, 
altmuligmand eller ejer en vognpark, er beskyttelse og 
sikkerhed rygraden i enhver virksomhed. 

Fiat Professional ved, at du tager din arbejdssikkerhed 
alvorligt og vi vil have, at du ved, at Ducato gør det 
samme. Nu med over 15 banebrydende teknologiske 
funktioner, kan du arbejde hårdere og køre smartere 
med ro i sindet.

MERE END



Ved hjælp af det indbyggede kamera hjælper 
TSR chaufføren ved at genkende 
hastighedsgrænser og overhalingsskilte og 
gengive dem på den indbyggede skærm.

SKILTEGENKENDELSE (TSR)

Funktionen til at forhindre at varevognen 
ruller rundt, er et nyt hjælpesystem til ESC. 
Det forhindrer situationer med risiko for at 
vælte ved høj hastighed og reducerer 
rulning i sving ved lav hastighed.

BESKYTTELSE MOD AT RULLE RUNDT

Traction+ er det innovative traction control-
system, der forbedrer varevognens vejgreb 
på de mest udfordrende overflader. Hvis et 
af drivhjulene mister vejgrebet, vil 
styreenheden opfange udskridningen, 
bremse hjulet og sende moment til hjulet 
med det bedste greb. På den måde er 
køretøjets ydeevne mere behagelig, og det 
sikrer den bedste stabilitet og manøvrering.

TRACTION +

Skifter automatisk mellem nær- og fjernlys, 
hvilket øger synligheden og mindsker 
risikoen for blænding under kørsel om natten 
ved at registrere modkørende køretøjer.

LYSASSISTENT

Bremser køretøjet ved start på bakker, og 
forhindrer det i at rulle baglæns uden at 
chaufføren bruger håndbremsen. Det frigiver 
derefter bremsen automatisk

HILL HOLDER

Fartpiloten giver dig mulighed for at ind-
stille kørehastigheden og holde den kon-
stant. Hastighedsbegrænseren giver dig 
mulighed for at indstille den maksimale 
hastighed, som køretøjet må nå, og der-
med øge sikkerheden og reducere risikoen 
for at få klip i kørekortet. Når speederen er 
helt trådt i bund, kan chaufføren overskri-
de den indstillede grænse i forbindelse 
med specifikke overhalingsmanøvrer.

FARTPILOT OG HASTIGHEDSBEGRÆNSER

ESC griber automatisk ind i situationer, 
såsom hvis du er nødt til at svinge pludse-
ligt for at undgå en forhindring. Det over-
våger parametre såsom sidelæns accele-
ration, hastighed, vejgreb og ratvinkel. Det 
behandler data og, hvis det er nødvendigt, 
modulerer drejningsmomentet og bremse-
systemet for at genoprette perfekt stabili-
tet til køretøjet. 

ELEKTRONISK STABILITETSKONTROL (ESC)

Vognbaneassistenten kan detektere, om din 
varevogn skifter bane, selv under forhold 
med lav sigtbarhed. I tilfælde af fare, advarer 
et akustisk og visuelt signal omgående 
føreren.

VOGNBANEASSISTENT (LDWS)

TÅGEFORLYGTER

Ekstra udstyret tågelygter er monteret for 
neden på den forreste kofanger for maksimal 
effektivitet og beskyttelse.

Systemet, som er integreret i ESC, regi-
strerer bilens lastforhold under kørsel – 
især vægten og tyngde¬punktet. På bag-
grund af disse parametre griber systemet 
ind ved at beregne og videreformidle nye 
kalibreringer og punkter for indgriben til 
ABS, ASR, ESC og Systemet til beskyttel-
se mod at rulle rundt, så disse systemer 
altid fungerer så effektivt som muligt.

LOAD ADAPTIVE CONTROL

Regnsensoren tænder for viskerne og 
justerer deres hastighed afhængigt af, hvor 
kraftigt det regner. Skumringssensoren 
tænder automatisk nærlyset, når det 
naturlige lys udenfor falder under et vist 
niveau.

REGN- OG SKUMRINGSSENSOR

Giver dig mulighed for at håndtere kørsel ned 
ad bakke på skråninger op til 50 % uden at 
bruge bremsepedalen eller speederen, så du 
kan fokusere på at styre.

HILL DESCENT CONTROL

Overvåger konstant dæktrykket og 
indikerer ethvert tryktab på den 
indbyggede skærm.

DÆKTRYKSOVERVÅGNING (TPMS)
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PLADS TIL AT VOKSE.

PLADS
MERE END

Ducato-serien er klar til at give dig al den plads, du har 
brug for, med unikke konfigurationer, der garanterer 
kapacitet, lastrumsvolumen og en totalvægt, så du har 
den rigtige varevogn til at få arbejdet udført. Vælg 
mellem de tre akselafstande, en totalvægt på mellem 
2800 kg og 4250 kg med Ducato Maxi, fire forskellige 
længder, tre højder og en lastevne, på op til 2200 kg. 
Ducato fås også som Crew Cab Van og Combi, hvis du 
har brug for ekstra fleksibilitet.



3000 MM - L1akselafstand 

3450 MM - L2akselafstand 

Kassevogn
Dobbeltkabine

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

Kapacitet: fra 1090 til 1490 kg
     Maxi fra 1050 til 2155 kg

Varerumsvolumen: 13 og 15 m3

Kassevogn

TOTALVÆGT: 3500 kg
     Maxi 3500, 4005, 4170 kg

Kapacitet: fra 1040 til 1445 kg
     Maxi fra 1000 til 2110 kg

Varerumsvolumen: 15 og 17 m3

Kassevogn

TOTALVÆGT: 3000, 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Kapacitet: fra 1025 til 1565 kg
         Maxi fra 1125 til 2205 kg

Varerumsvolumen: 10 og 11,5 m3

Kassevogn

Kassevogn
Rudet/delvis rudet

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

Kapacitet: fra 1090 til 1490 kg
     Maxi fra 1050 til 2155 kg

Varerumsvolumen: 13 og 15 m3

Kassevogn
Rudet/delvis rudet

TOTALVÆGT: Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Kapacitet: Maxi fra 1030 til 2110 kg

Varerumsvolumen: 15 m3

Kassevogn
Rudet/delvis rudet

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500 kg

Kapacitet: fra 1165 til 1380 kg
         Maxi from 1325 to 1340 kg

Varerumsvolumen: 8 m3

Kassevogn
Dobbeltkabine

TOTALVÆGT: 2800, 3000, 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Kapacitet: fra 905 til 1605 kg
         Maxi fra 1550 til 2270 kg
Varerumsvolumen: 8 og 9,5 m3

Kassevogn

TOTALVÆGT: Maxi 3500 kg
Kapacitet: Maxi fra 1275 til 1290 kg

Varerumsvolumen: 10,5 m3

Kassevogn
Dobbeltkabine

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

Kapacitet: fra 1190 til 1565 kg
         Maxi fra 1125 til 2205 kg

Varerumsvolumen: 10 og 11,5 m3

Kassevogn
Rudet/delvis rudet

akselafstand 4035 MM - L3

akselafstand 4035 MM - L4

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
Kapacitet: fra 1230 til 1445 kg

Varerumsvolumen: 5,5 m3

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
Kapacitet: fra 1360 til 1605 kg

Varerumsvolumen: 8 og 9,5 m3





120 MultiJet₂
140 MultiJet₂
160 MultiJet₂
180 MultiJet₂

Ducato 30-33-35
ducato 35M

MYE EURO 6D-TEMP MOTORER

SORTIMENT 

Lastrum mål (i mm) Akselafstand
3000 MM - L1

Akselafstand
3450 MM - L2

Akselafstand
4035 MM - L3

Akselafstand
4035 MM - L4

A = lastrummets højde 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 = lasthøjde (uden last) 535 / 550 535 / 550 535 / 550 535 / 550 

Bagdør bredde 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



DET ER DIN 
VAREVOGN.

PLADS

Det er på tide at få den plads, du har brug for til at gøre, 
hvad du vil. Ducato er designet til at tilpasse sig alle job 
og tilbyder et varerum med døre, der åbner op til 270°, 
en varerumsvolumen fra 8 til 17m³ og et sænket 
varerumsgulvet. Alt dette sammen med en uovertruffen 
udvalg af motorer, vil gøre dig klar til at tage dit show 
på vejen.

MERE ENDA

B

C

D

E

Totalvægt fra 2.800 til 4.250 kg
Kapacitet fra 900 til 2.200 kg
Lastrumsvolumen fra 8 til 17 m3

LAST





DE RETTE 
DIMENSIONER.

PLADS
MERE END

Ducato forstår, hvad du har brug for, og arbejder for at 
gøre dit arbejde lettere. Vælg den akselafstand der er den 
rette for dig, så dine varer og paller passer perfekt. 

Akselafstand
3000 mm

Akselafstand
3450 mm

Akselafstand
4035 mm

Akselafstand
4035 mm XL 





PLADS TIL 
TEAMET.

PLADS
MERE END

Ducato tilbyder ikke kun en enestående varerumskapacitet, 
men også den perfekte kombination med ekstra plads til dit 
team i dobbeltkabine. 

Komfortable siddepladser, skydedøre der er lette at åbne 
og opbevaringsrum skaber et professionelt og, funktionelt 
interiør. Ducato tilbyder også fleksibilitet og mulighed for at 
udtage sæder for at opnå øget last mulighed. Endnu en 
gang demonstrerer Fiat Professional sin ekseptionelle 
alsidighed og evne til at møde på dine behov.



KLAR TIL EN  
TUNG LAST.

PLADS
MERE END

Med Ducato betyder rum mere plads. Ducato Chassis har 
5 modeller med enkeltkabine og 3 modeller med dob-
beltkabine, der passer til dit mandskab. Vælg mellem en 
akselafstand fra 3000 mm til 4035 mm og en nyttelast 
fra 890 kg op til 2090 kg. 





3000 MM - L1akselafstand 

3450 MM - L2akselafstand 

TOTALVÆGT: 3200, 3320 kg
Kapacitet: fra 920 til 1060 kg

Lastflade: 5,1 m2

Chassis med tiplad
1-vejs/3-vejs*

TOTALVÆGT: 3200, 3320 kg
       Maxi 3500

Kapacitet: fra 1295 til 1430 kg
  Maxi fra 1555 til 1570

Lastflade: 5,7 m3

Chassis**

4035 MM - L3

akselafstand 4035 MM - L43800 MM - L2,5akselafstand 

TOTALVÆGT: 3300, 3430 kg
       Maxi 3500, 3920 kg

Kapacitet: fra 1350 til 1495 kg
  Maxi fra 1510 til 1945

Lastflade: 6,6 m2

Chassis**

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
       Maxi 3500, 4005, 4100 kg
Kapacitet: fra 1315 til 1530 kg

  Maxi fra 1475 til 2090
Lastflade: 7,3 m2

Chassis**

TOTALVÆGT: 3500 kg
       Maxi 3500, 3970 kg

Kapacitet: fra 1450 til 1465 kg
  Maxi fra 1420 til 1905 kg

Lastflade: 8,5 m2

Chassis**

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
       Maxi 3500, 4005, 4100 kg
Kapacitet: fra 1295 til 1510 kg

  Maxi fra 1455 til 2070
Lastflade: 7,8 m2

Chassis**

TOTALVÆGT: Maxi 3500, 3920 kg
Kapacitet: fra 940 til 1375 kg

Lastflade: 5,9 m2

Chassis med tiplad
1-vejs/3-vejs*

TOTALVÆGT: 3250, 3320 kg
           Maxi 3500, 3760 kg

Kapacitet: fra 1160 til 1245 kg
   Maxi fra 1370 til 1645 kg

Lastflade: 4,9 m2

Chassis
Dobbeltkabine**

TOTALVÆGT: Maxi 3500, 3860 kg
Kapacitet: Maxi fra 1270 til 1645 kg

Lastflade: 6,8 m2

Chassis
Dobbeltkabine**

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
        Maxi 3500, 3920, 4170 kg
Kapacitet: fra 1150 til 1365 kg

   Maxi fra 1310 til 1995 kg
Lastflade: 5,9 m2

Chassis
Dobbeltkabine**

TOTALVÆGT: 3300, 3430 kg
           Maxi 3500, 3920 kg

Kapacitet: fra 970 til 1115 kg
   Maxi fra 1090 til 1525 kg

Lastflade: 6,3 m2

Chassis med tiplad
1-vejs/3-vejs*

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4170 kg

Kapacitet: fra 945 til 1160 kg
   Maxi fra 1070 til 1750 kg

Lastflade: 6,8 m2

Chassis med tiplad
1-vejs/3-vejs*

TOTALVÆGT: Maxi 3500, 3860, 4150 kg
Kapacitet: Maxi fra 890 til 1555 kg

Lastflade: 6,3 m2

Chassis med tiplad
1-vejs/3-vejs*

TOTALVÆGT: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4170 kg

Kapacitet: fra 925 til 1140 kg
   Maxi fra 1045 til 1730 kg

Lastflade: 7,4 m2

Chassis med tiplad
1-vejs/3-vejs*

* På ladbiler med 3-vejs tiplad reduceres kapaciteten med 70 kg i forhold til modeller med 1-vejs tiplad.     
** For Chassis med stållastflade og -sider, er nyttelasten reduceret med 135 kg i forhold til de værdier, der vises for modellen med aluminiumslastflade og -sider. 

akselafstand 



* På ladbiler med 3-vejs tiplad reduceres kapaciteten med 70 kg i forhold til modeller med 1-vejs tiplad.     
** For Chassis med stållastflade og -sider, er nyttelasten reduceret med 135 kg i forhold til de værdier, der vises for modellen med aluminiumslastflade og -sider. 





TOTALVÆGT fra 3,2 til 4,2

120 MultiJet₂
140 MultiJet₂
160 MultiJet₂
180 MultiJet₂

LAST

NYE EURO 6D-TEMP MOTORER
Ducato og dens lad er designet hos Fiat og udstyret med 
de bekvemmeligheder og kapaciteter, som enhver 
hårdtarbejdende person er på udkig efter. 
Udnyt det 4,9 til 8,5 m² store lad, bageste foldetrin, 
praktiske sidetrin og en skridsikker overflade for at 
gøre din arbejdsdag lidt sikrere, lettere og mere effektiv. 

EN NYTTELAST,  
DER FUNGERE.

PLADS
MERE END





Har du brug for at kunne tippe ladet? Ducato kan gøre 
det i tre forskellige retninger. Modellen med tiplad fås i 
4 akselafstande og både som enkelt- og dobbeltkabine. 
Dens stållastflade spænder fra 5,1 til 6,8 m² og 
indeholder en sikret værktøjskasse, så du har alt, hvad 
du har brug for, præcis hvor du har brug for det.  

ET SKRIDT I DEN 
RIGTIGE RETNING.

PLADS
MERE END



SØLVFARVET 
INSTRUMENTGRUPPE

Det sølvfarvede instrumentpanel er 
designet til at gøre alle de oplysninger, du 
har brug for lettere at se og læse under 
alle kørselsforhold.

EKSTRAUDSTYR

PERSONLIGHED

Ducato og Fiat Professional har gjort alt for at skabe den 
mest stilfulde varevogn. Nu er det din tur til at lægge 
sidste hånd på værket. Tilføj funktioner som tabletholder, 
ny radio, LED-lys i varerummet og LED DRL for at sikre, at 
du har alt, hvad du behøver. 

MERE END

NY 7” RADIO

Den større skærm og forbedrede 
tilslutningsmuligheder giver mulighed for 
bedre ydeevne og nemmere navigation 
under kørslen. Modtag telefonopkald, læs 
SMS’er og stream musik med lethed.

TABLETHOLDER

Med sit unikke design kan tabletholderen 
holde tablet eller smartphone med 
skærme på op til 10”, og papirblokke i 
forskellige størrelser.



AUTOMATISK KLIMAANLÆG

Alle udgaver af Ducato kan udstyres med 
automatisk klimaanlæg. Displayet i 
instrumentbrættets midterkonsol giver alle 
de nødvendige oplysninger og styrer 
automatisk førerhusets temperatur, 
luftstrøm og -fordeling, aktivering af 
kompressoren og luftrecirkulation, ud fra 
den valgte temperatur og de miljømæssige 
forhold.

SÆDEPANELER

Panelerne skjuler sædeunderstøtningerne 
og opbevaringsrummene under 
forsæderne.

UCONNECTTM RADIO

Med ratknapper, udstyret med en 5’’ 
farvetouchskærm. Den fås også med 
navigation.

LED-LYS I VARERUMMET

Varerummet kan oplyses ved hjælp af en 
kraftig LED med en neutral hvid farve og 
infrarøde sensorer; tre dimensioner 
baseret på køretøjets akselafstand.

BÆNKSÆDE MED 
FOLDEBORD

Passagerer foran kan enten have 
individuelle sæder eller et bænksæde med 
et central ryglæn, der folder ned som et 
praktisk bord. Begge konfigurationer 
tilbyder 3-punkts sikkerhedsseler og 
individuelle nakkestøtter.

LED-KØRELYS

Du kan få øje på en Ducato med det 
samme takket være dens LED-kørelys. 
LED lys holder længere end normale 
pærer og reducerer brændstofforbruget, 
fordi de bruger mindre strøm.



BAKKAMERAETS BILLEDE

Kameraet indrammer området bag køretøjet og viser 
billedet på UConnect-radioskærmen. Kameraet tændes, 
når der skiftes til bakgear for sikker manøvrering, 
samt når bagdøren åbner for at kunne overvåge 
lastning og losning direkte fra førerhuset.

OPVARMEDE SÆDER

For at klare det kolde klima, kan du opvarme 
forsæderne ved et tryk på en knap, det giver komfort 
på højeste niveau og optimalt batteriforbrug.

WEBASTO

Den programmerbare Thermo Top “C” Webasto-varmer 
kan opvarme varevognen i op til 24 timer før afgang. 
Den kan også fungere øjeblikkeligt og opvarme 
førerhuset, motoren og afrime vinduerne. Systemet er 
også helt uafhængigt af motoren og fås også i en 
automatisk version uden timer.

POLSTRET NAKKESTØTTE 

For at give ekstra komfort er de justerbare 
nakkestøtter polstret med det autentiske Ducato-logo.



EKSTRAUDSTYR

PERSONLIGHED

Alsidighed er den vigtigste egenskab for en stor 
varevogn. Derfor giver Ducato dig mulighed for at tilføje 
funktioner såsom justerbare elektriske spejle, der kan 
foldes, opvarmede sæder og bakkameradisplay. Dette 
ekstraudstyr vil give dig den bedste komfort og 
fleksibilitet i dit job.

MERE END

BESKYTTELSE AF SIDE I VARERUMMET

Væggene i varerummet kan også beklædes med 
beskyttende plastpaneler. På anmodning fås paneler op 
til midt på væggen eller op til fuld taghøjde.

JUSTERBARE EL-SPEJLE DER KAN 
FOLDES

Ducatos dobbelte dørsidespejle kombinerer et 
panoramaudsyn bagtil med maksimal komfort, de kan 
justeres og foldes ind fra førerhuset. Begge spejlenes 
dele er selvstændigt justerbare, så de kan opfylde den 
enkelte brugers behov.

AFFJEDRING

Der findes op til 7 typer affjedring bagtil:

•1 affjedring med enkelt bladfjeder
•1 “komfort” affjedring med enkelt bladfjeder og styrtbøjle 

(ekstraudstyr 062) 
•1 affjedring med dobbelt bladfjeder (ekstraudstyr 077)
• 2 affjedringer med dobbelt bladfjeder med øget frihøjde 

og styrtbøjle (ekstraudstyr 4GM), fås også med 2500 kg 
tilladt belastning på bagakslen (ekstraudstyr 057)

•1 kompositaffjedring med forøget frihøjde og styrtbøjle 
(ekstraudstyr 78Z), som reducerer vægten med 15 kg

•1 selvnivellerende luftaffjedring (ekstraudstyr 555), fås 
også i Air-Comfort version til  opbygninger til krævende 
opgaver (ekstraudstyr 075).



PASTELFARVE

METALLISKE FARVER

479 Line blå (Line Blu)

199 Rød (Rosso Tiziano)

453 Lago blå (Lago Blu)

549 Hvid (Bianco)

506 Beige (Golden White)

455 Imperial blå (Imperiale Blu)

611 Alluminiums grå (Alluminio Grigio)

691 Grå (Grigio Ferro)

632 Sort (Nero)

157 
Gråt stof
med polstrede 
nakkestøtter 
(ekstraudstyr 188)

297 
Brunt stof

676 Lysgrå Expedition (Grigio Expedition)



DET ER DIT 
LOOK.

ET VALG
MERE END

ALUFÆLGEHJULKAPSLER

16” Ducato
Opt. 431

16’’ Ducato 
AT-9 & Maxi

Opt. 1LR

16” Ducato
Opt. 0R2

16’’ Ducato 
AT-9 & Maxi

Opt. 208

15” Ducato
Opt. 433

15” Ducato
Opt. 439

15”
Opt.878

16”
Opt.878





DAGEN ER AFSLUTTET,
MEN FREMTIDEN STÅR VIDT ÅBEN.



Udstyrsniveauer til modeller og ekstraudstyr kan variere afhængigt af specifikke markedskrav eller juridiske krav. Dataene, beskrivelserne og illustrationerne i denne brochure er illustrative og gælder på datoen for offentliggørelsen (01/2020). Noget af det udstyr, der er beskrevet 
og/eller illustreret i denne brochure, er ekstraudstyr. Se prislisten for alle oplysninger. FCA kan til enhver tid ændre de modeller, der er beskrevet i denne brochure, af tekniske eller kommercielle grunde. Fiat Marketing 04.3.3748.32 - S - 01/2020 - Trykt i Danmark - WEB.

www.fiatprofessional.com


