800 611 512
Jedno číslo, aby ste mali
vždy pocit bezpečia.

Jedno číslo, aby ste nadobudli osobitný pocit. Volajte na bezplatné
číslo 800 700 620 platné pre celú Európu* a žiadajte: Asistenčnú
službu ROADSIDE ASSISTANCE, ktorá zabezpečí odtiahnutie
vozidla a zásah v prípade poruchy alebo nehody (24 hodín
denne a 7 dní v týždni).
Informačnú službu INFORMATION, kde vám poskytnú podrobnosti
o vozidlách, službách, predajnej sieti a skúšobných jazdách.
* Spojte sa s vaším telekomunikačným operátorom, ktorý vám poskytne
informácie o bezplatných volaniach do zahraničia.

Pomocou predĺženej záruky Mopar® Vehicle Protection si môžete predĺžiť záruku poskytovanú
výrobcom tak, aby to vyhovovalo vašim potrebám. Je to jediná predĺžená záruka schválená
spoločnosťou Fiat Group Automobiles SpA.
Ponúka starostlivosť o vaše vozidlo v servisoch autorizovaných spoločnosťou Fiat Group
Automobiles v rámci celej Európy a zabezpečí, že všetky údržbárske práce vykonajú
vysokokvalifikovaní a špecializovaní technici, pričom sa použijú originálne náhradné dielce.

www.fiatprofessional.sk

Výbava a interiér vozidla sa môžu meniť v závislosti od predpisov a požiadaviek konkrétneho trhu. Všetky údaje v tejto
publikácii sú len informatívne. Spoločnosť Fiat môže hocikedy zmeniť jednotlivé modely uvedené v tejto publikácii
z technických alebo komerčných dôvodov.
Fiat Marketing 04.3.0000.29 – S – 07/2014 – Vytlačené v Taliansku – Tipografia Sosso – Torino.

NOVÉ DUCATO

NOVÁ GENERÁCIA PRE VAŠE PODNIKANIE
Svet práce sa zmenil. Základom je efektívnosť,
technológia, spoľahlivosť a robustnosť, ale nemenej dôležité sú flexibilita, komfort a štýl.
To je dôvod, prečo je tu nové Ducato, ideálne
vozidlo na prácu, ktorá sa neustále mení.

Nové Ducato sa ľahko riadi, je bezpečné a vždy pripravené pomôcť vám v každej situácii, pričom za každých
podmienok sa prispôsobí vašim potrebám.
Nové Ducato, to je nová generácia v práci.

EFEKTÍVNOSŤ NOVEJ GENERÁCIE
KVALITA

NOSNOSŤ A OBJEM
NÁKLADNÉHO PRIESTORU

PREVÁDZKOVÉ
NÁKLADY

DOJAZD

MOTORY

Pri práci je dnes dôležité viac ako kedykoľvek
predtým zvyšovanie výkonov a znižovanie nákladov
bez toho, aby utrpela kvalita. Vďaka dodávkovým
modelom na prepravu tovaru, verziám na prepravu
cestujúcich a viacúčelovým podvozkom sú vozidlá

Ducato a Ducato Maxi zárukou výkonnosti, flexibility,
veľkého objemu nákladného priestoru a vysokej
efektívnosti. Ich prevádzkové náklady patria medzi
najnižšie na trhu.
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KVALITA
Vďaka viac ako tridsaťročným skúsenostiam a viac
ako 10,5 miliónom najazdených kilometrov pri
skúšobných jazdách vozidiel novej generácie dosahuje nové Ducato lepšiu úroveň kvality, robustnosti a spoľahlivosti.
Dizajnové a konštrukčné zmeny sa týkajú všetkých
hlavných súčastí vozidla.
Vylepšili sme karosériu a hnaciu sústavu z hľadiska robustnosti, životnosti a spoľahlivosti.
Zdokonalili sme podvozok tak, aby sa znížila hlučnosť.
Zlepšili a posilnili sme brzdovú sústavu tak, aby sa
zlepšila účinnosť a životnosť bŕzd a aby sa súčasne
znížila ich hlučnosť.
Vďaka novej pedálovej jednotke sa ešte viac zlepšil
komfort vodiča, pričom sa znížila sila, ktorou musí
vodič pôsobiť na pedál.
Optimalizovali sme životnosť spojky tak, aby
umožňovala zvýšené zaťaženie, napríklad v kombinácii s prevodovkou s redukovaným prevodom
v modeloch Ducato Maxi s motorom 180 MultiJet
alebo v kombinácii s prevodovkou s novým hydra-

LAK ODOLNÝ
PROTI UV ŽIARENIU

ulickým radením s motormi 2.3 MultiJet II navrhnutými tak, aby sa predĺžila životnosť komponentov.
Nový štýl už na prvý pohľad vzbudzuje pocit
robustnosti a spoľahlivosti. Tento nový štýl bol
navrhnutý tak, aby sa zlepšili kľúčové parametre
dôležité pre úžitkové vozidlá, pričom osobitný
dôraz sa kládol na údržbu vozidla. Napríklad nové
svetlomety sú uložené tak, že ich možno vysunúť,
čo uľahčuje výmenu žiaroviek a nový panel pod
čelným sklom chráni motorový priestor pred vonkajším prostredím.
Mimoriadna pozornosť venovaná detailom sa týka
aj novej špeciálnej bielej farby, ktorá je odolná
proti ultrafialovému žiareniu, vďaka čomu si roky
uchováva vysokú kvalitu a uniformitu.
Tieto dôležité zlepšenia spolu s ďalšími novými
vlastnosťami a funkciami vozidla znamenajú, že
nové Ducato vedie vo svojej kategórii aj z hľadiska
celkových nákladov na vozidlo a zostatkovej hodnoty, vďaka čomu je nové Ducato ešte efektívnejšie
a konkurencieschopnejšie.

ZOSILNENÁ
KAROSÉRIA

MOTORY MULTIJET

115 MULTIJET

130 MULTIJET

150 MULTIJET

180 MULTIJET

Zdvihový objem valcov: 1 956 cm3
Motor: vznetový, radový 4-valec
Elektronicky riadené priame vstrekovanie
systémom Common Rail MultiJet II
s turbodúchadlom a medzichladičom.
Rozvod: DOHC (ozubený remeň)
Najväčší výkon motora: 85 kW (115 HP)
pri 3 700 ot./min.
Najväčší krútiaci moment: 280 Nm
pri 1 500 ot./min.
Emisie: Euro 5+

Zdvihový objem valcov: 2 287 cm3
Motor: vznetový, radový 4-valec
Elektronicky riadené priame vstrekovanie
systémom Common Rail MultiJet II
s turbodúchadlom a medzichladičom.
Rozvod: DOHC (ozubený remeň)
Najväčší výkon motora: 96 kW (130 HP)
pri 3 600 ot./min.
Najväčší krútiaci moment: 320 Nm
pri 1 800 ot./min.
Emisie: Euro 5+

Zdvihový objem valcov: 2 287 cm3
Motor: vznetový, radový 4-valec
Elektronicky riadené priame vstrekovanie
systémom Common Rail MultiJet II
s turbodúchadlom s premenlivou
geometriou a medzichladičom.
Rozvod: DOHC (ozubený remeň)
Najväčší výkon motora: 109 kW (148 HP)
pri 3 600 ot./min.
Najväčší krútiaci moment: 350 Nm
pri 1 500 ot./min.
Emisie: Euro 5+

Zdvihový objem valcov: 2 999 cm3
Motor: vznetový, radový 4-valec
Elektronicky riadené priame vstrekovanie
systémom Common Rail MultiJet
s turbodúchadlom s premenlivou
geometriou a medzichladičom.
Rozvod: DOHC (rozvodová reťaz)
Najväčší výkon motora: 130 kW (177 HP)
pri 3 500 ot./min.
Najväčší krútiaci moment: 400 Nm
pri 1 400 ot./min.
Emisie: Euro 5+

POHODLNEJŠIA
PEDÁLOVÁ JEDNOTKA

ŠTÝL
A PREVÁDZKOVÉ
VLASTNOSTI

MOTORY NOVEJ GENERÁCIE

ZOSILNENÉ
POHYBLIVÉ SÚČASTI
ZMODERNIZOVANÁ
BRZDOVÁ SÚSTAVA

ZLEPŠENÝ
PODVOZOK

OPTIMALIZOVANÁ
SPOJKA

Na každý účel použitia má nové Ducato osobitný
motor s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami, ktorý
je dynamický a priateľský k životnému prostrediu.
To sú výhody, ktoré ponúka druhá generácia vznetových motorov MultiJet. Tieto motory sú dostupné
aj so systémom Start&Stop a ukazovateľom zaradeného prevodu Gear Shift Indicator. Na každý účel
použitia ponúka nové Ducato špeciálnu prevodovku
vrátane hnacej sústavy, čím sa ešte viac zlepší hospodárnosť vozidla.

Vozidlá sa dodávajú s 5-stupňovou alebo 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a modely Ducato Maxi
sa dodávajú aj s prevodovkou s redukovaným prevodom. Na objednávku sa modely s motorom
130 HP, 150 HP a 180 HP MultiJet dodávajú aj so
6-stupňovou automatickou robotizovanou prevodovkou Comfort-Matic, ktorá sa vďaka dvom prevádzkovým režimom (sekvenčný režim a automatický režim) prispôsobí každému štýlu jazdy.
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TECHNOLÓGIA NOVEJ GENERÁCIE

MULTIMÉDIÁ

R ÁDIO S BLUE TOOTH®

* Čoskoro príde na trh.

R ÁDIO UCONNEC T ™
SO Z ABUDOVANOU NAVIGÁCIOU

MULTIFUNKČNÝ DRŽIAK*

Je dôležité, aby vodiči mohli ovládať jednotlivé
zariadenia vozidla jednoducho a efektívne. Multimediálne zariadenia, ako aj bezpečnostné a elektronické asistenčné systémy možno pohodlne
obsluhovať priamo zo sedadla vodiča.
Moderné rádio s Bluetooth® má aj vstup USB
a pomocný vstup AUX umožňuje prehrávať hudbu
zaznamenanú vo všetkých bežne používaných
multimediálnych formátoch.
Multimediálne rádio Uconnect™ s CD prehrávačom a ovládacími prvkami umiestnenými na volante je vybavené farebnou 5” dotykovou obrazovkou, umožňuje prepínať rádiostanice, obsluhovať
telefonické hovory a SMS správy a tiež umožňuje
zobrazovať obraz zo spätnej kamery (dodáva sa
na objednávku).

Rozhranie s rozpoznávaním hlasu ešte viac uľahčuje obsluhu telefonických hovorov a preberanie
SMS správ.
Zariadenie Uconnect™ Radio je dostupné aj so zabudovaným satelitným navigačným systémom Tom
Tom doplneným o prijímač dopravných informácií
TMC a systém IQ Routes, ktorý vyhľadáva najrýchlejšiu trasu do miesta určenia. Zariadenie obsahuje aj
databázu objektov záujmu, ako sú čerpacie stanice,
hotely, reštaurácie, bankomaty a podobne a tiež
databázu úsekov sledovaných rýchlostnými kamerami (v krajinách, kde sú tieto údaje k dispozícii).
Nový multifunkčný držiak je zariadenie, ktoré
ponúka len nové Ducato. Jedinečná konštrukcia
držiaka umožňuje uchytiť smartfón alebo tablet až
do veľkosti 10”.
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BEZPEČNOSŤ NOVEJ GENERÁCIE

TRACTION+
Inovatívny systém Traction+ zlepšuje ovládateľnosť
vozidla v ťažkom teréne, kde dochádza k prekĺzavaniu
kolies. Ak dôjde k prekĺzavaniu niektorého z hnaných
kolies, riadiaca jednotka deteguje toto prekĺznutie
a pribrzdí dané koleso, čím sa krútiaci moment prenesie
na koleso s väčšou priľnavosťou k povrchu. Týmto
spôsobom sa zlepšia jazdné vlastnosti, stabilita
a ovládateľnosť vozidla.

REGULÁTOR JAZDY Z KOPCA
Regulátor jazdy z kopca vám umožní jazdu z kopca so
sklonom až 50 % bez toho, aby ste museli stláčať pedál
brzdy, resp. pedál akcelerátora, vďaka čomu sa môžete
plne sústrediť na samotnú jazdu.

Jazdiť s novým Ducatom znamená jazdiť
vždy bezpečne a hospodárne.
Vozidlo je vybavené najmodernejšími
bezpečnostnými prvkami a prvkami
zlepšujúcimi jazdné vlastnosti vozidla.

SYSTÉM VAROVANIA PRI VYBOČENÍ Z JAZDNÉHO PRUHU
Systém varovania pri vybočení z jazdného pruhu LDWS
(Lane Departure Warning System) dokáže určiť, či vozidlo
nečakane vybočilo z jazdného pruhu, a to aj pri zníženej
viditeľnosti vplyvom počasia. V prípade nebezpečenstva
akustický a vizuálny signál upozorní vodiča na blížiace sa
potenciálne ohrozenie.

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Pomocou palubnej kamery systém na rozpoznávanie
dopravných značiek TSR (Traffic Signs Recognition)
pomáha vodičovi zachytiť značky najvyššej povolenej
rýchlosti a iné minuté značky, pričom ich zreprodukuje
na palubnom displeji, čím upozorní vodiča na príslušnú
dopravnú značku.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL
Tento systém automaticky rozpoznáva vozidlá
prichádzajúce z opačného smeru jazdy a na základe
toho riadi zapínanie a vypínanie diaľkových svetiel, čím
zlepšuje videnie vodiča pri jazde v noci a znižuje riziko
oslnenia.

DAŽĎOVÝ SENZOR A SENZOR ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI
Dažďový senzor spúšťa stierače a reguluje ich rýchlosť
v závislosti od intenzity dažďa. Senzor zníženej
viditeľnosti automaticky zapína tlmené svetlá v prípade,
ak je vonkajšie osvetlenie nedostatočné.

TEMPOMAT A OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
Tempomat vám umožňuje nastaviť rýchlosť jazdy
a udržiavať ju.
Obmedzovač rýchlosti vám umožňuje nastaviť najvyššiu
rýchlosť, ktorú môže vozidlo dosiahnuť, čím sa zvyšuje
bezpečnosť a znižuje sa riziko porušenia dopravných
predpisov (dostupné len v modeloch 130 a 150 HP). Ak
vodič stlačí pedál akcelerátora naplno, vozidlo prekročí
nastavené obmedzenie rýchlosti, čo možno využiť pri
predbiehaní v prípade núdze.

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÝ SYSTÉM (ESC)
Elektronický stabilizačný systém ESC (Electronic
Stability Control) zasahuje v núdzových situáciách,
napríklad pri náhlych vyhýbacích manévroch pri
obchádzaní neočakávaných prekážok. Systém monitoruje stanovené parametre, napríklad bočné zrýchlenie,
rýchlosť vozidla, prekĺzavanie kolies a uhol natočenia
volantu. Systém vyhodnocuje zistené údaje, v prípade
potreby zníži hnací moment a pribrzďuje príslušné
kolesá tak, aby obnovil stabilitu vozidla.

SYSTÉM ZNIŽUJÚCI RIZIKO PREVRÁTENIA VOZIDLA
Systém znižujúci riziko prevrátenia vozidla (Roll Over
Mitigation System) je nový doplnok elektronického
stabilizačného systému ESC, ktorý predchádza situáciám
pri vysokých rýchlostiach, kedy sa zvyšuje riziko
prevrátenia vozidla a znižuje riziko prevrátenia aj
v nebezpečných situáciách pri nízkych rýchlostiach.

POMOCNÝ SYSTÉM PRI ŠTARTOVANÍ DO KOPCA
Pomocný systém pri štartovaní do kopca (Hill Holder)
zabrzdí vozidlo pri štartovaní do kopca, čím zabráni
spätnému pohybu vozidla bez použitia ručnej brzdy.
Ručná brzda sa uvoľní automaticky.

SYSTÉM NA ADAPTÍVNE RIADENIE NALOŽENÉHO VOZIDLA
Systém na adaptívne riadenie naloženého vozidla (Load
Adaptive Control) je súčasťou systému ESC. Systém
vyhodnocuje situáciu naloženého vozidla počas jazdy,
konkrétne celkovú hmotnosť a ťažisko naloženého
vozidla. V závislosti od týchto parametrov systém
prepočíta kalibrácie a prahové úrovne systémov ABS,
ASR, ESC a systému znižujúceho riziko prevrátenia
vozidla tak, aby tieto systémy pracovali v každej situácii
čo najefektívnejšie.

SYSTÉM NA MONITOROVANIE TLAKU VZDUCHU
V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
Systém na monitorovanie tlaku vzduchu v pneumatikách
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) neustále
monitoruje tlak vzduchu v pneumatikách a signalizuje
prípadné zníženie tlaku priamo na palubnom displeji.
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ŠTÝL NOVEJ GENERÁCIE
Nové Ducato má dizajn, s ktorým sa môžete ukázať aj
v meste. Vyznačuje sa moderným vzhľadom
s elegantnými líniami, ktoré mu dávajú charakter
dynamického a robustného vozidla, kde sa štýl
stretáva s funkčnosťou.

Ak sa pozriete na nárazníky, mriežku chladiča,
svetlomety a kľučky dverí vo farbe karosérie, jedným
pohľadom zistíte, že štýl je esenciou, na ktorej je
postavené nové Ducato.

LED svetlá na denné svietenie DRL (Daylight Running Lamps) sa nachádzajú na mieste
chránenom pred nárazmi a sú o 40 % účinnejšie (dodávajú sa na objednávku).

LED SVETLÁ
NA DENNÉ SVIETENIE
(LED DRLS)
Nový nárazník pozostáva zo štyroch súčastí, ktoré sa dajú demontovať samostatne,
vďaka čomu je údržba rýchlejšia a lacnejšia. Tvar nárazníka poskytuje maximálnu
ochranu.

MRIEŽKA
CHLADIČA

Presah vozidla vpredu je minimálny. Nárazník je kompaktný a dokonale chráni
vozidlo, čo preukázali aj nárazové testy, ktoré vozidlo vyhodnotili ako najlepšie
vo svojej kategórii.

OCHRANNÁ
LIŠTA
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NOVÁ GENERÁCIA DOPRAVY
Nové Ducato, dodávka na prepravu nákladov, je
skonštruované tak, aby ho bolo možné jednoducho
a ľahko prispôsobiť na všetky druhy práce. Má
moderný a funkčný vzhľad, vysokú spoľahlivosť,
nový interiér, ktorý zlepšuje komfort v kabíne,
a najnovšie bezpečnostné prvky.

OBJEM
NÁKLADNÉHO
PRIESTORU

DOJAZD

ROZMERY
NOSNOSŤ

Nové Ducato ponúka nespočetné množstvo kombinácií rázvoru, nosnosti a výbavy vozidla, čo mu zaručuje úžitkové vlastnosti, ktoré sú vždy na vrchole
v danej kategórii vozidiel.

Nové Ducato, dodávka na prepravu nákladov, je
dostupné v 3 kategóriách z hľadiska najväčšej celkovej
hmotnosti (od 3 000 kg, 3 300 kg a 3 500 kg), zatiaľ čo
nové Ducato Maxi je dostupné v 2 kategóriách
(od 3 500 kg do 4 000 kg). Dodávajú sa modely

s 3 rôznymi rázvormi kolies, 4 dĺžkami, 3 výškami
a užitočnou nosnosťou od 1 000 kg do 2 000 kg,
vďaka čomu Ducato pokrýva všetky požiadavky
na prepravu ľahkých nákladov.

Nové Ducato obohacuje produktový rad o dva nové
modely, dodávkové vozidlo s predĺženou kabínou pre
posádku (Crew Cab) a valník s nákladnou plošinou
vyklápateľnou do troch smerov.
Dodávkové vozidlo s predĺženou kabínou pre
posádku Crew Cab má miesto pre 7 osôb a nákladný

priestor dlhý 1,90 m. Valník s nákladnou plošinou
vyklápateľnou do troch smerov je celý skonštruovaný,
vyrobený a garantovaný spoločnosťou Fiat. Valník je
mimoriadne vhodný na prácu na staveniskách.

DUCATO
Rozmery nákladného
priestoru (v mm)

Rázvor
3 000

Rázvor
3 450

Rázvor
4 035

A = výška nákladného priestoru

1 662 / 1 932

1 662 / 1 932

1 932 / 2 172

1 932 / 2 172

1 870

1 870

1 870

1 870

B = šírka
C = dĺžka

2 670

D = šírka medzi krytmi kolies
E = výška nákladnej plošiny pri
nezaťaženom vozidle
Zadné dvere

šírka
výška

Bočné dvere

šírka
výška

Objem nákladného priestoru (v m3)

3 120

3 705

Rázvor
4 035 XL

4 070

1 422

1 422

1 422

1 422

535 / 550

535 / 550

535 / 550

550

1 562

1 562

1 562

1 562

1 520 / 1 790

1 520 / 1 790

1 790 / 2 030

1 790 / 2 030

Najväčšia celková hmotnosť
vozidla

Nosnosť vozidla

Najväčšie povolené
zaťaženie prednej
nápravy (kg)

Najväčšie povolené
zaťaženie zadnej
nápravy (kg)

3 000 kg

995 – 1 155

1 630

3 300 kg

1 220 – 1 455

1 750

1 650
1 900

3 500 kg

1 420 – 1 655

1 850

2 000 – 2 500

DUCATO MAXI
Najväčšia celková hmotnosť
vozidla

Nosnosť vozidla

Najväčšie povolené
zaťaženie prednej
nápravy (kg)

Najväčšie povolené
zaťaženie zadnej
nápravy (kg)

1 075

1 250

1 250

1 250

1 485 / 1 755

1 485 / 1 755

1 755

1 755

3 500 kg

1 330 – 1 560

2 100

2 400 – 2 500*

8 a 9,5

10 a 11,5

13 a 15

15 a 17

4 000 kg

1 790 – 1 995

2 100

2 400 – 2 500*

* opt 057

A

DODÁVKA S PREDĹŽENOU
KABÍNOU PRE POSÁDKU
(CREW CAB VAN)

B

D
C
E

VALNÍK
S NÁKLADNOU PLOŠINOU
VYKLÁPATEĽNOU
DO TROCH SMEROV
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NOVÁ GENERÁCIA V POHYBE
Nové Ducato bolo navrhnuté tak, aby používateľom
poskytovalo čo najlepšie úžitkové vlastnosti a aby
cestujúcich vždy dopravilo do cieľa načas a s maximálnym komfortom. Interiér vozidla bol navrhnutý
tak, aby poskytol čo najväčší pôžitok z cestovania.

RÔZNE VERZIE
VOZIDLA

Najnovšie elektronické asistenčné systémy umožňujú vodičovi aj cestujúcim, aby každú cestu absolvovali bezpečne a pohodlne. Nové Ducato na prepravu
cestujúcich sa dodáva vo verzii Combi alebo
Panorama a je dostupné aj vo verzii Flex Floor.

PANORAMA
COMBI

A

B

D
C
E

COMBI
Rozmery nákladného
priestoru (v mm)

Zasklené
Rázvor 3 000
Rázvor 3 450

Polozasklené
Rázvor 3 000
Rázvor 3 450

A = výška

1 515

1 788

1 515

1 788

B = šírka

1 860

1 860

1 860

1 870

C = dĺžka pre 5/6 sedadiel

1 716

2 159

1 716

2 159

dĺžka pre 8/9 sedadiel

816

1 259

–

–

2 670

3 120

2 670

3 120

1 254

1 254

1 254

1 254

500

500 / 520

500

500 / 520

bez zadných sedadiel pre cestujúcich
D = šírka medzi krytmi kolies
E = výška nákladnej plošiny
pri nezaťaženom vozidle

Model Ducato Panorama je dostupný vo verzii 8/9
sedadiel (celkom 9 sedadiel, z toho 1 sedadlo pre
vodiča a 8 sedadiel pre cestujúcich) s možnosťou
individuálneho nastavovania sklonu operadla,
s opierkou ruky a trojbodovým bezpečnostným
pásom. Vozidlo má okrem batožinového priestoru aj

uzatvárateľnú odkladaciu poličku, ktorú možno
jednoduchým spôsobom vybrať. Verzia Flex Floor
v modeli Panorama vám umožní ľubovoľne meniť
usporiadanie sedadiel tak, aby ste našli vhodné
riešenie na prepravu cestujúcich a batožiny.

PANORAMA
Rozmery nákladného
priestoru (v mm)
Model Ducato Combi umožňuje meniť usporiadanie priestoru podľa požiadaviek a je dostupný
s 2 alebo 3 radmi sedadiel (sedadlá je možné
sklopiť, resp. vybrať z vozidla). Tento model umožňuje prepravovať až 9 osôb. Druhý aj tretí rad

sedadiel je možné podľa potreby sklopiť a prispôsobiť tak priestor na prepravu cestujúcich aj batožiny. Sedadlá sú veľkoryso dimenzované a majú
individuálne vetracie otvory, čo zaisťuje optimálnu
distribúciu vzduchu.

Rázvor 3 000

Rázvor 3 450

A = výška

1 515

1 788

B = šírka

1 350

1 350

C = 8/9 sedadiel
D = šírka medzi krytmi kolies
E = výška nákladnej plošiny
pri nezaťaženom vozidle

588

1 038

1 250

1 250

500

520
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NOVÁ GENERÁCIA VIACÚČELOVÝCH PODVOZKOV
Viacúčelová verzia Ducata určená na prestavby je
naozaj univerzálna: ponúka nekonečné možnosti
z hľadiska výbavy, výberu motorov, najmodernejších
elektronických asistenčných systémov, optimalizovanú
spotrebu a emisie. Tento model je dostupný vo

UNIVERZÁLNOSŤ

NOSNOSŤ

RÔZNE RÁZVORY

viacerých verziách: ako podvozok so štandardnou
kabínou, podvozok s dvojkabínou a podvozok so
štandardnou kabínou a plošinou. Nové Ducato
predstavuje novú generáciu univerzálnych podvozkov,
na ktoré možno namontovať najrôznejšie nadstavby.

Nové Ducato s viacúčelovým podvozkom bolo vždy
naozajstným vzorom pre všetky firmy zaoberajúce

Rázvor
v mm

Podvozok so štandardnou
kabínou

sa výrobou rôznych nadstavieb na podvozky, či už
na prepravu osôb, alebo nákladov.

Podvozok
so štandardnou kabínou –
podvozok s dvojkabínou

Podvozok
so štandardnou kabínou
a plošinou (opt. 292)

Rázvor
v mm

argumentom pri všetkých nadstavbách, kde sa
vyžaduje dobrý prístup.

Podvozok Maxi
so štandardnou kabínou

Podvozok Maxi
so štandardnou kabínou –
podvozok Maxi s dvojkabínou

Podvozok Maxi
so štandardnou kabínou
a plošinou (opt. 292)

–

–

–

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
30/33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 580 kg do 1 675 kg

3 000

3 450

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/40/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 675 kg do 1 755 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/40/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 890 kg do 1 970 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 655 kg do 1 735 kg

4 035

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/40/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 695 kg do 1 775 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/40/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 920 kg do 2 000 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 670 kg do 1 750 kg

4 035 XL

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/40/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 710 kg do 1 790 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/40/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 940 kg do 2 020 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35/42,5
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 685 kg do 1 765 kg

3 000

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
30/33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 590 kg do 1 685 kg

3 450

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
30/33/35
Hmotnosť samotného vozidla od 1 620 kg
do 1 715 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 835 kg do 1 930 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
30/33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 600 kg do 1 695 kg

4 035

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 640 kg do 1 735 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 865 kg do 1 960 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 615 kg do 1 710 kg

4 035 XL

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 655 kg do 1 750 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
33/35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 885 kg do 1 980 kg

Najväčšia celková hmotnosť vozidla
35
Hmotnosť samotného vozidla
od 1 630 kg do 1 725 kg

–

Podvozky Ducato sú ideálnou základňou na rôzne
špecializované nadstavby: malá výška nákladnej
plo šiny na podvozku s kabínou je silným
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VNÚTORNÉ POŤAHY

FARBA KAROSÉRIE
PASTELOVÉ FARBY

157 SIVÁ

157 SIVÁ S ČALÚNENÝMI
OPIERKAMI HLAVY

297 HNEDÁ

199 Tiziano Red (červená)

549 Ducato White (biela)

455 Imperiale Blue (tmavomodrá)

479 Line Blue (modrá)

266 SIVÁ IMITÁCIA KOŽE

Prístrojová doska
Classic

Prístrojová doska
Techno
6BL

METALICKÉ FARBY
453 Lago Blue (modrá)

506 Golden White (zlatobiela)

611 Alluminio Grey (svetlosivá)

632 Black (čierna)

691 Iron Grey (kovovosivá)

Prístrojová doska
Lounge
6BG

15”/16”

15”

16”

15” Ducato
(opt. 108)

16” Ducato
(opt. 431)

16” Ducato Maxi
(opt. 208)

16” Ducato Maxi
(opt. 432)
Farby zobrazené na týchto stránkach sú len informatívne. Tlačiarenské farby nedokážu verne zobraziť farbu karosérie.
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