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Jedno číslo, abyste získali zvláštní pocit. Volejte bezplatné číslo 
800 700 620 platné pro celou Evropu* a žádejte:
Asistenční službu ROADSIDE ASSISTANCE, která zabezpečí 
odtah vozidla a zásah v případě poruchy nebo nehody (24 hodin 
denně a 7 dní v týdnu).
Informační službu INFORMATION, kde vám poskytnou podrobnosti 
o vozidlech, službách, prodejní síti a zkušebních jízdách.

* Spojte se s  vaším telekomunikačním operátorem, který vám poskytne 

informace o bezplatných voláních do zahranič.

Jedno číslo, abyste měli 
vždy pocit bezpečí. N O V É  D U C A T OPomocí prodloužené záruky Mopar® Vehicle Protection si můžete prodloužit záruku poskytovanou

výrobcem tak, aby to vyhovovalo vašim potřebám. Je to jediná prodloužená záruka schválená 
společností Fiat Group Automobiles SpA.
Nabízí péči o  vaše vozidlo v  servisech autorizovaných společností Fiat Group Automobiles 
v  rámci celé Evropy a  zabezpečí, že všechny servisní práce vykonají vysoce kvalifikovaní 
a specializovaní technici a že se použijí originální náhradní díly.

800 611 512



NOVÁ GENERACE VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Svět práce se změnil. Základem je efektivita, tech-

nologie, spolehlivost a robustnost, ale neméně 

důležité jsou flexibilita, komfort a styl. To je důvo-

dem, proč je tu nové Ducato, ideální vozidlo na 

práci, která se neustále mění. Nové Ducato se lehce 

řídí, je bezpečné a vždy připravené vám pomoct 

v každé situaci, přičemž za každých podmínek se 

přizpůsobí vašim potřebám. Nové Ducato, to je nová 

generace vašeho podnikání.
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EFEKTIVITA NOVÉ GENERACE

NOSNOST A OBJEM 

NÁKLADOVÉHO PROSTORU

MOTORY

DOJEZD

KVALITA

PROVOZNÍ NÁKLADY

Při práci je dnes víc než kdy dříve důležité zvyšování 

výkonů a snižování nákladů bez toho, aby utrpěla 

kvalita. Díky dodávkovým modelům na přepravu 

zboží, verzím pro přepravu osob a víceúčelovým 

podvozkům určeným pro přestavby jsou vozidla 

Ducato a Ducato Maxi zárukou výkonnosti, flexibility, 

velkého objemu nákladového prostoru, vysoké 

efektivity a jedněch z nejnižších provozních nákladů 

na trhu.
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KVALITA

Díky více než třicetiletým zkušenostem a  více než 

10,5 milionu najetých kilometrů při zkušebních jíz-

dách vozidel nové generace dosahuje nové Ducato 

lepší úrovně kvality, robustnosti a  spolehlivosti. 

Designové a  konstrukční změny se týkají všech 

hlavních součástí vozidla: Vylepšili jsme karosérii 

a pohonnou soustavu z hlediska robustnosti, život-

nosti a spolehlivosti. Zdokonalili jsme podvozek tak, 

aby se snížila hlučnost. Zlepšili a posílili jsme brz-

dovou soustavu tak, aby se zlepšila účinnost 

a  životnost brzd a  aby se současně snížila jejich 

hlučnost. Díky nové pedálové jednotce se ještě víc 

zlepšil komfort řidiče a  současně se snížila síla, 

kterou musí řidič působit na  pedál. Optimalizovali 

jsme životnost spojky tak, aby umožňovala zvýšené 

zatížení, například v  kombinaci s  převodovkou 

s redukovaným převodem na modelech Ducato Maxi 

s motorem 180 MultiJet nebo v kombinaci s převo-

dovkou s  novým hydraulickým řazením s  motory 

2.3 MultiJet II navrženými pro prodloužení životnos-

ti komponentů.

Vzniklý nový styl už na první pohled vzbuzuje pocit 

robustnosti a spolehlivosti. Tento nový styl byl

navržený tak, aby se zlepšily klíčové parametry důle-

žité pro užitková vozidla, přičemž se zvláštní důraz 

kladl na údržbu vozidla. Například nové světlomety 

jsou uložené tak, že je možné je vysunout, což uleh-

čuje výměnu žárovek, a nový panel pod čelním sklem 

chrání motorový prostor před vnějším prostředím. 

Mimořádná pozornost věnovaná detailům se týká 

i nové speciální bílé barvy, která je odolná vůči ultra-

fialovému záření, díky čemuž si roky uchovává vyso-

kou kvalitu a uniformitu. Tato důležitá zlepšení spolu 

s  dalšími novými vlastnostmi a  funkcemi vozidla 

znamenají, že nové Ducato vede ve  své kategorii 

i z hlediska celkových nákladů na vozidlo a zůstatko-

vé hodnoty, díky čemuž je nové Ducato ještě efektiv-

nější a konkurenceschopnější.

130 MULTIJET 180 MULTIJET 150 MULTIJET115 MULTIJET

MOTORY NOVÉ GENERACE

Na každý účel použití má nové Ducato specifický 

motor s nízkou spotřebou a nízkými emisemi, který 

je dynamický a ohleduplný k životnímu prostředí. To 

jsou výhody, jež nabízí druhá generace vznětových 

motorů MultiJet. Tyto motory jsou dostupné i se 

systémem Start&Stop a ukazatelem zařazeného 

převodového stupně Gear Shift Indicator. Na každý 

účel použití nabízí nové Ducato speciální převodov-

ku včetně pohonné soustavy, čímž se ještě zlepší 

hospodárnost vozidla. Vozidla se dodávají s 5stup-

ňovou nebo 6stupňovou manuální převodovkou a 

modely Ducato Maxi se dodávají i s převodovkou 

s redukovaným převodem. Na objednávku se mode-

ly s motorem 130 HP, 150 HP a 180 HP MultiJet 

dodávají i se 6stupňovou automatickou robotizova-

nou převodovkou Comfort-Matic, která se díky 

dvěma provozním režimům (sekvenční režim a 

automatický režim) přizpůsobí každému stylu jízdy.

Zdvihový objem válců: 2 287 cm3

Motor: vznětový, řadový čtyřválec 

Elektronicky řízené přímé vstřikování 

se systémem Common Rail MultiJet II 

s turbodmychadlem s variabilní geometrií a 

mezichladičem

Rozvod: DOHC (ozubený řemen)

Nejvyšší výkon motoru: 96 kW (130 HP)

 při 3 600 ot./min.

Největší točivý moment: 320 Nm

 při 1 800 ot./min. 

Emise: Euro 5+

Zdvihový objem válců: 2 999 cm3

Motor: vznětový, řadový čtyřválec

Elektronicky řízené přímé vstřikování 

se systémem Common Rail MultiJet 

s turbodmychadlem s variabilní geometrií 

a mezichladičem 

Rozvod: DOHC (rozvodový řetěz)

 Nejvyšší výkon motoru: 130 kW (177 HP)

 při 3 500 ot./min.

Největší točivý moment: 400 Nm

 při 1 400 ot./min.

Emise: Euro 5+

Zdvihový objem válců: 2 287 cm3

Motor: vznětový, řadový čtyřválec

Elektronicky řízené přímé vstřikování 

se systémem Common Rail MultiJet II 

s turbodmychadlem a mezichladičem 

Rozvod: DOHC (ozubený řemen)

 Nejvyšší výkon motoru: 109 kW (148 HP)

při 3 600 ot./min.

Největší točivý moment: 350 Nm

 při 1 500 ot./min.

Emise: Euro 5+

Zdvihový objem válců: 1 956 cm3

Motor: vznětový, řadový čtyřválec 

Elektronicky řízené přímé vstřikování 

se systémem Common Rail MultiJet II 

s turbodmychadlem a mezichladičem

Rozvod: DOHC (ozubený řemen)

 Nejvyšší výkon motoru: 85 kW (115 HP)

 při 3 700 ot./min.

Největší točivý moment: 280 Nm

 při 1 500 ot./min.

Emise: Euro 5+

MOTORY MULTIJET

LAK ODOLNÝ 
VŮČI UV-ZÁŘENÍ

ZESÍLENÁ KAROSÉRIE
POHODLNĚJŠÍ 

PEDÁLOVÁ JEDNOTKA

VYLEPŠENÝ 
PODVOZEK

MODERNIZOVANÁ 
BRZDOVÁ SOUSTAVA

ZESÍLENÉ 
POHYBLIVÉ SOUČÁSTI

OPTIMALIZOVANÁ 
SPOJKA

STYL 
A PROVOZNÍ 
VLASTNOSTI
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TECHNOLOGIE NOVÉ GENERACE

MULTIMÉDIA

Je důležité, aby řidiči mohli ovládat jednotlivá zařízení 

vozidla jednoduše a efektivně. Multi mediální zařízení i 

bezpečnostní a elektronické asistenční systémy je 

možné pohodlně obsluhovat přímo ze sedadla řidiče. 

Moderní Bluetooth® Radio má i vstup USB a vstup AUX 

a umožní vám přehrávat hudbu zaznamenanou ve 

všech běžně používaných multimediálních formátech. 

Multi mediální Uconnect™ Radio s CD přehrávačem a 

ovládacími prvky umístěnými na volantu je vybavené 

barevnou 5” dotykovou obrazovkou, umožňuje ladit 

rozhlasové stanice, obsluhovat telefonické hovory 

a  SMS zprávy a také umožňuje zobrazovat obraz ze 

zpětné kamery (dodává se na objednávku). Rozhraní 

s rozpoznáváním hlasu ještě víc ulehčuje obsluhu tele-

fonických hovorů a příjem SMS zpráv. Zařízení 

Uconnect™ Radio je dostupné i se zabudovaným sate-

litním navigačním systémem Tom Tom doplněným o 

přijímač dopravních informací TMC a systém IQ Routes, 

který vyhledává nejrychlejší trasu do místa určení. 

Zařízení obsahuje i databázi objektů zájmu, jako jsou 

čerpací stanice, hotely, restaurace, bankomaty a podob-

ně, a též databázi úseků sledovaných rychlostními 

kamerami (pro státy, kde jsou tyto údaje k dispozici). 

Nový multifunkčí držák je zařízení, které nabízí jen 

nové Ducato. Jedinečná konstrukce držáku umožňuje 

upevnit smartphone nebo tablet až do velikosti 10”.

RÁDIO S BLUETOOTH® RÁDIO UCONNECT™ S VESTAVĚNOU 

NAVIGACÍ

MULTIFUNKČNÍ DRŽÁK*

* Brzy přijde na trh.
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BEZPEČNOST NOVÉ GENERACE

SYSTÉM SNIŽUJÍCÍ RIZIKO PŘEVRÁCENÍ VOZIDLA
Systém snižující riziko převrácení vozidla (Roll Over 
Mitigation System) je nový doplněk elektronického 
stabilizačního systému ESC, který předchází situacím 
při vysokých rychlostech, kde se zvyšuje riziko 
převrácení vozidla a snižuje riziko převrácení i 
v nebezpečných situacích při nízkých rychlostech.

POMOCNÝ SYSTÉM PŘI ROZJEZDU DO KOPCE
Pomocný systém při rozjezdu do kopce (Hill Holder) 
zabrzdí vozidlo při rozjezdu do kopce, čímž zabráni 
couvnutí vozidla bez použití ruční brzdy. Ruční brzda se 
odbrzdí automaticky.

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (ESC)
Elektronický stabilizační systém ESC (Electronic Stability 
Control) zasahuje v nouzových situacích, například 
při  náhlých vyhýbacích manévrech při objíždění 
neočekávaných překážek. Systém monitoruje stanovené 
parametry, například boční zrychlení, rychlost vozidla, 
prokluz kol a úhel natočení volantu. Systém vyhodnocuje 
zjištěné údaje, v případě potřeby sníží hnací moment a 
přibrzďuje příslušná kola tak, aby obnovil stabilitu vozidla.

SYSTÉM ADAPTIVNÍHO ŘÍZENÍ NALOŽENÉHO VOZIDLA
Systém adaptivního řízení naloženého vozidla (Load 
Adaptive Control) je součástí systému ESC. Systém 
vyhodnocuje situaci naloženého vozidla během jízdy, 
konkrétně celkovou hmotnost a těžiště naloženého 
vozidla. V závislosti na těchto parametrech systém 
přepočítává nastavení a mezní hodnoty zásahu systémů 
ABS, ASR, ESC a systému snižujícího riziko převrácení 
vozidla tak, aby tyto systémy pracovaly v každé situaci 
co nejefektivněji.

TRACTION+
Inovativní systém Traction+ zlepšuje ovladatelnost 
vozidla na  těžkém terénu, kde dochází k  prokluzování 
kol. Když dojde k  prokluzu některého z  hnaných kol, 
řídící jednotka detekuje tento prokluz a  přibrzdí dané 
kolo, čímž se točivý moment přenese na  kolo s  větší 
přilnavostí k povrchu. Tímto způsobem se zlepší jízdní 
vlastnosti, stabilita a ovladatelnost vozidla.

REGULÁTOR JÍZDY Z KOPCE
Regulátor jízdy z  kopce vám umožní jízdu z  kopce se 
sklonem až 50 % bez toho, abyste museli ovládat pedál 
brzdy, resp. pedál plynu, díky čemuž se můžete plně 
soustředit na samotnou jízdu.
Nové Ducato znamená jezdit vždy bezpečně a hospodárně.
Vozidlo je vybavené nejmodernějšími bezpečnostními 
zařízeními a  zařízeními zlepšujícími jízdní vlastnosti 
vozidla.

Nové Ducato znamená jezdit vždy 

bezpečně a hospodárně. 

Vozidlo je vybavené nejmodernějšími 

bezpečnostními prvky a prvky

zlepšujícími jízdní vlastnosti vozu.

TEMPOMAT A OMEZOVAČ RYCHLOSTI
Tempomat vám umožňuje nastavit rychlost jízdy 
a  udržovat ji. Omezovač rychlosti vám umožňuje 
nastavit nejvyšší rychlost, které může vozidlo 
dosáhnout, čímž se zvyšuje bezpečnost a  snižuje se 
riziko porušení dopravních předpisů (dostupné jen pro 
modely 130 a 150 k). Když řidič sešlápne pedál plynu 
naplno, vozidlo překročí nastavené omezení rychlosti, 
což je možno využít při předjíždění v případech nouze.

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘI VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU 
Systém varování při vybočení z jízdního pruhu LDWS 
(Lane Departure Warning System) dokáže určit, jestli 
vozidlo nečekaně vybočilo z jízdního pruhu, a to i za 
snížené viditelnosti vlivem počasí. V případě nebezpečí 
upozorní akustický a vizuální signál řidiče na blížící se 
potenciální ohrožení.

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU VZDUCHU 
V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách 
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) neustále 
monitoruje tlak vzduchu v pneumatikách a signalizuje 
případné snížení tlaku přímo na palubním displeji.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTEL
Tento systém automaticky rozpoznává vozidla 
přijíždějící z  opačného směru jízdy a  na  základě toho 
řídí zapínání a vypínání dálkových světel, čímž zlepšuje 
vidění řidiče při jízdě v noci a snižuje riziko oslnění.

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
Pomocí palubní kamery systém na rozpoznávání 
dopravních značek TSR (Traffic Signs Recognition) 
pomáhá řidiči zachytit značky nejvyšší povolené 
rychlosti a značky se zákazem předjíždění a reprodukuje 
je na palubním displeji, čímž upozorní řidiče na 
příslušnou dopravní značku.

DEŠŤOVÝ SENZOR A SENZOR SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI
Dešťový senzor spouští stěrače a reguluje jejich rychlost 
v závislosti na intenzitě deště. Senzor snížené 
viditelnosti automaticky zapíná tlumená světla v 
případě, kdy je vnější osvětlení nedostatečné.
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STYL NOVÉ GENERACE

Nové Ducato má design, se kterým se můžete ukázat i 

ve městě. Vyznačuje se moderním vzhledem 

s elegantními liniemi, které mu dávají charakter 

dynamického a robustního vozidla, kde se styl snoubí 

s funkčností. Když si prohlédnete nárazníky, mřížku 

chladiče, světlomety a kliky dveří v barvě karosérie, 

jedním pohledem zjistíte, že styl je esencí, na které je 

postavené nové Ducato.

LED SVĚTLA 

DENNÍHO SVÍCENÍ 

(LED DRL)

OCHRANNÁ LIŠTA

MŘÍŽKA 

CHLADIČE

LED světla denního svícení DRL (Daylight Running Lamps) se nacházejí na místě 
chráněném před nárazy a jsou o 40 % účinnější (dodávají se na objednávku).

Nový nárazník se skládá ze čtyř částí, které se dají demontovat samostatně, díky 
tomu je údržba rychlejší a levnější. Tvar nárazníku poskytuje maximální ochranu.

Přední přesah vozidla je minimální. Nárazník je kompaktní a dokonale chrání 
vozidlo, což prokázaly i nárazové testy, které vozidlo vyhodnotily jako nejlepší ve své 
kategorii.



ROZMĚRY
NOSNOST

OBJEM 

NÁKLADOVÉHO 

PROSTORU

  

NOVÁ GENERACE DOPRAVY

Nové Ducato dodávka na přepravu nákladu je zkon-

struováno tak, aby ho bylo možné jednoduše a lehce 

přizpůsobit všem druhům práce. Moderní a  funkční 

vzhled, vysoká spolehlivost, nový interiér, který zlep-

šuje komfort v kabině a nejnovější bezpečnostní prvky.

Nové Ducato nabízí nespočetné množství kombinací 

rozvoru, nosnosti a výbavy vozidla, což mu zaručuje 

užitkové vlastnosti, které jsou vždy na špičce v dané 

kategorii vozidel.

DOJEZD
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A

B

C

D

E

Největší celková 
hmotnost vozidla Nosnost vozidla

Největší povolené 
zatížení přední 

nápravy (kg)

Největší povolené 
zatížení zadní 
nápravy (kg)

3 000 kg 995 - 1 155 1 630 1 650

3 300 kg 1 220 - 1 455 1 750 1 900

3 500 kg 1420 - 1 655 1 850 2 000 - 2 500

Největší celková 
hmotnost vozidla Nosnost vozidla

Největší povolené 
zatížení přední 

nápravy (kg)

Největší povolené 
zatížení zadní 
nápravy (kg)

3 500 kg 1 330 - 1 560 2 100 2 400 - 2 500*

4 000 kg 1 790 - 1 995 2 100 2 400 - 2 500*

Rozměry nákladového 
prostoru  (v mm) Rozvor 3 000 Rozvor 3 450 Rozvor 4 035 Rozvor 4 035 XL 

A = výška nákladového prostoru 1 662 / 1 932 1 662 / 1 932 1 932 / 2 172 1 932 / 2 172

B = šířka 1 870 1 870 1 870 1 870

C = délka 2 670 3 120 3 705 4 070

D = šířka mezi podběhy kol 1 422 1 422 1 422 1 422

E =  výška nakládací hrany 

při nezatíženém vozidle 
535 / 550 535 / 550 535 / 550 550 

Zadní dveře Šířka 1 562 1 562 1 562 1 562

Výška 1 520 / 1 790 1 520 / 1 790 1 790 / 2 030 1 790 / 2 030

Boční dveře  Šířka 1 075 1 250 1 250 1 250

Výška 1 485 / 1 755 1 485 / 1 755 1 755 1 755

Objem nákladového prostoru (v m3) 8 a 9,5 10 a 11,5 13 a 15 15 a 17

Nové Ducato dodávka je dostupné ve 3 kategoriích 

z  hlediska největší celkové hmotnosti (3000  kg, 

3300  kg a  3500  kg), zatímco nové Ducato Maxi je 

dostupné ve  2  kategoriích (3500  kg a 4000  kg). 

Dodávají se modely se 3 různými rozvory kol, 

4  délkami,  3  výškami a užitečnou nosností od 

1000  kg do 2000  kg, díky čemuž Ducato pokrývá 

všechny požadavky na  přepravu lehkých nákladů. 

Nové Ducato obohacuje produktovou řadu o  dva 

nové modely, dodávku s prodlouženou kabinou pro 

posádku (Crew Cab Van) a třístranný sklápěč.

Dodávka s prodlouženou kabinou pro posádku Crew 

Cab má místo pro 7 osob a nákladový prostor dlouhý 

1,90 m.

Třístranný sklápěč je celý zkonstruovaný, vyrobený 

a garantovaný společností Fiat. Valník je mimořádně 

vhodný pro práci na staveništích.

DUCATO

DODÁVKA
S PRODLOUŽENOU 
KABINOU PRO POSÁDKU 
(CREW CAB VAN)

TŘÍSTRANNÝ 
SKLÁPĚČ

DUCATO MAXI

* opt 057



NOVÁ GENERACE V POHYBU

Nové Ducato bylo navrženo tak, aby uživatelům 

poskytovalo co nejlepší užitkové vlastnosti a aby ces-

tující vždy dopravilo do cíle včas a s maximálním 

komfortem. Interiér vozidla byl navržen tak, aby 

poskytl co největší požitek z cestování. Nejnovější 

elektronické asistenční systémy umožňují řidiči i ces-

tujícím, aby každou cestu absolvovali bezpečně a 

pohodlně. Nové Ducato pro přepravu osob se dodává 

ve verzi Combi nebo Panorama a je dostupné i ve 

verzi Flex Floor.

RŮZNÉ VERZE 
VOZIDLA



A

B

C

D

E
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Rozměry nákladového 
prostoru  (v mm)

Prosklené Poloprosklené

Rozvor 3 000 Rozvor 3 450 Rozvor 3 000 Rozvor 3 450
A = výška 1 515 1 788 1 515 1 788

B = šířka 1 860 1 860 1 860 1 870

C = délka pro 5/6 sedadel 1 716 2 159 1 716 2 159

délka pro 8/9 sedadel 816 1 259 - -

bez zadních sedadel pro cestující 2 670 3 120 2 670 3 120

D = šířka mezi podběhy kol 1 254 1 254 1 254 1 254

E =  výška nakládací hrany 

při nezatíženém vozidle
500 500 / 520 500 500 / 520

Model Ducato Combi umožňuje měnit uspořádání 

prostoru podle požadavků a je dostupný s 2 nebo 3 

řadami sedadel (sedadla je možno sklopit resp. vyj-

mout z vozidla). Tento model umožňuje přepravovat 

až 9 osob. Druhou i třetí řadu sedadel je možné 

podle potřeby sklopit a přizpůsobit tak prostor na 

přepravu cestujících i zavazadel. A co více, sedadla 

jsou velkoryse dimenzována a mají individuální 

větrací otvory, což zajišťuje optimální distribuci 

vzduchu.

COMBI

PANORAMA

Model Ducato Panorama je dostupný ve verzi 8/9 

sedadel (celkem 9 sedadel, z toho 1 sedadlo pro 

řidiče a  8 sedadel pro cestující) s  možností 

individuálního nastavování sklonu opěradla, 

loketní opěrkou a  tříbodovým bezpečnostním 

pásem. Vozidlo má kromě zavazadlového 

prostoru i  uzavíratelnou odkládací poličku, 

kterou je možné jednoduchým způsobem 

vyjmout. Verze Flex Floor v modelu Panorama 

vám umožní libovolně měnit uspořádání sedadel 

tak, abyste našli vhodné řešení na  přepravu 

cestujících a zavazadel.

COMBI

PANORAMA

Rozměry nákladového 
prostoru  (v mm) Rozvor 3 000 Rozvor 3 450

A = výška 1 515 1 788

B = šířka 1 350 1 350

C = 8/9 sedadel 588 1 038

D = šířka mezi podběhy kol 1 250 1 250

E =  výška nákladového prostoru  

při nezatíženém vozidle
500 520



NOSNOST

RŮZNÉ 
ROZVORY

UNIVERZÁLNOST

NOVÁ GENERACE VÍCEÚČELOVÝCH PODVOZKŮ

Víceúčelová verze Ducata určená pro přestavby je 

skutečně univerzální: nabízí nekonečné množství 

možností z  hlediska výbavy, výběru motorů, 

nejmodernějších elektronických asistenčních systémů, 

optimalizovanou spotřebu a  emise. Tento model je 

dostupný ve více verzích: jako podvozek se standardní 

kabinou, podvozek s dvoukabinou a podvozek se 

standardní kabinou a plošinou. Nové Ducato 

představuje novou generaci univerzálních podvozků, 

na které je možno namontovat nejrůznější nástavby.
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Rozvor v mm Podvozek Maxi 
se standardní kabinou

Podvozek Maxi 
se standardní kabinou – 

Podvozek Maxi s dvoukabinou

Podvozek Maxi 
se standardní kabinou 
a plošinou (opt. 292)

3 000 – – –

3 450

Největší celková hmotnost vozidla 

35/40/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 675 kg do 1 755 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

35/40/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla  od 1 890 kg 

do 1 970 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

35/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 655 kg do 1 735 kg

4 035

Největší celková hmotnost vozidla 

35/40/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 695 kg do 1 775 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

35/40/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 920 kg do 2 000 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

35/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 670 kg do 1 750 kg

4 035 XL

Největší celková hmotnost vozidla 

35/40/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 710 kg do 1 790 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

35/40/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 940 kg do 2 020 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

35/42,5 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 685 kg do 1 765 kg

Rozvor v mm Podvozek 
se standardní kabinou

Podvozek se standardní 
kabinou – Podvozek 

s dvoukabinou

Podvozek 
se standardní kabinou 
a plošinou (opt. 292)

3 000

Největší celková hmotnost vozidla 

30/33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 590 kg do 1 685 kg

–

Největší celková hmotnost vozidla 

30/33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 580 kg do 1 675 kg

3 450

Největší celková hmotnost vozidla

30/33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 620 kg do 1 715 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 835 kg do 1 930 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

30/33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 600 kg do 1 695 kg

4 035

Největší celková hmotnost vozidla

33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 640 kg do 1 735 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 865 kg do 1 960 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 615 kg do 1 710 kg

4 035 XL
Největší celková hmotnost vozidla 35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 655 kg do 1 750 kg

Největší celková hmotnost vozidla 

33/35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 885 kg do 1 980 kg

Největší celková hmotnost vozidla 35 kg

Hmotnost samotného vozidla 

od 1 630 kg do 1 725 kg

Nové Ducato jako víceúčelový podvozek bylo vždy 

skutečným vzorem pro všechny firmy zabývající se 

výrobou různých nástaveb na podvozky, ať už na 

přepravu osob nebo nákladů. Podvozky Ducato 

jsou ideální základnou pro různě specializované 

nástavby: malá výška nakládací hrany na podvozku 

s kabinou je silným argumentem pro všechny 

nástavby, kde se požaduje dobrý přístup.
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VNITŘNÍ POTAHY BARVA KAROSÉRIE

297 HNĚDÁ157 ŠEDÁ S ČALOUNĚNÝMI 

OPĚRKAMI HLAVY

266 ŠEDÁ IMITACE KŮŽE

METALICKÉ BARVY

Barvy zobrazené na těchto stránkách jsou pouze informativní. Tiskařské barvy nedokáží věrně zobrazit barvu karosérie.

199 Tiziano Red (červená)

455 Imperiale Blue (tmavě modrá)

549 Ducato White (bílá)

479 Line Blue (modrá)

453 Lago Blue (modrá) 611 Alluminio Grey (světle šedá)506 Golden White (zlatobílá)

632 Black (černá) 691 Iron Grey (kovově šedá)

PASTELOVÉ BARVY

157 ŠEDÁ

15” 16”
15” Ducato

(opt. 108)

16” Ducato

(opt. 431)

16” Ducato Maxi

(opt. 208)

16” Ducato Maxi

(opt. 432)
15”/16”

Palubní deska 

Techno

6BL

Palubní deska 

Classic

Palubní deska 

Lounge

6BG


