
DUCATO
WIĘCEJ NIŻ PRACA
PRZEWÓZ TOWARÓW



Każdego dnia rzeczywistość wokół nas kształtują ludzie, 
którzy nie boją się ciężkiej pracy. Ci, którzy szanują 
tradycję, ale nie stronią od innowacji. 

Gamę Fiat Professional i Fiata Ducato stworzono właśnie 
dla takich osób i z myślą o nich. Tych, którzy od początku 
robią rzeczy tak jak należy i chcą, żeby samochód im w 
tym pomagał.

RĘCE, DZIĘKI KTÓRYM
KRĘCI SIĘ ŚWIAT.



TO IDEALNE 
DOPASOWANIE.

WYBÓR
WIĘCEJ NIŻ

Przeszło 10 000 różnych kombinacji i wersji Ducato 
sprawia, że idealne auto robocze jest bliżej niż myślisz. 
A to niejedyny powód, dla którego warto wybrać ten 
model. Ducato to świetny samochód dla każdego 
fachowca i firmy − bez względu na jej rozmiar. 
Został stworzony w jednym celu: aby pomóc Ci jeszcze 
lepiej wykonywać Twoją pracę. 

Nikt nie rozumie lepiej niż Fiat Professional, że 
różnorodność to siła napędowa każdego zespołu. 
Dlatego stworzyliśmy wygodne i funkcjonalne pojazdy, 
które potrafią stawić czoła nowym wyzwaniom w 
dynamicznie zmieniającym się świecie. 
Ducato 2020 gwarantuje przestrzeń, wiele możliwości 
konfiguracji i wydajność, jakiej potrzebujesz, aby z 
łatwością podążać drogą do sukcesu.



TO REALIZACJA 
ZAŁOŻONYCH CELÓW.

PRACA
WIĘCEJ NIŻ

Podczas ciężkiej pracy można pobrudzić sobie ręce, ale 
nadal prezentować się przy tym naprawdę dobrze. 
Do kolejnego zadania podejdź z nową pewnością siebie, 
siadając za kierownicą wyjątkowego auta roboczego. 
Oto połączenie przeszło 35 lat doświadczeń i włoskiego 
wzornictwa, które urzeka odświeżoną, wyraźną 
sylwetką z nową, wzmocnioną płytą ochronną, czarnym 
grillem i obramowaniem lamp przednich oraz nowymi, 
drapieżnymi elementami wykończenia. 



NARZĘDZIA, 
JAKICH POTRZEBUJESZ.

TECHNOLOGIA
WIĘCEJ NIŻ

W dzisiejszym świecie narzędzia, których potrzebujesz na 
co dzień, znajdziesz nie tylko w swojej skrzynce 
narzędziowej. Ducato jest wyposażony we wszystkie 
rozwiązania technologiczne, które ułatwią i usprawnią 
Twoje codzienne działania.  

Ciesz się łatwym dostępem do systemu multimedialnego 
wyposażonego w moduł Bluetooth, który umożliwia 
bezprzewodowe nawiązywanie połączeń i mającego opcję 
instalacji dodatkowego odbiornika DAB (Digital Audio 
Broadcasting). Masz do wyboru także 7-calowe radio 
MOPAR®, wyposażone w kolorowy ekran dotykowy i jeszcze 
więcej funkcji: system rozpoznawania mowy, złącze USB w 
panelu radia oraz ulepszające łączność systemy Apple 
CarPlay i Android Auto™. Nowe 7-calowe radio ma jeszcze 
jedną, unikalną funkcję: wystarczy wprowadzić wymiary i 
masę swojego  pojazdu, a system wytyczy trasę z 
pominięciem wąskich uliczek i niskich tuneli. 
Wszystkie, zarówno nowe, jak i zmodernizowane elementy 
idealnie rozmieszczono we wnętrzu wyposażonym w nowe, 
stabilne panele drzwiowe z wbudowanymi schowkami, 
które pozwalają uporządkować przestrzeń i zwiększają 
wytrzymałość auta. 

Po raz kolejny Fiat Professional oddaje do Twojej dyspozycji 
najnowocześniejsze narzędzia, które usprawnią Twoją 
pracę i ułatwią codzienne obowiązki.

Dzięki Apple CarPlay możesz wykorzystywać w mądrzejszy i 
rozsądniejszy sposób telefon w samochodzie. Aplikacja 
pozwala wykonywać połączenia, wysyłać i odbierać 
wiadomości, a także słuchać muzyki, a aplikacje będą 
wyświetlane na ekranie samochodu.
 

Z kolei system Android Auto™ zaprojektowano z myślą o 
bezpieczeństwie jazdy bez utraty łączności i wyposażono w 
zintegrowane funkcje sterowania za pomocą elementów na 
kierownicy i poleceń głosowych.



SIEĆ, KTÓRA  
NAPRAWDĘ DZIAŁA.

POŁĄCZENIE

Bez względu na to, czy reprezentujesz małą firmę czy duże 
przedsiębiorstwo, możesz korzystać z dodatkowego pakietu 
bezpieczeństwa dostępnego wyłącznie dzięki Mopar® Connect. 
Skorzystaj z aplikacji, żeby odblokować takie funkcje, jak 
MY:ASSISTANT, MY:REMOTECONTROL czy MY:CAR. Każda z 
nich dostarcza cennych informacji, a także zwiększa 
bezpieczeństwo i pewność, że Twój samochód znajduje się w 
optymalnym stanie. Z kolei funkcja zarządzania flotą Mopar® 
Connect Fleet pozwala na zdalny dostęp do danych i za pomocą 
przyjaznego interfejsu pomaga w pełni kontrolować działania, 
stan usług, monitorować potrzeby w zakresie serwisu i pomocy 
drogowej każdego auta w ramach floty. Wystarczy jedno 
kliknięcie, żeby manager ds. floty zyskał dostęp do wszystkich 
potrzebnych informacji w czasie rzeczywistym i bez 
wychodzenia z biura − także za pomocą aplikacji mobilnej.

WIĘCEJ NIŻ

MY: ASSISTANT 
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO TO NASZ PRIORYTET

POMOC W RAZIE WYPADKU
W razie kolizji system natychmiast powiadamia agenta 
Mopar®, który zapewnia kompleksową pomoc.

POMOC DROGOWA
W przypadku usterki auta skontaktuj się bezzwłocznie 
z agentem Mopar®, który zdalnie sprawdzi stan pojazdu 
i wezwie pomoc drogową na miejsce wskazane przez 
system GPS Twojego Ducato.

POMOC W RAZIE KRADZIEŻY
System wyemituje ostrzeżenie, jeśli pojazd porusza się 
w podejrzany sposób i wezwie pomoc w celu 
odszukania i sprowadzenia auta.

MY: REMOTECONTROL 
ZAMIEŃ SWÓJ SMARTFON W INTERAKTYWNY KLUCZ, 
ZA POMOCĄ KTÓREGO MOŻESZ STEROWAĆ SWOIM 
DUCATO BEZ WZGLĘDU NA TO, GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ  

ZNAJDŹ SWÓJ SAMOCHÓD
Łatwo odszukasz miejsce, w którym zaparkowałeś auto. 
System wskaże lokalizację na mapie i podpowie, jak 
najszybciej do niej dotrzeć.

ZAMKI W DRZWIACH
Zdalne otwieranie i zamykanie drzwi pojazdu.

USTAW POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE REJONU  
GEOGRAFICZNEGO
Ostrzega, gdy pojazd przekroczy granicę danego rejonu 
geograficznego.
OSTRZEŻENIE O PRĘDKOŚCI
Powiadamia, kiedy pojazd przekroczy zadaną prędkość.

MY:CAR 
TRENER PERSONALNY, KTÓRY ZADBA O ŚWIETNĄ 
FORMĘ TWOJEGO DUCATO  

POWIADOMIENIA NA ŻYWO
Sprawdzaj stan swojego auta zawsze, gdy tego chcesz. 
Główne parametry, takie jak poziom paliwa, stan 
akumulatora, ciśnienie w oponach, bieżący przebieg 
czy stan zamków w drzwiach można monitorować 
czasie rzeczywistym.



SIŁA,  
KTÓRA NAPĘDZA.

MOC

W górę, w dół, w miejskim ruchu i na autostradzie − bez 
względu na to, jaką drogę masz przed sobą, szeroki 
wybór silników Ducato zapewnia moc i wydajność, żebyś 
mógł dobrze wykonać swoją pracę. Od najnowszej 
generacji diesli MultiJet2 po silniki Natural Power − 
Ducato daje Ci wybór zaawansowanych rozwiązań, które 
gwarantują maksymalną moc i minimalny poziom emisji 
spalin. 

WIĘCEJ NIŻ



SILNIK

NATURAL POWER 
Wykorzystaj moc natury z silnikiem Ducato Natural Power: oto wyjątkowa, nowoczesna 
jednostka napędowa, która pozwoli nie tylko obniżyć koszty podróżowania, ale także 
poruszać się tam, gdzie pojazdy z napędem konwencjonalnym nie mają wstępu. 5 
zbiorników na metan (CNG) o łącznej pojemności 220 l/36 kg sprytnie rozmieszczono 
pod podłogą, co pozwala maksymalnie wykorzystać pojemność auta i pokonać do 
400 km na gazie, zanim silnik automatycznie przełączy się na tryb poboru benzyny. 

Poczuj moc, która pozwoli Ci wykonywać swoją pracę lepiej niż dotychczas. 
Do każdego Ducato możesz dobrać silnik, który najlepiej zaspokoi Twoje 
potrzeby, bez względu na warunki czy nawierzchnię drogi. Nowe jednostki 
napędowe są wytrzymałe, niezawodne i proste w obsłudze − dodają nowej 
energii do pracy. Szeroki wachlarz silników 2.3 MultiJet2, spełniających 
normę Euro 6D, to dowód na to, jak dużą wagę Fiat Professional przywiązuje 
do kwestii wydajności i ekonomii spalania w swoich jednostkach 
napędowych. Wszystkie silniki mają w standardzie pakiet Eco, a dzięki 
zaawansowanemu systemowi SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), 
unikalnym rozwiązaniom inżynieryjnym i najwyższej jakości technologiom 
spełniają najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 
Silniki generują moc 120, 140, 160 lub 180 koni mechanicznych i z 
pewnością sprawdzą się w każdej sytuacji. 
Fiat Professional pozwala znaleźć rozwiązanie dopasowane do charakteru 
Twojej pracy. Silnik 120 MultiJet2 to perfekcyjna jednostka podstawowa: 

WIĘCEJ NIŻ MOC
jest ekonomiczny i gwarantuje świetną moc, zwłaszcza podczas jazdy po 
mieście. 140 MultiJet2 to kluczowy silnik w naszej ofercie: poradzi sobie w 
każdych warunkach dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu nawet 
przy niskich obrotach. Silnik 160 MultiJet2 to synonim mocy i najlepszy 
wybór dla wyjątkowo wymagających Klientów; w połączeniu z nową 
automatyczną przekładnią zapewnia o 5% większy moment obrotowy. 
180 MultiJet2 to potężny silnik dla najbardziej wymagających kierowców, 
którzy potrzebują mocy w najtrudniejszych warunkach; w połączeniu z 
pełni automatyczną skrzynią biegów zapewnia o 12% większy moment 
obrotowy.
 Wszystkie jednostki z gamy nowych silników MultiJet2 Euro 6D wyposażono 
w turbosprężarkę o zmiennej geometrii. To technologia, która gwarantuje 
płynną jazdę w trasie, zwiększa elastyczność przy niskich prędkościach i 
generuje więcej mocy. Pozwala także ograniczyć zużycie paliwa. Ducato 
rozumie, że ciężko pracujesz. Teraz możesz również pracować sprytniej.

ECO PACK 
Najbardziej zaawansowane technologie ograniczania emisji spalin: system 
Start&Stop pozwala redukować zużycie paliwa na biegu jałowym, inteligentny 
alternator ogranicza straty energii, elektronicznie sterowana pompa paliwa 
poprawia wydajność spalania, a przełącznik Ecoswitch sprawia, że każda podróż 
staje się bardziej przyjazna środowisku.

Pojemność skokowa (cm3): 2287
Moc: 120 KM (88kW) przy 2.750 obr./min
Moment obrotowy: 320 Nm przy 1.400-2.500 obr./min
Rodzaj wtrysku: Common Rail z turbosprężarką o 
zmiennej geometrii i chłodnicą międzystopniową
Typ: Diesel, 4 cylindry w rzędzie
Poziom emisji: Euro 6d-TEMP

120 MultiJet2
Pojemność skokowa (cm3): 2287
Moc: 140 KM (103kW) przy 3.500 rpm
Moment obrotowy: 350 Nm przy 1.400-2.500 obr./min
Rodzaj wtrysku: Common Rail z turbosprężarką o 
zmiennej geometrii i chłodnicą międzystopniową
Typ: Diesel, 4 cylindry w rzędzie
Poziom emisji: Euro 6d-TEMP

140 MultiJet2
Pojemność skokowa (cm3): 2287
Moc: 160 KM (117kW) przy 3.500 obr./min
Moment obrotowy: 380/400* Nm przy 1.500-2.750 obr./min
Rodzaj wtrysku: Common Rail z turbosprężarką o 
zmiennej geometrii i chłodnicą międzystopniową
Typ: Diesel, 4 cylindry w rzędzie
Poziom emisji: Euro 6d-TEMP

160 MultiJet2
Pojemność skokowa (cm3): 2287
Moc: 178 KM (130kW) przy 3.500 obr./min
Moment obrotowy: 400/450* Nm przy 1.500-3.000 obr./min
Rodzaj wtrysku: Common Rail z turbosprężarką o 
zmiennej geometrii i chłodnicą międzystopniową
Typ: Diesel, 4 cylindry w rzędzie
Poziom emisji: Euro 6d-TEMP

180 MultiJet2

*Z 9-stopniową automatyczną skrzynią biegów.

Pojemność skokowa (cm3): 2999
Moc: 136 KM (100kW) przy 3.500 obr./min

Moment obrotowy: 350 Nm przy 1.500-2.700 obr./min
Rodzaj wtrysku: Wtryskiwacze gazu CNG/benzyny z tur-

bosprężarką o zmiennej geometrii i chłodnicą międzystopniową
Typ: System podwójnego zasilania, 4 cylindry w rzędzie

Poziom emisji: Euro VI

140 Natural Power 
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TWORZYMY 
ZMIANĘ.

MOC
WIĘCEJ NIŻ

Całkiem nowa 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów 
została opracowana tak, aby gwarantować maksymalną 
przyjemność z jazdy i niezawodność. Teraz możesz trzymać 
mocno kierownicę, skupić wzrok na drodze i nie myśleć o 
zmianie biegów.

Automatyczna zmiana wszystkich dziewięciu biegów 
przebiega szybko, wydajnie i płynnie dzięki przekładni 
hydrokinetycznej, która zastąpiła tradycyjnie sprzęgło. 
Krótkie przełożenia gwarantują bezproblemową zmianę 
biegów, co sprawia, że auto szybciej reaguje oraz zwiększa 
moment obrotowy i poprawia ekonomię spalania. Biegi 
zmieniają się płynnie, a kierowca ma pewność że w każdym 
momencie przekładnia jest w odpowiednim położeniu − 
wszystko po to, żebyś mógł pracować lepiej, a nie ciężej. 

Nowa automatyczna przekładnia daje także każdemu 
kierowcy możliwość dostosowania pracy pojazdu do 
konkretnego zadania dzięki opcji wyboru jednego z trzech 
trybów jazdy: trybu Normal, stanowiącego złoty środek 
pomiędzy mocą a ekonomią spalania, trybu Eco, który 
pozwala oszczędzać paliwo i trybu Power − idealnego 
podczas jazdy z pełnym ładunkiem i pod górę. 



WYKRYWANIE RUCHU POPRZECZNEGO 
Z TYŁU POJAZDU  

System wykorzystuje te same czujniki, aby 
wykryć nadjeżdżające z boku auta w trakcie 
jazdy do tyłu, oraz aby uniknąć kolizji 
podczas wykonywania manewrów.

PEŁNA KONTROLA HAMULCÓW  

Zintegrowany system hamulcowy 
opracowano z myślą o zapobieganiu 
kolizjom lub zmniejszaniu ich skutków. 
System wykrywa przeszkody na drodze 
przed pojazdem i w przypadku wystąpienia 
ryzyka kolizji ostrzega kierowcę i 
uruchamia niezależny system hamowania 
awaryjnego.

SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO 
POLA

System wykorzystuje czujniki 
zainstalowane w tylnym zderzaku, aby 
wykryć zbliżające się pojazdy, które mogą 
znajdować się w martwym polu lusterek 
wstecznych. System ostrzega kierowcę za 
pomocą alarmu i podświetlanych ikon na 
lusterkach bocznych.

OCHRONA, 
KTÓRA SIĘ LICZY.

BEZPIECZEŃSTWO

Codziennie podczas pracy możesz napotkać różnego 
rodzaju przeszkody i sytuacje. Może najwyższy czas 
przesiąść się do auta, które nie będzie służyło tylko do 
przewozu narzędzi i ładunków? 

Ducato wyposażono w innowacyjne, zaawansowane 
systemy wspomagania kierowcy (ADAS), w tym czujniki i 
rozwiązania technologiczne, które informują i ostrzegają 
kierowcę o sytuacji wokół auta. System wykrywania 
ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu, pełna kontrola 
hamulców i system monitorowania martwego pola 
wykrywa pojazdy, potencjalnie niebezpieczne sytuacje i 
przeszkody, nawet gdy nie znajdują się bezpośrednio na 
Twojej drodze. Ducato od zawsze wiedzie prym w tej 
kategorii i jest wyposażony w szeroką gamę urządzeń 
zapewniających bezpieczeństwo i wygodę, aby w pełni 
chronić Ciebie i Twój samochód.
Wszystkie te zabezpieczenia pomagają kierowcy 
całkowicie skupić się na drodze, minimalizując ryzyko 
wystąpienia kolizji i poważnych wypadków, które mogą 
Ci zagrażać lub utrudniać Twoją pracę. 

WIĘCEJ NIŻ



Przy pomocy umieszczonej w aucie kamery 
system TSR pomaga kierowcy, wykrywając 
ograniczenia prędkości i znaki dotyczące 
wyprzedzania oraz wyświetla je na ekranie.

SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW 
DROGOWYCH (TSR)

System zapobiegający przechylaniu się 
auta to nowy element układu stabilizacji 
toru jazdy ESC. Zapobiega przewróceniu 
się pojazdu przy dużych prędkościach i 
redukuje przechyły podczas wolnej jazdy 
na zakrętach.

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY 
PRZEWRÓCENIU SIĘ POJAZDU

Traction+ to innowacyjny system kontroli 
trakcji, który poprawia przyczepność w 
trudnych warunkach i na wymagających 
nawierzchniach. Kiedy co najmniej jedno 
koło traci przyczepność, system wykrywa 
poślizg, hamuje koło i przenosi moment 
obrotowy na koło o najlepszej przyczepności. 
W ten sposób gwarantuje najlepszą 
stabilność i prowadzenie, a jazda autem 
jest wygodniejsza.

SYSTEM TRACTION +

System wykrywa pojazdy nadjeżdżające z 
naprzeciwka i automatycznie przełącza światła 
drogowe na światła mijania i odwrotnie, 
zwiększając widoczność i ograniczając ryzyko 
oślepienia innych uczestników ruchu podczas 
jazdy nocą.

AUTOMATYCZNY CZUJNIK ŚWIATEŁ 
DROGOWYCH

Hamuje pojazd podczas ruszania pod górę i 
zapobiega jego staczaniu się bez konieczności 
używania hamulca ręcznego. Następnie 
system automatycznie zwalnia hamulec.

ASYSTENT RUSZANIA POD GÓRĘ  
(HILL HOLDER)

Tempomat pozwala ustawić prędkość jazdy i 
utrzymać ją na stałym poziomie. Dzięki 
ogranicznikowi prędkości ustawisz 
maksymalną prędkość pojazdu, co gwarantuje 
większe bezpieczeństwo i minimalizuje 
ryzyko otrzymania punktów karnych za zbyt 
szybką jazdę. Kiedy kierowca do końca 
wciśnie pedał gazu, może zwiększyć zadaną 
prędkość podczas manewru wyprzedzania.

TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

ESC automatycznie reaguje w nagłych 
sytuacjach, np. kiedy musisz gwałtownie 
skręcić kierownicę, omijając przeszkodę na 
drodze przez pojazdem. System monitoruje 
takie parametry, jak przyspieszenie boczne, 
prędkość, przyczepność i kąt skrętu kierownicy. 
Następnie przetwarza zgromadzone dane i  
w razie potrzeby zmienia moment obrotowy  
i parametry układu hamulcowego, aby 
utrzymać pojazd w idealnie stabilnej pozycji. 

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY DACHOWANIU (ESC)

System nawet przy słabej widoczności 
określa, czy pojazd jedzie po wyznaczonym 
pasie ruchu. W razie niebezpieczeństwa 
natychmiast ostrzega kierowcę za pomocą 
sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

ASYSTENT PASA RUCHU

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

Optymalne światła przeciwmgielne 
zainstalowano w dolnej części zderzaka 
przedniego, co zapewnia ich maksymalną 
wydajność i ochronę.

System stabilizacji z kompensacją w 
zależności od obciążenia to element 
układu ESC, który wykrywa parametry 
związane z obciążeniem pojazdu, takie jak 
waga i środek ciężkości. Kiedy te wartości 
ulegają zmianie, system oblicza nowe 
ustawienia i ograniczenia, a następnie 
przesyła je do systemów ABS, ASR, ESC i 
układu zapobiegającego przewróceniu się 
pojazdu, aby umożliwić ich maksymalną 
wydajność. 

SYSTEM KONTROLI ŁADUNKU

Czujniki deszczu uruchamiają wycieraczki i 
dostosowują ich prędkość do natężenia 
opadów. Czujnik zmierzchu automatycznie 
włącza światła mijania, gdy natężenie 
światła naturalnego spada poniżej zadanego 
poziomu.

CZUJNIKI ZMIERZCHU I DESZCZU

Pozwala zjeżdżać ze wzniesienia o nachyleniu 
do 50% bez konieczności używania pedała 
hamulca lub gazu, abyś mógł w pełni skupić 
się na kierowaniu.

ASYSTENT ZJAZDU ZE WZNIESIENIA

Stale monitoruje stan ciśnienia w oponach 
i za pomocą komunikatów na wyświetlaczu 
w desce rozdzielczej ostrzega o każdym 
spadku.

SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W 
OPONACH (TPMS)

OCHRONA TWOJEJ 
FIRMY.

BEZPIECZEŃSTWO

Bez względu na to, czy jesteś artystą, pracownikiem 
budowlanym czy złotą rączką, a może właścicielem floty 
– potrzebujesz pełnej ochrony i bezpieczeństwa, bo to 
fundamenty każdego biznesu. 
Fiat Professional wie, jak ważne w Twojej pracy są kwestie 
bezpieczeństwa. Dla Ducato to także obszar priorytetowy. 
Teraz, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych 
technologii w 15 systemach bezpieczeństwa, możesz 
pracować ciężej, jeździć sprytniej i czuć się pewniej.

WIĘCEJ NIŻ
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MIEJSCE NA ROZWÓJ.

PRZESTRZEŃ
WIĘCEJ NIŻ

Dzięki możliwościom unikalnych konfiguracji nadwozia, 
każda z dostępnych wersji Ducato daje Ci przestrzeń, 
jakiej potrzebujesz, zapewniając optymalną ładowność, 
pojemność i całkowitą masę pojazdu. Dzięki temu Twój 
samochód pomaga Ci lepiej wykonywać zadania. 
Ducato występuje w trzech wersjach rozstawu osi, 
czterech różnych długościach i trzech wysokościach 
dachu. Ma ładowność aż do 2200 kg, a DMC na poziomie 
od 2800 kg do 4250 kg w Ducato Maxi. Możesz też 
wybrać wersję van z kabiną pasażerską lub kombi, jeśli 
potrzebujesz jeszcze większej elastyczności.

6363



3000Rozstaw osi 

3450Rozstaw osi 

DMC: 3300, 3500 kg
Ładowność: od 1230 do 1445 kg

Pojemność: 5,5 m3

Van

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

Ładowność: od 1090 do 1490 kg
     Maxi od 1050 do 2155 kg

Pojemność: 13 i 15 m3

Van

DMC: 3500 kg
     Maxi 3500, 4005, 4170 kg

Ładowność: od 1040 do 1445 kg
     Maxi od 1000 to 2110 kg

Pojemność: 15 i 17 m3

Van

DMC: 3000, 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Ładowność: od 1025 do 1565 kg

         Maxi od 1125 do 2205 kg
Pojemność: 10 i 11.5 m3

Van

DMC: 3300, 3500 kg
Ładowność: od 1360 do 1605 kg

Pojemność: 8 do 9.5 m3

Van z kabiną  
pasażerską

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

Ładowność: od 1090 to 1490 kg
   Maxi od 1050 to 2155 kg

Pojemność: 13 i 15 m3

Van z kabiną  
pasażerską

DMC: Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Ładowność: Maxi od 1030 do 2110 kg

Pojemność: 15 m3

Van z kabiną  
pasażerską

DMC: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500 kg

Ładowność: od 1165 do 1380 kg
         Maxi od 1325 do 1340 kg

Pojemność: 8 m3

Van

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

Ładowność: od 905 to 1605 kg
        Maxi od 1550 to 2270 kg

Pojemność: 8 i 9.5 m3

Van

DMC: Maxi 3500 kg
Ładowność: Maxi od 1275 to 1290 kg

Pojemność: 10.5 m3

Van

DMC: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Ładowność: od 1190 do 1565 kg

         Maxi od 1125 do 2205 kg
Pojemność: 10 i 11.5 m3

Van z kabiną  
pasażerską

Rozstaw osi 4035

Rozstaw osi 4035 XL

MIEJSCE NA ROZWÓJ.

PRZESTRZEŃ
WIĘCEJ NIŻ

Dzięki możliwościom unikalnych konfiguracji nadwozia, 
każda z dostępnych wersji Ducato daje Ci przestrzeń, 
jakiej potrzebujesz, zapewniając optymalną ładowność, 
pojemność i całkowitą masę pojazdu. Dzięki temu Twój 
samochód pomaga Ci lepiej wykonywać zadania. Ducato 
występuje w trzech wersjach rozstawu osi, czterech 
różnych długościach i trzech wysokościach dachu. Ma 
ładowność aż do 2200 kg, a DMC na poziomie od 2800 
kg do 4250 kg w Ducato Maxi. Możesz też wybrać wersję 
van z kabiną pasażerską lub kombi, jeśli potrzebujesz 
jeszcze większej elastyczności.



TO TWOJE PŁÓTNO.

PRZESTRZEŃ

Najwyższy czas, żebyś miał przestrzeń, jakiej 
potrzebujesz, by robić to, co zechcesz. Ducato to auto 
zaprojektowane tak, by dopasować się do każdego 
zadania. Samochód wyposażono w szereg udogodnień, 
takich jak drzwi otwierające się maksymalnie pod kątem 
270°, pojemność od 8 do 17 m³ i obniżona platforma 
załadunkowa. Te elementy w połączeniu z wyborem 
silników, jakie nie mają sobie równych, sprawiają, że 
jesteś gotowy stawić czoła wszystkim wyzwaniom.

WIĘCEJ NIŻA

B

C

D

E

120 MultiJet2

140 MultiJet2

160 MultiJet2

180 MultiJet2

140 Natural Power

DMC od 2 800 do 4 250 kg
Ładowność od 900 do 2 200 kg
Pojemność od 8 do 17 m3

Light
Maxi

NOWE SILNIKI EURO 6D-TEMP OBCIĄŻENIE

WERSJA

Przestrzeń ładunkowa 
wymiary (mm)

Rozstaw osi  
3000

Rozstaw osi  
3450

Rozstaw osi  
4035

Rozstaw osi  
4035 XL

A = wysokość przestrzeni ładunkowej 1662 / 1932 1662 / 1932 1932 / 2172 1932 / 2172

B = szerokość 1870 1870 1870 1870

C = długość 2670 3120 3705 4070

D = szerokość między nadkolami 1422 1422 1422 1422

E = wysokość progu ładunkowego bez 535 / 550 535 / 550 535 / 550 535 / 550 

Tylne drzwi szerokość 1562 1562 1562 1562

wysokość 1520 / 1790 1520 / 1790 1790 / 2030 1790 / 2030

Boczne drzwi szerokość 1075 1250 1250 1250

wysokość 1485 1485 / 1755 1755 1755

Pojemność  (m3) 8 and 9.5 10 and 11.5 13 and 15 15 and 17



IDEALNE WYMIARY.

PRZESTRZEŃ
WIĘCEJ NIŻ

Ducato wie, czego potrzebujesz i dlatego tworzy 
rozwiązania, które ułatwiają Ci pracę. Wybierz wersję z 
rozstawem osi, który odpowiada Twoim potrzebom, tak 
aby idealnie pomieścić towar czy palety. 

Rozstaw osi
3000 mm

Rozstaw osi
3450 mm

Rozstaw osi
4035 mm

Rozstaw osi
4035 mm XL 



MIEJSCE 
DLA ZESPOŁU.

PRZESTRZEŃ
WIĘCEJ NIŻ

W Ducato nie tylko z łatwością przewieziesz duże i ciężkie 
ładunki, ale także wygodnie przetransportujesz swój zespół 
w kabinie pasażerskiej. 

Wygodne siedzenia, łatwo otwierające się drzwi przesuwne 
i schowki tworzą profesjonalne, funkcjonalne i przyjemne 
wnętrze. Dzięki wyjmowanym fotelom Ducato stwarza 
także wyjątkowo elastyczne możliwości zwiększania 
przestrzeni ładunkowej. Po raz kolejny Fiat Professional 
udowadnia swoją wszechstronność i umiejętność 
dostosowywania się do indywidualnych potrzeb.



GOTOWY NA CIĘŻKI 
ŁADUNEK.

PRZESTRZEŃ
WIĘCEJ NIŻ

W przypadku Ducato więcej miejsca to większe możliwości 
załadunku. Ducato w opcji ciężarowej występuje w pięciu 
wersjach z kabiną pojedynczą i w trzech z kabiną podwójną, 
aby spełnić wszystkie wymagania Twojego zespołu. Wybierz 
jedną z wersji z rozstawem osi od 3000 mm do 4035 mm i 
ładownością od 890 kg do nawet 2090 kg. 



3000Rozstaw osi 

3450Rozstaw osi 

* W wersjach z wywrotką jednostronną ładowność jest o 70 kg większa niż w wersjach z wywrotką trójstronną.     
** W wersjach ciężarowych ze stalową platformą i bokami ładowność jest o 135 kg mniejsza niż wartości wskazane dla wersji z aluminiową platformą i bokami.

DMC: 3200, 3320 kg
Ładowność: od 920 do 1060 kg

ładunkowa: 5.1 m2

Wersja z wywrotką  
jednostronną/trójstronną*

DMC: 3200, 3320 kg
       Maxi 3500

Ładowność: od 1295 do 1430 kg
  Maxi od 1555 do 1570

ładunkowa: 5.7 m3

Skrzynia fabryczna**

Rozstaw osi 4035

Rozstaw osi 4035 XL3800Rozstaw osi 

DMC: 3300, 3430 kg
       Maxi 3500, 3920 kg

Ładowność: od 1350 do 1495 kg
  Maxi od 1510 do 1945

ładunkowa: 6.6 m2

Skrzynia  
fabryczna**

DMC: 3300, 3500 kg
       Maxi 3500, 4005, 4100 kg

Ładowność: od 1315 do 1530 kg
  Maxi od 1475 do 2090

ładunkowa: 7.3 m2

Skrzynia fabryczna**

DMC: 3500 kg
       Maxi 3500, 3970 kg

Ładowność: od 1450 do 1465 kg
  Maxi od 1420 do 1905 kg

ładunkowa: 8.5 m2

Skrzynia  
fabryczna**

DMC: 3300, 3500 kg
       Maxi 3500, 4005, 4100 kg

Ładowność: od 1295 to 1510 kg
  Maxi od 1455 to 2070

ładunkowa: 7.8 m2

Skrzynia fabryczna**

DMC: Maxi 3500, 3920 kg
Ładowność: od 940 to 1375 kg

ładunkowa: 5.9 m2

Wersja z wywrotką  
jednostronną/trójstronną*

DMC: 3250, 3320 kg
           Maxi 3500, 3760kg

Ładowność: od 1160 do 1245 kg
   Maxi od 1370 do 1645 kg

ładunkowa: 4.9 m2

Podwójna  
kabina**

DMC: Maxi 3500, 3860 kg
Ładowność: Maxi od 1270 do 1645 kg

ładunkowa: 6.8 m2

Podwójna kabina**

DMC: 3300, 3500 kg
        Maxi 3500, 3920, 4170 kg

Ładowność: od 1150 do 1365 kg
   Maxi od 1310 do 1995 kg

ładunkowa: 5.9 m2

Podwójna kabina**

DMC: 3300, 3430 kg
           Maxi 3500, 3920 kg

Ładowność: od 970 do 1115 kg
   Maxi od 1090 do 1525 kg

ładunkowa: 6.3 m2

Wersja z wywrotką  
jednostronną/trójstronną*

DMC: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Ładowność: od 945 do 1160 kg

   Maxi od 1070 do 1750 kg
ładunkowa: 6.8 m2

Wersja z wywrotką  
jednostronną/trójstronną*

DMC: Maxi 3500, 3860, 4150 kg
Ładowność: Maxi od 890 do 1555 kg

ładunkowa: 6.3 m2

Wersja z wywrotką  
jednostronną/trójstronną*

DMC: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Ładowność: od 925 do 1140 kg

   Maxi od 1045 do 1730 kg
ładunkowa: 7.4 m2

Wersja z wywrotką  
jednostronną/trójstronną*



DMC od 3,2 do 4,2

120 MultiJet2

140 MultiJet2

160 MultiJet2

180 MultiJet2

140 Natural Power

OBCIĄŻENIE

NOWE SILNIKI EURO 6D-TEMP

Ducato w wersji ciężarowej i jego skrzynię ładunkową 
zaprojektował wewnętrzny zespół Fiata, a auto wyposażono 
we wszystkie wygody i funkcjonalności, jakich może 
potrzebować pracownik fizyczny. 

W pełni wykorzystaj wszystkie udogodnienia: przestrzeń 
załadunkową o pojemności od 4,9 do 8,5 m², chowany 
stopień umożliwiający dostęp od tyłu, praktyczne burty i 
antypoślizgową podłogę, które poprawią bezpieczeństwo 
Twojej pracy i sprawią, że każde zadanie będzie odrobinę 
łatwiejsze. 

ŁADUNEK, KTÓRY SIĘ 
OPŁACA.

PRZESTRZEŃ
WIĘCEJ NIŻ



Potrzebujesz wywrotki? Wywrotka Ducato może poruszać 
się w trzech rożnych kierunkach. Ciężarowe Ducato z 
wywrotką jest dostępne z czterema rozstawami osi i 
dwiema różnymi kabinami − pojedynczą i podwójną. 
Stalowa platforma auta ma powierzchnię od 5,1 do 6,8 m² 
i jest wyposażona w bezpieczną skrzynkę narzędziową, 
dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, masz 
zawsze pod ręką. 

RUCH W DOBRĄ 
STRONĘ.

PRZESTRZEŃ
WIĘCEJ NIŻ



AUTOMATYCZNY SYSTEM 
KLIMATYZACJI

Wszystkie wersje Ducato wyposażono w 
automatyczny system klimatyzacji. Ekran 
umieszczony w konsoli głównej wyświetla 
wszystkie ważne informacje i 
automatycznie steruje temperaturą w 
kabinie, reguluje przepływ i rozkład 
powietrza, aktywację kompresora i 
recyrkulację powietrza na podstawie 
wybranych parametrów dotyczących 
temperatury i otoczenia.

OSŁONA FOTELA

Osłony ukrywają elementy wspierające 
fotela i schowki umieszczone pod 
fotelami.

SREBRNY PANEL 
WSKAŹNIKÓW

Srebrny panel wskaźników opracowano 
tak, aby wszystkie informacje były łatwo 
dostępne i czytelne bez względu na 
warunki.

WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE

CHARAKTER

Ducato i Fiat Professional robią co w ich mocy, aby 
stworzyć optymalne i stylowe auto robocze. Teraz Ty 
możesz dodać własne elementy wykończenia. Dodaj 
wszystkie elementy, jakich potrzebujesz, takie jak uchwyt 
na tablet, nowe radio, oświetlenie typu LED w przestrzeni 
bagażowej i LED-owe światła mijania. 

WIĘCEJ NIŻ

NOWE RADIO 7”

Większy ekran i ulepszone funkcje 
łączności zapewniają lepszą pracę radia i 
wygodniejsze sterowanie nim podczas 
jazdy. Teraz możesz swobodnie odbierać 
połączenia, odczytywać wiadomości i 
odtwarzać ulubioną muzykę.

RADIO UCONNECTTM

System ma przyciski sterujące 
umieszczone na kierownicy i 5-calowy 
ekran dotykowy; dostępny jest także w 
wersji z wbudowaną nawigacją satelitarną.

OŚWIETLENIE LED 
PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Przestrzeń bagażową można oświetlić 
wydajnym oświetleniem typu LED w 
neutralnym, białym kolorze i 
dodatkowymi czujnikami na 
podczerwień; dostępne w trzech 
wymiarach w zależności od rozstawu osi 
pojazdu.

PODWÓJNY FOTEL Z 
ROZKŁADANYM 

Pasażerowie siedzący z przodu mogą 
podróżować na oddzielnych fotelach lub na 
podwójnej kanapie z oparciem pośrodku, 
które rozkłada się, tworząc wygodny stolik. 
W obu konfiguracjach siedzenia 
wyposażono w 3-punktowe pasy 
bezpieczeństwa i indywidualne zagłówki.

UCHWYT NA TABLET

Unikalny kształt wielozadaniowego 
uchwytu sprawia, że możesz umieścić w 
nim tablety i smartfony o przekątnej do 
10”, a także notesy w różnych rozmiarach.

ŚWIATŁA DZIENNE W 
TECHNOLOGII LED

Światła do jazdy dziennej typu LED 
sprawiają, że Ducato wyróżnia się na 
drodze. Oświetlenie LED działa dłużej niż 
tradycyjne żarówki i jest bardziej 
energooszczędne, co pozwala oszczędzać 
paliwo.



WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE

CHARAKTER

Każde świetne auto robocze jest przede wszystkim 
wielozadaniowe. Dlatego właśnie Ducato daje Ci 
możliwość dodania takich funkcji, jak elektrycznie 
regulowane składane lusterka boczne, podgrzewane 
fotele czy ekran kamery cofania. Te elementy wyposażenia 
dodatkowego zwiększają komfort i elastyczność pracy.

WIĘCEJ NIŻ

WYŚWIETLACZ KAMERY COFANIA

Kamera monitoruje obszar za samochodem i wyświetla 
obraz na ekranie systemu Uconnect. Kamera włącza 
się podczas jazdy na biegu wstecznym, aby zapewnić 
bezpieczeństwo podczas wykonywania manewru, a 
także gdy otwarte są tylne drzwi, umożliwiając 
kierowcy obserwację załadunku i rozładunku bez 
opuszczania kabiny.

PODGRZEWANE SIEDZENIA

Dzięki podgrzewaniu przednich foteli z łatwością 
poradzisz sobie nawet w najchłodniejszym klimacie. 
Oferują wyjątkowy komfort i optymalne zużycie 
akumulatora.

OCHRONA PRZEGRODY PRZEDZIAŁU 
BAGAŻOWEGO

Przegrodę przedziału bagażowego można dodatkowo 
ochronić za pomocą plastikowych paneli. Na życzenie 
Klienta panele są dostępne w wersji do połowy 
wysokości przedziału lub do sufitu.

ELEKTRYCZNIE STEROWANE 
SKŁADANE LUSTERKA BOCZNE

Wielopłaszczyznowe lusterka zewnętrzne Ducato 
pozwalają obserwować panoramiczny widok z tyłu 
pojazdu, a funkcja sterowania i składania lusterek do 
wewnątrz dodatkowo zwiększa ich praktyczność. Każda z 
dwóch płaszczyzn lusterka jest regulowana oddzielnie, 
aby sprostać wymaganiom wszystkich użytkowników.

ZAWIESZENIE

Masz do wyboru 7 rodzajów zawieszenia tylnego:
•1 zawieszenie z pojedynczym resorem piórowym;
•1 zawieszenie typu komfort z pojedynczym resorem 

piórowym i stabilizatorem poprzecznym (opcja 062); 
•1 zawieszenie z podwójnym resorem piórowym  

(opcja 077);
•2 zawieszenia z podwójnym resorem piórowym ze 

zwiększonym prześwitem i stabilizatorem poprzecznym 
(opcja 4GM), dostępne także w wersji z dopuszczalnym 
obciążeniem tylnej osi do 2500 kg (opcja 057);

•1 zawieszenie kompozytowe ze zwiększonym prześwitem 
i stabilizatorem poprzecznym (opcja 78Z), redukujące 
masę własną pojazdu o 15 kg;

•1 samopoziomujące zawieszenie pneumatyczne  
(opcja 555), dostępne również w wersji air-comfort do 
specjalistycznych zabudów (opcja 075).

WEBASTO

Grzejnik Thermo Top „C” Webasto może podnieść 
temperaturę w aucie nawet na 24 godziny przed 
rozpoczęciem podróży. Może też działać natychmiastowo, 
podgrzewając kabinę, silnik lub odmrażając okna. 
System działa niezależnie od silnika i jest dostępny także 
w wersji automatycznej bez zegara.

TAPICEROWANY ZAGŁÓWEK 

Regulowane tapicerowane zagłówki z oryginalnym logo 
Ducato gwarantują dodatkową wygodę w podroży.



KOLORY JEDNOLITE

KOLORY METALIZOWANE

479 Niebieski

199 Czerwony

453 Błękitny

549 Biały

506 Złoty

455 Granatowy

611 Szary aluminium

691 Ciemnoszary

632 Czarny

157 
Szara tkanina krepowana

157 
Szara tkanina krepowana
i tapicerowany zagłówek 
(wyp. dod. 188)

297 
Brązowa tkanina flokowana

266 
Szara imitacja skóry

NADAJ UNIKALNY 
STYL.

WYBÓR
WIĘCEJ NIŻ

676 Szary

FELGI 
ALUMINIOWEKOŁPAKI

16” Ducato
Opt. 431

16’’ Ducato 
9 Speed & Maxi

Opt. 1LR

16” Ducato
Opt. 0R2

16’’ Ducato 
9 Speed & Maxi

Opt. 208

15” Ducato
Opt. 433

15” Ducato
Opt. 439Opt. 439

16” Ducato16” Ducato15”
Opt.878

16”
Opt.878

16’’ Ducato16”15”



DZIEŃ CHYLI SIĘ KU KOŃCOWI,
ALE PRZYSZŁOŚĆ OTWIERA SIĘ PRZED TOBĄ.



Wersje wyposażenia modeli i opcje dodatkowe mogą się różnić w zależności od konkretnych wymogów rynkowych lub prawnych. Dane, opisy i rysunki zawarte w niniejszym katalogu mają charakter poglądowy i są ważne w dniu publikacji (10/2019). Niektóre elementy wyposażenia opisane lub zilustrowane w tym 
katalogu stanowią wyposażenie opcjonalne. Więcej informacji w cenniku. FCA ma prawo do zmiany modeli opisanych w katalogu w dowolnym czasie ze względów technicznych lub handlowych. Fiat Marketing 04.3.0000.08 - S - 10/2019 - Wydrukowano we Włoszech - XX - Wydrukowano na papierze bezchlorowym.
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