
PODWOZIE DO ZABUDOWY

WIĘCEJ NIŻ PRACA

DUCATO



Zmień sposób,
w jaki pracujesz
każdego dnia.
Zapomnij o poplątanych drogach,
ciężkich podróżach czy nudnych dniach:
nowy Ducato oferuje nowe perspektywy
łatwe trasy i przyjemniejszą pracę.

Zastanawiałeś się kiedyś o ile lepsza może być Twoja 

praca? Ducato to odpowiedni pojazd, aby uzmysłowić 

sobie jak dużo radości daje robienie czegoś nowego.



Jedynym celem nowego Ducato jest ułatwienie Ci życia, 

dlatego nieważne, którą wersję wybierzesz, na pewno 

Cię nie zawiedzie. Wśród ponad 10 000 konfiguracji 

znajdziesz samochód idealny dla swojej pracy.

ODKRYJ
PEŁNĄ GAMĘ



Gotowy do startu.

Jeśli dobry dzień zaczyna się od dobrych nawyków, Twój dzień pracy może być lepszy 

niż myślisz. Ducato daje Ci właściwy sprzęt do pracy. Jego świeża i innowacyjna 

stylistyka to tylko początek. Nowe spojrzenie na drogę zapewniają nowy przedni grill 

oraz przednie reflektory w technologii LED, najlepsze oświetlenie zewnętrzne. Składa 

się z 3 charakterystycznych elementów, które wyróżnią Cię na drodze: nowe światła do 

jazdy dziennej LED, które są ewolucją klasycznego znaku rozpoznawczego Ducato, 

światła mijania i drogowe LED oraz “pływające” kierunkowskazy LED. Jego ostra 

stylistyka i zimne białe światło sprawiają, że Twój pojazd jest wyjątkowy i wyróżnia się, 

gdy jest uruchomiony lub zaparkowany.

Zamiast dobrego dnia
możesz mieć wspaniały dzień!

Nowy przedni grill jest dostępny w dwóch wersjach wykończenia i posiada nowoczesną 
stylistykę podkreślającą logo FIAT.

Nowe technologiczne i stylowa reflektory przednie LED oferują o 30% wydajniejsze światło 
w porównaniu z obecnymi reflektorami halogenowymi.
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A może się 
zrelaksujesz?

Nowy fotel “Eat and Work” jest idealnym asystentem w pracy i 

podczas przerwy: wyposażony jest w stolik, na którym zmieści się 

laptop, tablet lub pojemnik z jedzeniem i może się obracać dla 

maksymalnej wygody użytkowników. Nie wspominając o 

nowoczesnym designie i nowinkach technicznych na desce 

rozdzielczej i kokpicie. Nowy cyfrowy panel wskaźników w najwyższej 

wersji posiada 7-calowy wyświetlacz oferujący informacje skrojone 

pod kierowcę, mapy 3D oraz informacje o trasie dzięki 10-calowemu 

radiu oraz wspomaganie kierowcy dzięki funkcjom ADAS. Nowy, 

nowoczesny design 3,5-calowego wyświetlacza TFT panelu 

wskaźników dopełnia całość. Wszystko ma na celu zwiększenie 

komfortu, wyglądu i bycie łatwym w obsłudze.

Dzisiaj narzędzia, których potrzebujesz do pracy to nie 

tylko te, które znajdziesz w skrzynce z narzędziami. Ducato 

oferuje o wiele więcejaby ułatwić Ci wykonywanie 

codziennych zadań. Zaawansowana technologicznie i 

nowoczesna stylistyka popularna ostatnio w pojazdach 

osobowych jest obecna w nowym Ducato i nie brakuje w 

niej funkcjonalności. Od map i wspomagania jazdy po 

dane robocze, a nawet muzykę, wszystkie potrzebne 

informacje znajdziesz teraz w nowym cyfrowym panelu 

instrumentów.

We wnętrzu Ducato czuć powiew świeżości, dzięki każdej 

z funkcji: nowe fotele zapewniają większy komfort i lepsze 

wrażenie „otulenia”, panele drzwiowe są wytrzymalsze i 

oferują więcej miejsca do przechowywania przedmiotów, 

a kierownica z trzema ramionami, dostępna w wersji 

skórzanej, zapewnia lepszy chwyt.

Komfort, technologia i przyjemność 
z jazdy będą z Tobą przez cały dzień 
pracy.

Ciesz się innowacyjną konstrukcją nowego wnętrza kabiny, gdzie wszystko jest 
dobrze rozplanowane w desce rozdzielczej i zawsze w zasięgu rąk.
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z komfortowej jazdy.

Jeśli dotychczas pracowałeś w wygodnym Ducato, 

wyobraź sobie, że może być jeszcze wygodniej. Jedną 

z funkcji, która na pewno poprawi Twój komfort jazdy 

jest nowe wspomaganie kierownicy. Nowa technologia 

zasilania zapewnia idealną optymalizację wspomagania 

skręcania przy każdej prędkości, pozwalając na większą 

precyzję, przyjemność z jazdy i mniejszy wysiłek 

podczas parkowania. Jest również przyjazna naturze, 

ponieważ zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2. 

Kierowca może po prostu nacisnąć przycisk na desce 

rozdzielczej, aby uruchomić elektryczny hamulec 

postojowy, dzięki czemu nie musi ciągle zaciągać 

hamulca ręcznego. Łatwa i szybka obsługa to prawdziwy 

prezent dla zapracowanego pracownika, a czy można 

lepiej zacząć dzień niż od prostego przycisku? 

Zapomnij o szukaniu kluczyka – zostaw go w kieszeni i 

po prostu naciśnij przycisk w klamce zewnętrznej, 

odblokuj drzwi, rozsiądź się w fotelu i wciśnij przycisk 

na kolumnie kierownicy, aby włączyć silnik. 

Zakończ dzień pracy w ten sam sposób – wyłącz swoje 

Ducato i zablokuj drzwi. Wszystko za pomocą przycisku. 

Proste, prawda? Koniec z kablami do telefonu, zawsze 

pełna bateria! Ducato oferuje bezpieczne miejsce na 

desce rozdzielczej do bezprzewodowego ładowania i 

jednocześnie umożliwia bezprzewodowe podłączenie 

do radia Uconnect™.

Bezkluczykowy system 
Entry and Go pozwala 

na zamykanie 
i otwieranie drzwi do 

przestrzeni 
ładunkowej i do kabiny 

oraz włączanie  
i wyłączanie silnika 

bez wyjmowania 
kluczyka z kieszeni.

Nigdy więcej rozładowanej baterii! Dzięki nowej bezprzewodowej ładowarce do telefonu umieszczonej  
w bezpiecznym miejscu na desce rozdzielczej Twój telefon będzie zawsze w pełni naładowany.

Uwolnij wnętrze swojego pojazdu od dźwigni hamulca ręcznego, uchwytu na telefon i kabli. 
Nowa opcja elektrycznego hamulca postojowego zapewnia większy komfort w codziennej jeździe.
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Idź na całość.

Nowy system multimedialny stanowi nowy poziom informacji o pojeździe, 

komfortu i rozrywki. Technologia Uconnect™ w postaci 3 nowych urządzeń 

radiowych oferuje wszystkie niezbędne narzędzia i usługi, aby mądrzej  

i efektywniej pracować.

Nowe radio Uconnect™ 10”, najlepszy model w naszej ofercie, oferuje 

kompletny system radionawigacji ze zintegrowanymi mapami 3D TomTom 

oraz Apple Car Play / Android Auto™ z bardzo wygodnym, bezprzewodowym 

systemem, poprzez który można kontrolować najważniejsze funkcje pojazdu 

jednym dotknięciem. Niezwykle przydatne polecenie głosowe „HEY FIAT” 

i przyciski na kierownicy wielofunkcyjnej usprawnią Twoją interakcję 

z Ducato. Radio Uconnect™ 7” z bezprzewodową integracją Apple Car Play 

i Android Auto™ oraz radio Uconnect™ 5” z kolorowym wyświetlaczem 

dopełniają ofertę inforozrywki nowego Ducato. Po prostu wybierz to, które 

lepiej spełnia Twoje wymagania, włącz radio i korzystaj z dnia.

Rozpocznij dzień z dobrym nastawieniem
i ciesz się rozbudowaną siecią
usług informacyjno-rozrywkowych.
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Apple CarPlay to bezpieczniejszy i mądrzejszy sposób na 

korzystanie z iPhone’a w samochodzie. Pozwala na 

nawigowanie, wykonywanie połączeń, wysyłanie i 

odbieranie wiadomości oraz słuchanie muzyki bez 

odwracania uwagi od sytuacji na drodze.
 

Android Auto™, z obsługą kierownicy wielofunkcyjnej i 

poleceń głosowych, zapewnia największe 

bezpieczeństwo nie tracąc kontaktu ze światem.

Radio Uconnect™ 7’ z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, systemem 
operacyjnym Android i przyciskami na kierownicy wielofunkcyjnej.
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Z nowymi radiami Uconnect™ 7’’ i 10’’ oferujemy szeroką gamę usług Uconnect™ dla bezproblemowej łączności 

między urządzeniami sieci mobilnej a Twoim Ducato. Sprawdź wszystkie zalety pakietu łączności i dodatkowych 

usług, które możesz dodać, ponieważ jesteś rdzeniem naszej sieci.

Daj sygnał, pełna gama
usług zawsze czeka
na Ciebie!

Integracja surowych 
danych 
Łączność w nowym Ducato 
jest otwarta i może być 
wykorzystywana przez rozwiązania 
firm trzecich dzięki integracji 
surowych danych. Zapewniają 
one kluczowe informacje o flocie 
(wykorzystanie pojazdu, głębokie 
dane diagnostyczne, krytyczne 
zdarzenia, usługi zdalne) klientowi 
firmy oraz jego dostawcy usług 
telematycznych floty.

MY ALERT 
Zapewnia Twojemu Ducato 

ochronę dzięki powiadomieniom o 

uruchomieniu alarmu oraz usługom 

pomocy w przypadku kradzieży 

pojazdu.

MY ASSISTANT 
Zapewnia pomoc 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki takim 

usługom jak telefon ratunkowy, 

pomoc drogowa czy obsługa klienta.

MY WIFI 
Przeglądaj internet i jednocześnie 

podłącz wiele urządzeń z nowym 

Ducato oraz korzystaj z usług 

głosowych Amazon Alexa.

MY REMOTE 
Zapewnia zdalną obsługę pojazdu 

poprzez takie funkcje jak Zdalne 

Działania, alerty związane z jazdą i 

Znajdowanie Pojazdu.

MY FLEET MANAGER 
Zarządzaj swoją flotą Ducato w 

najbardziej efektywny i bezpieczny 

sposób: konserwacja, zadania, 

trasy, raporty oraz dane w 

czasie rzeczywistym pozwalają 

monitorować swoją flotę. Możesz 

także ją zintegrować z używanymi 

przez Ciebie narzędziami do 

zarządzania flotą.

MY CAR 
Zapewnia monitorowanie i dbanie o 

kondycję Twojego nowego Ducato 

dzięki usługom Vehicle Info i Vehicle 

Health Report.

MY NAVIGATION 
Pomaga Ci w znalezieniu najlepszej 

trasy dzięki usługom nawigacji 

w czasie rzeczywistym, takim 

jak Send&Go, POI oraz Last Mile 

Navigation, aktualizacja map przez 

internet i wiele więcej.

Pobierz aplikację mobilną FIAT lub udaj się na oficjalną stronę Fiat 

Professional, aby skorzystać z wszystkich usług.
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Przyszłość
o Ciebie
dba.
Ducato pokazuje 
swój charakter pioniera.

Zawsze o krok przed innymi przez ostatnie 

40 lat. Ducato jest ciągle udoskonalane: jest 

pierwszym pojazdem w swojej kategorii 

oferującym autonomiczną jazdę poziomu 2; 

gwarantuje zaawansowaną ochronę 

podczas codziennej jazdy, dzięki czemu 

Twoja praca jest bezpieczniejsza i mniej 

stresująca. Ducato będzie Twoim zaufanym 

współkierowcą samodzielnie przyspieszając, 

hamując i utrzymując pojazd pośrodku pasa 

ruchu. Gotowy na krok ku przyszłości?
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zapewnią pełne bezpieczeństwo i wspomaganie podczas jazdy i parkowania. 

Wszystkie nowe i istniejące systemy w Ducato doskonale ze sobą 

współpracują, są zawsze gotowe i działają wszędzie, gdzie zaprowadzi Cię 

Twoja praca.

ADAPTACYJNY TEMPOMAT
(Z FUNKCJĄ STOP AND GO) 
Adaptacyjny tempomat jest rozszerzany o funkcję Stop and Go, dzięki której pojazd zatrzymuje się, 
gdy pojazd przed nim się zatrzyma i rusza ponownie, gdy jest to możliwe. Dostępny tylko w pakiecie 
Easy Driving.

ASYSTENT JAZDY W KORKU
Nowe Ducato może autonomicznie wybrać pojazd z przodu jako punkt odniesienia pozwalający 
na wyśrodkowanie pojazdu na pasie ruchu podczas poruszania się w korku na każdej drodze oraz 
monitorowanie pojazdów jadących równolegle, aby dostosować boczną trajektorię i uniknąć kolizji. 
Jeśli Asystent jazdy w korku spowoduje całkowite zatrzymanie Ducato, automatycznie powróci do 
ustalonej prędkości, gdy tylko samochody zaczną się poruszać. Dostępny tylko w pakiecie Easy Driving.

Dzięki całkowicie nowej architekturze układów elektronicznych oraz innowacyjnemu 
wspomaganiu kierownicy, funkcje bezpieczeństwa są w nowym Ducato standardem. 
Autonomia poziomu 2 podnosi Ducato do rangi pojazdu wspomagającego kierowcę za pomocą 
wielu zaawansowanych systemów wspomagania jazdy (ADAS), które mogą przejąć kierowanie, 
przyspieszanie i hamowanie w różnych okolicznościach.

AUTONOMICZNY 
SYSTEM HAMOWANIA 
AWARYJNEGO  
(+ WYKRYWANIE 
PIESZYCH I 
ROWERZYSTÓW)

System AEB zwiększa 
funkcjonalność i wykrywa 
pieszych i rowery, jak i inne 
pojazdy. Nowe Ducato 
powiadamia o nich kierowcę 
lub aktywuje autonomiczne 
hamowanie awaryjne.  

UTRZYMANIE PASA 
RUCHU

Utrzymanie pasa ruchu 
zapobiega niezamierzonemu 
opuszczeniu pasa ruchu z 
pomocą kamery w przedniej 
szybie, wykonując ruchy 
kierownicą, aby zapobiec 
wyjechaniu pojazdu poza linie 
lub skraj jezdni. Kierowca jest 
ostrzegany, żeby pozostał 
na pasie ruchu poprzez 
ostrzeżenie wyczuwalne przez 
opór na kierownicy oraz w 
formie sygnałów wizualnych i 
dźwiękowych na panelu zegarów.

ADAPTACYJNY TEMPOMAT

Ustawia i automatycznie 
dostosowuje prędkość, aby 
utrzymać bezpieczny dystans 
od pojazdu z przodu, przy 
prędkości powyżej 30 km/godz. 
Jeśli pojazd jest wyposażony 
w Rozpoznawanie Znaków 
Drogowych, Adaptacyjny 
Tempomat staje się 
Inteligentnym Adaptacyjnym 
Tempomatem, dostarczając 
kierowcy wskazówek, aby 
dostosował prędkość do 
wykrytych ograniczeń prędkości.

UTRZYMANIE PASA RUCHU
Jeśli jest częścią pakietu Easy Driving system ten sprawia, że pojazd jedzie środkiem 
swojego pasa ruchu. Nowy Ducato wykrywa linie oddzielające pasy ruchu i skraje jezdni 
i w razie konieczności autonomicznie steruje kierownicą, aby zostać pośrodku pasa 
ruchu. Dostępny tylko w pakiecie CO-DRIVER.
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INTELIGENTNY ASYSTENT 
PRĘDKOŚCI
Inteligentny asystent prędkości  
pomaga uniknąć przekraczania 
prędkości w każdym momencie 
poprzez wykrywanie znaków 
drogowych z ograniczeniem 
prędkości i dostosowywaniem 
do nich prędkości.

WYKRYWANIE 
ZMĘCZENIA U KIEROWCY
Ten system monitoruje wzorce 
jazdy kierowcy i wykrywa 
jego zmęczenie. Po wykryciu 
wzorców wskazujących na 
zmniejszoną uwagę kierowcy 
system wyświetli na panelu 
wiadomość oraz wyda sygnał 
dźwiękowy, aby zwrócić uwagę 
kierowcy.

CZUJNIKI DESZCZU I 
ZMIERZCHU
Czujniki są aktywowane przez 
wodę i zmierzch, automatycznie 
uruchamiając wycieraczki 
przedniej szyby, gdy wykryty 
zostanie deszcz, lub włączając 
główne reflektory, gdy robi się 
ciemno.

CZUJNIKI  
PARKOWANIA 360°
Czujniki 360° dookoła nowego 
Ducato - umieszczone na 
przednim i tylnym zderzaku 
oraz błotnikach - ostrzegają 
kierowcę sygnałem 
dźwiękowym i wizualnym o 
zbliżaniu się do przeszkody 
lub przejeżdżaniu przez ciasną 
przestrzeń. Sygnały dźwiękowe 
zwiększają częstotliwość im 
bliżej przeszkody znajduje się 
pojazd, aż do ciągłego sygnału. 
Ostrzeżenie pokazujące 
odległość od przeszkody 
wyświetla się na wyświetlaczu 
panelu wskaźników.

ROZPOZNAWANIE 
ZNAKÓW DROGOWYCH 
+ AUTOMATYCZNE 
ŚWIATŁA DROGOWE
System Rozpoznawania 
Znaków Drogowych pomaga 
uniknąć przekraczania 
prędkości w każdym momencie 
poprzez wykrywanie znaków 
drogowych z ograniczeniem 
prędkości, natomiast System 
SMARTBEAM automatycznie 
włącza światła drogowe  
w zależności od odległości do 
pojazdów nadjeżdżających  
z naprzeciwka.

HAMOWANIE AWARYJNE 
PO KOLIZJI  
W momencie wypadku 
samochód automatycznie 
zacznie hamować, aby zapobiec 
dalszym potencjalnym kolizjom. 
Standard w całej gamie.

AKTYWNE 
WSPOMAGANIE 
PARKOWANIA
Podczas szukania miejsca do 
parkowania Ducato zaczyna 
skanować otoczenie. Gdy 
znajdzie wolne miejsce, 
rozpocznie manewr 
parkowania, podczas którego 
kierowca musi tylko wciskać 
pedały gazu i hamulca, a 
pojazd zajmie się skręcaniem 
i poinformuje kierowcę kiedy 
jechać do przodu i cofać.

ASYSTENT WIATRU 
BOCZNEGO
Działa przy prędkościach 
powyżej 65 km/godz. i używa 
hamulca, aby ustabilizować 
pojazd w czasie silnych wiatrów 
bocznych i zapobiec zjechaniu 
pojazdu ze swojego pasa ruchu. 
Standard w całej gamie.

CYFROWE LUSTERKO 
WSTECZNE
W miejscu centralnego lusterka 
wstecznego znajduje się 
9-calowy wyświetlacz HD. 
Zarówno w czasie jazdy jak 
i parkowania, zapewnia nie 
zasłonięty widok drogi za 
pojazdem dzięki szerokokątnej 
kamerze HD umieszczonej w 
trzecim świetle stopu.

LAMPY PRZECIWMGŁOWE 
(Z FUNKCJĄ 
DOŚWIETLANIA 
ZAKRĘTÓW)
Lampy przeciwmgłowe 
posiadają teraz funkcję 
doświetlania zakrętów, aby 
zapewnić lepszą widoczność 
po bokach w ciemności. Lampy 
przeciwmgłowe włączają się 
automatycznie, gdy pojazd 
skręca przy niskiej prędkości.

UKŁAD STABILNOŚCI 
PRZYCZEPY
Ten układ wykrywa kiedy 
przyczepa zaczyna oscylować 
i koryguje niebezpieczne 
wychylenia przyczepy w 
bok poprzez zredukowanie 
momentu obrotowego i 
hamowanie kół, aby przywrócić 
stabilność pojazdu i przyczepy. 
Standardowy w całej gamie.

KAMERA COFANIA  
(Z DYNAMICZNĄ SIATKĄ)
Nowa kamera cofania oferuje 
lepszą rozdzielczość na 
ekranie radia dzięki sygnałowi 
cyfrowemu. Wyświetla 
dynamiczną siatkę, która 
rusza się wraz ze skrętem kół, 
pomagając kierowcy łatwo 
zaparkować, pokazując linię 
przejazdu pojazdu.
Kompatybilna z całą gamą 
nowych systemów Uconnect™ 
5’, 7’ i 10’.
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Nowa 
wydajność.
Dziedzictwo, które powstało dzięki 
ponad 40 letniej tradycji: czy może być 
jeszcze lepsze? Odpowiedź brzmi: tak.

Nowa generacja jednostek napędowych MultiJet3 

została opracowana by zapewnić: najlepszą wydajność 

dzięki zmniejszonym zużyciu paliwa, emisji spalin 

i masie; wytrzymałość do 300 000 km dzięki 

przemysłowej konstrukcji; niezrównany komfort 

dzięki bardziej elastycznemu momentowi obrotowemu 

i mniejszemu poziomowi hałasu.

Ewolucja tradycji Ducato trwa, bez rezygnacji z 

elastycznego momentu obrotowego i niższego 

poziomu hałasu. Ty i Twoja firma będziecie zawsze o 

krok przed konkurencją.
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„Jedna misja, jeden silnik”.

Pełna gama silników 2.2 MultiJet3 Euro 6D-Final (z homologacją Light Duty) i  Euro VI E 

(z homologacją Heavy Duty) zaspokoi różne potrzeby i poradzi sobie w każdych warunkach, 

w jakich przyjdzie Ci pracować.

120 MultiJet3 to idealne oszczędne rozwiązanie do jazdy miejskiej. 

140 MultiJet3 to główna jednostka napędowa, radząca sobie w każdych warunkach dzięki 

wysokiemu momentowi obrotowemu; dobry kompromis między mocą a oszczędnością paliwa. 

160 MultiJet3 Power to najlepszy wybór na trudne i dalekie trasy. 180 MultiJet3 Power jest idealny 

do ciężkich zadań i na trudny teren, ciężkie zabudowy oraz dla osób, które chcą najlepszych 

osiągów i komfortu.

SKRZYNIA MANUALNA.  Suche sprzęgło jednopłytowe z hydraulicznym urządzeniem zwalniającym. Liczba biegów: 6+R
SKRZYNIA AUTOMATYCZNA. Przemiennik momentu obrotowego z elektronicznym elektrohydraulicznym układem sterowania Liczba biegów: 9+R

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

140

120

100

80

60

40

20

0

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

si
ln

ik
a 

[N
m

]

M
oc

 [K
M

]

Prędkość silnika [obr./min.]
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

si
ln

ik
a 

[N
m

]

M
oc

 [K
M

]

Prędkość silnika [obr./min.]
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

si
ln

ik
a 

[N
m

]

M
oc

 [K
M

]

Prędkość silnika [obr./min.]

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

si
ln

ik
a 

[N
m

]

M
oc

 [K
M

]

Prędkość silnika [obr./min.]
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

si
ln

ik
a 

[N
m

]

M
oc

 [K
M

]

Prędkość silnika [obr./min.]

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

si
ln

ik
a 

[N
m

]

M
oc

 [K
M

]

Prędkość silnika [obr./min.]
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

si
ln

ik
a 

[N
m

]

M
oc

 [K
M

]

Prędkość silnika [obr./min.]

Ducato przebojem weszło na rynek z nowym, bardziej 
niezawodnym silnikiem Diesla trzeciej generacji.
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HOMOLOGACJA  
HEAVY DUTY

Homologacja Heavy duty 

zaprojektowana specjalnie pod 

zabudowy ciężkie jest możliwa 

zaczynając od masy własnej 

wynoszącej minimum 2280 kg, 

a gdy przekracza 2740 kg, jest 

obowiązkowa.

Nowe Ducato posiada szeroką gamę 

jednostek napędowych Euro VI E 

z homologacją Heavy Duty: 140 

KM, 160 KM i 180 KM ze skrzynią 

manualną lub automatyczną, 

z takim samym momentem 

obrotowym i krzywą mocy jak w 

wersjach z homologacją Light Duty.

120 KM 140 KM 180 KM

160 KM

 Moc [KM]
 Moment obrotowy Nm

Pojemność skokowa (cm3): 2.184

Ilość cylindrów, układ: 4, rzędowy – 
design typu przemysłowego

Układ paliwowy: Elektronicznie 
sterowany bezpośredni wtrysk Common 
Rail MultiJet3 ze zmienną geometrią 
sprężarki i intercoolerem

Moc: 160 KM (117kW) przy 3500 obr./min.

Moment obrotowy – w połączeniu ze 
skrzynią manualną: 380 nm przy 1400 
obr./min.

Moment obrotowy – w połączeniu ze 
skrzynią automatyczną: 400 nm przy 
1400 obr./min.

Homologacja Light Duty, norma emisji: 
Euro 6D-Final

Homologacja Heavy Duty, norma emisji: 
Euro VI E

Pojemność skokowa (cm3): 2.184

Ilość cylindrów, układ: 4, rzędowy – 
design typu przemysłowego

Układ paliwowy: Elektronicznie 
sterowany bezpośredni wtrysk Common 
Rail MultiJet3 ze zmienną geometrią 
sprężarki i intercoolerem

Moc: 180 KM (130kW) przy 3500 obr./min.

Moment obrotowy – w połączeniu ze 
skrzynią manualną: 380 nm przy 1400 
obr./min.

Moment obrotowy – w połączeniu ze 
skrzynią automatyczną: 450 nm przy 
1400 obr./min.

Homologacja Light Duty, norma emisji: 
Euro 6D-Final

Homologacja Heavy Duty, norma emisji: 
Euro VI E

Pojemność skokowa (cm3): 2.184

Ilość cylindrów, układ: 4, rzędowy – 
design typu przemysłowego

Układ paliwowy: Elektronicznie 
sterowany bezpośredni wtrysk Common 
Rail MultiJet3 ze zmienną geometrią 
sprężarki i intercoolerem

Moc: 120 KM (89kW) przy 3500 obr./min.

Moment obrotowy – w połączeniu ze 
skrzynią manualną: 320 nm przy 1400 
obr./min.

Homologacja Light Duty, norma emisji: 
Euro 6D-Final

Pojemność skokowa (cm3): 2.184

Ilość cylindrów, układ: 4, rzędowy – 
design typu przemysłowego

Układ paliwowy: Elektronicznie 
sterowany bezpośredni wtrysk Common 
Rail MultiJet3 ze zmienną geometrią 
sprężarki i intercoolerem

Moc: 140 KM (104kW) przy 3500 obr./min.

Moment obrotowy – w połączeniu ze 
skrzynią manualną: 350 nm przy 1400 
obr./min.

Moment obrotowy – w połączeniu ze 
skrzynią automatyczną: 380 nm przy 
1400 obr./min.

Homologacja Light Duty, norma emisji: 
Euro 6D-Final

Homologacja Heavy Duty, norma emisji: 
Euro VI E

 Moc [KM]
 Moment obrotowy Nm

 Moc [KM]
 Moment obrotowy Nm

 Moc [KM]
 Moment obrotowy Nm

 Moc [KM]
 Moment obrotowy Nm

 Moc [KM]
 Moment obrotowy Nm

 Moc [KM]
 Moment obrotowy Nm



Dojedź na 
miejsce.
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Wykorzystaj dzień pracy
do maksimum
dzięki nowej 9-biegowej 
skrzyni automatycznej.

Twoja praca poprowadzi Cię różnymi drogami, 

w różnorodnych warunkach i sytuacjach, ale dzięki 

nowej 9-biegowej automatycznej skrzyni biegów 

możesz zapomnieć o ciągłej zmianie biegów.

Nowa 9-biegowa automatyczna skrzynia biegów 

powstała, aby zapewnić maksymalną przyjemność 

z jazdy. Nowoczesny przemiennik momentu obrotowego 

zastąpił tradycyjne sprzęgło, aby zmiana biegów była 

wygodna i wydajna.

Dzięki temu bez wysiłku włączany jest zawsze 

odpowiedni bieg, co zapewnia optymalne zużycie paliwa.

Ponadto, nowa 9-biegowa automatyczna skrzynia 

biegów pozwala kierowcy na wybór najlepszego trybu 

jazdy do wykonywanego zadania: tryb Normal zapewnia 

doskonałą równowagę między osiągami a oszczędnością, 

ECO umożliwia niższe spalanie, a Power przydaje się w 

bardziej wymagających zadaniach, jak jazda pod górę 

lub pełen załadunek. Zmiana biegów wpłynie nie tylko na 

Twoją jazdę, ale na cały dzień pracy, jeszcze mniej 

stresujący dzięki Ducato.
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Nieograniczona 
wszechstron-
ność.

Różne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb: 

szeroka gama pojazdów Fiat Professional to szczególna 

mieszanka jakości, możliwości i niezawodności. Jednym 

słowem, maksymalna funkcjonalność. Pojazdy Ducato 

Kabina, Ducato Podwójna Kabina i Ducato Kabina 

z Platformą oferują elastyczność i wydajność niezbędne 

podczas codziennych wyzwań w pracy.

Nadawanie formy funkcjonalności.
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Dopaso-
wany
do zadania.

Gotowość do zabudowy to więcej niż tylko słowa, to 

filozofia Ducato.

Szeroka gama składa się z 5 rozstawów osi od 3000 

do 4300 mm, 6 długości i wielu punktów mocowań 

umożliwiających zamontowanie dowolnej zabudowy. 

Nieważne jak będzie ciężko, Ducato oferuje ładowności 

3,3 i 3,5 tony, dzięki którym poradzisz sobie z każdym 

zadaniem.
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Y

Wszechstronny i elastyczny,
nowe Ducato oferuje 
wszystkie rozwiązania,  
których potrzebujesz.
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ZESKANUJ KOD QR SWOIM
SMARTFONEM, ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW TECHNICZNYCH.
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ROZSTAW OSI 

34503000 40353800
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Wymiary pojazdu w mm

4 ROZSTAWY OSI
5 DŁUGOŚCI 

PODWÓJNA
KABINA

DMC: 3300, 3500 kg

KABINA
Z PLATFORMĄ

DMC: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500 kg

ROZSTAW OSI 3450 mm

KABINA

DMC: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500 kg

KONFIGURACJE

ROZSTAW OSI 3000 mm

KABINA

DMC: 3300, 3500 kg

KABINA
Z PLATFORMĄ 

DMC: 3300, 3500 kg

ROZSTAW OSI 3800 mm

KABINA

DMC: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500 kg

ROZSTAW OSI 4035 mm

KABINA

DMC: 3500 kg 
Maxi 3500 kg

KABINA
Z PLATFORMĄ

DMC: 3500 kg 
Maxi 3500 kg

PODWÓJNA
KABINA

DMC: 3500 kg 
Maxi 3500 kg

ROZSTAW OSI 4035 mm XL

KABINA

DMC: 3500 kg 
Maxi 3500 kg

KABINA
Z PLATFORMĄ

DMC: 3500  
Maxi 3500 kg

PODWÓJNA
KABINA MAXI

DMC: 3500 kg
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Gotowość do zabudowy to więcej niż tylko słowa, to 

filozofia Ducato.

Szeroka gama składa się z 5 rozstawów osi od 3000 

do 4300 mm, 6 długości i wielu punktów mocowań 

umożliwiających zamontowanie dowolnej zabudowy. 

Nieważne jak będzie ciężko, Ducato oferuje ładowności 

3,3 i 3,5 tony, dzięki którym poradzisz sobie z każdym 

zadaniem.

Wszechstronny i elastyczny,
nowe Ducato oferuje 
wszystkie rozwiązania,  
których potrzebujesz.

Dopaso-
wany
do zadania.
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Wielozada-
niowy
współpra-
cownik.
Przestrzeń dla Twojego 
zespołu.

Ducato wie, że potrzebujesz dobrego zespołu, aby 

odnieść zawodowy sukces i dlatego warto, aby Twój 

zespół również miał funkcjonalną przestrzeń!

Podwójna kabina mieści do siedmiu osób, a środkowy 

fotel może być wykorzystany jako stolik, aby praca 

trwała takżę podczas jazdy. To funkcjonalne wnętrze 

i jego niezrównana wszechstronność jest dostępne 

w wielu wersjach rozstawu osi i dopuszczalnej masy 

całkowitej. 
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SCATTO

CAMBIARE FONDOKoncentracja 
i prostota.
Nie możesz się mylić: do każdego zadania 
mamy odpowiednią konfigurację.

Czy istnieje lepszy sposób na projektowanie i prowadzenie badań niż testowanie 

produktu w praktyce? Raczej nie i dlatego Fiat Professional kieruje się ogromnym 

doświadczeniem i pasją, ale również uwagami klientów, aby stworzyć idealny pojazd, 

nowe Ducato sprawi, że będziesz zawsze gotowy na każde wyzwanie.

Nie ważne czy potrzebujesz ambulansu, obwoźnego sklepu, minibusa czy chłodni, 

nowe Ducato może się przekształcić, aby ułatwić Ci pracę poprzez stworzenie 

konfiguracji dla najbardziej wymagających prac.

34
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Całkowite
poświęcenie dla 
zawodowców.

Fiat Professional wie, że pracujesz “z drogi”. Ulice, którymi 

jeździsz, ładunek, który przewozisz, czas na jego 

przewiezienie oraz miejsce, gdzie musisz go zawieźć: 

każdy z tych elementów może zmienić Twój dzień pracy. 

Aby ją ułatwić, nowe Ducato zostało wyposażone w 

wiele detali, które robią dużą różnicę, takie jak chłodnia 

zapewniająca stałą temperaturę, aby przewożona 

żywność była zawsze świeża, podnośnik hydrauliczny 

pomagający przy podnoszeniu ciężkich ładunków lub 

aluminiowe nadwozie kontenerowe zapewniające 

przestrzeń i ochronę, tam gdzie są najbardziej potrzebne.

Każdy aspekt nowego Ducato ma za zadanie 

uszczęśliwiać Twoich, a tym samym naszych, klientów.

Wszystko, czego potrzebujesz 
w jednym pojeździe.
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Gotowość 
24/7.

Bądź zawsze na czas, gdy ktoś potrzebuje Twojej 

pomocy. Auto laweta oparta na nowym Ducato to 

odpowiednie rozwiązanie dla każdego kierowcy, który 

utknął w trudnej sytuacji.

Wszechstronność Twojego pojazdu zawsze gwarantuje 

bezpieczne wyjście z sytuacji, czy jest to rozwiązanie 

problemu na miejscu, czy transport do pobliskiego 

serwisu. Dzięki Twojemu nowemu Ducato będziesz mógł 

zaoferować kierowcom najlepsze, pozbawione ryzyka 

usługi, których potrzebują.

Niespodziewane nie będzie  
już problemem.
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Pozostaw ślad.
Ducato zmienia sposób, w jaki organizujesz 
swoją pracę, ale każdy może mieć własny 
wkład w tę zmianę.

Baw się dobrze, wybierając spośród wielu dostępnych 

opcji, takich jak podwójny port ładowania USB albo fotel 

Eat & Work, a nawet nowa automatyczna klimatyzacja. 

Spraw, żeby Twój pojazd był jeszcze bardziej stylowy.

O
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C
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O
P

C
JEBEZKLUCZYKOWY SYSTEM 

ENTRY AND GO
Dzięki systemowi bezkluczykowemu 
możesz w prosty sposób 
zablokowywać/odblokowywać 
wszystkie drzwi w kabinie i 
przestrzeni ładunkowej nowego 
Ducato bez korzystania z kluczyka. 
Dzięki bezkluczykowemu systemowi 
ENTRY AND GO możesz uruchamiać 
i wyłączać silnik bez korzystania z 
kluczyka. 

LAMPY PRZECIWMGŁOWE
Lampy przeciwmgłowe 
posiadają teraz funkcję 
doświetlania zakrętów, aby 
zapewnić lepszą
widoczność po bokach 
w ciemności. Lampy 
przeciwmgłowe włączają się 
automatycznie, gdy
pojazd skręca przy niskiej 
prędkości.

LAMPY PRZEDNIE FULL LED
Nowe wydajne lampy przednie 
LED stanowią nową ofertę 
oświetlenia z najwyższej półki. 
Składają się z nowych świateł 
do jazdy dziennej LED z ostrymi 
liniami nawiązującymi wyglądem 
do rodziny Fiata, świateł mijania 
i świateł drogowych LED oraz 
kierunkowskazów LED typu 
''swipe''.

DESKA ROZDZIELCZA  
TECHNO
Praktyczna regulacja przepływu 
powietrza, dostępna z satynowo-
chromowanym wykończeniem  
deski rozdzielczej techno.

ELEKTRYCZNY HAMULEC 
POSTOJOWY
Nowy elektryczny hamulec 
postojowy zapewnia większy 
komfort na co dzień. Kierowca może 
aktywować mechanizm specjalnym 
przyciskiem umieszczonym na desce 
rozdzielczej; można nawet ustawić 
automatyczne działanie hamulca za 
pomocą odpowiedniego ustawienia 
na panelu instrumentów.

ŚWIATŁA DO JAZDY 
DZIENNEJ LED
Od razu dostrzeżesz Ducato 
dzięki jego światłom do jazdy 
dziennej LED. Technologia 
LED pozwala na dłuższą 
pracę niż tradycyjne żarówki 
i zmniejsza zużycie paliwa, 
ponieważ zużywa mniej energii 
elektrycznej.

CYFROWY PANEL 
ZEGARÓW
Kolorowy 7-calowy cyfrowy 
wyświetlacz i dwa cyfrowe 
wskaźniki obrotomierza oraz 
poziomu paliwa. Środkowy 
wyświetlacz pokazuje pełen 
zestaw ustawień i informacji o 
pojeździe, oferując możliwość 
konfiguracji pojazdu pod każde 
potrzeby kierowcy.

REGULOWANE ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE 
Oferuje samopoziomowanie i 
możliwość obniżenia progu załadunku 
kiedy auto jest zaparkowane - 
aktywowane dzięki dedykowanym 
przyciskom na desce rozdzielczej. 
Dzięki temu rozwiązaniu pojazd jest 
zawsze wypoziomowany niezależnie 
od położenia ładunku.

BEZPRZEWODOWA 
ŁADOWARKA 
DO TELEFONU 
Lepsza łączność i większy 
komfort. Ładowarka pozwala na 
położenie i ładowanie smartfona 
w bezpiecznym miejscu w desce 
rozdzielczej. .

AUTOMATYCZNA 
KLIMATYZACJA
Nowa konstrukcja klimatyzacji 
z szerokim centralnym 
wyświetlaczem, pokazującym 
ustawienia temperatury, 
rozprowadzania powietrza i siły 
nawiewu. System ten oferuje 
7 sposobów rozprowadzania 
powietrza oraz nową funkcję 
“Max A/C” umożliwiającą szybkie 
schłodzenie wnętrza.

PODWÓJNY PORT 
ŁADOWANIA USB
Port ładowania USB w desce 
rozdzielczej został  
zastąpiony podwójnym portem 
USB typu A i C.

ELEKTRYCZNIE STEROWANE, 
PODGRZEWANE I SKŁADANE 
LUSTERKA
Elektrycznie składane lusterka Ducato 
z podwójnymi parabolicznymi lustrami 
gwarantują szeroką widoczność z 
tyłu oraz najlepszą funkcjonalność 
dzięki funkcji ustawiania i składania 
elektrycznego z kabiny. Oba lustra są 
niezależnie ustawiane, by dopasować 
się do każdego użytkownika.

SKŁADANY FOTEL 
EAT & WORK
Ducato jest wyposażony w stolik, który 
zapewnia idealne miejsce dla kierowcy 
i pasażera podczas pracy oraz przerw, 
na którym można wygodnie ustawić 
laptopa, tablet i pudełko z obiadem. 
Siedzisko ze stolikiem można obracać 
w kierunku siedzących dla większej 
wygody, a jego tylna strefa jest 
wyposażona w uchwyty na napoje  
i schowek.

PODGRZEWANA
SZYBA PRZEDNIA
Szybsze rozmrażanie i 
odparowywanie szyby 
przedniej w niskich 
temperaturach.

GNIAZDKO 230V
Dzięki gniazdku 230V szybko 
naładujesz urządzenia takie 
jak laptopy, narzędzia zasilane 
bateryjnie, tablety, smartfony 
oraz wiele innych, które 
wymagają prądu o mocy do  
150 watów.

KIEROWNICA I DRĄŻEK 
SKRZYNI BIEGÓW OBSZYTE 
SKÓRĄ
Wygodniejsza i bardziej angażująca 
konstrukcja obręczy oraz nowe czarne, 
lśniące przyciski sterujące z przodu 
i z tyłu ramion kierownicy obszytej 
skórą, z ramkami w satynowanym 
chromie. Nowa konstrukcja skrzyni 
biegów, zarówno manualnej, jak i 
automatycznej, dostępnej także z 
niższym korpusem obszytym skórą.



Styl też
ma znaczenie.

Ducato pokazuje się w całej okazałości. 
Stanowi doskonałe połączenie wydajności 
i stylu, stateczną elegancję, której nie da 
się przegapić.

ZESKANUJ KOD QR SWOIM
SMARTFONEM, ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW TECHNICZNYCH.
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611
Szary Aluminium

691
Szary Iron

632
Czarny

113
Szary Artense

676
Szary Expedition

385
Szary Lanzarote

549
Biały Ducato

KOLORY PASTELOWE

SZARY ALUMINIUM

076 
Tapicerka Crepe Czarny
z tapicerowanym
zagłówkiem
(opcj. 8RS)

16”
Opcj. 878

15”
Opcj. 878

15” Ducato
Opcj. 433

16” Ducato
Opcj. 431

173 
Tapicerka 
Crepe Czarny

KOŁPAKI KOŁA Z LEKKICH STOPÓW



Odpowiednią nagrodą
za dobrze wykonaną 
pracę jest szansa na

wykonanie jej ponownie.

Ducato jest gotowe!
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