
LEADER IN FREEDOM*

CAMPERPLATFORM
DUCATO
FIAT PROFESSIONAL

* LEIDER IN VRIJHEID



Het is tijd om te genieten van een nieuwe 
vrijheid en onverwachte avonturen.

Verlaat platgetreden paden en ontdek hoe prettig het is 

om de nieuwe weg te ervaren. Met Ducato Fiat Professional 

als platform voor uw camper vergeet u de monotonie en 

voelt u de vrijheid om te genieten van het leven van een 

echte reiziger. Wanneer u dat wilt. En waar u ook bent.

Wijzig de weg om uw 
vrijheid te voelen.
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Ducato-
camperplatform
Een authentieke show in de natuur.

Het besef het beste chassis voor campers op de markt te hebben, en dat te 

combineren met het volledigste assortiment voor klantendiensten en een 

uitstekend comfort, maakt van u de hoofdrolspeler van de scenario’s die u 

beleeft. De Ducato is ontstaan uit de beproefde samenwerking met de beste 

camperfabrikanten en wordt gekozen door de grote meerderheid van de 

Europese klanten. Hij behoort tot de top van zijn segment.

Dat geldt zowel voor de specificaties van het platform als voor de Euro 

6d-FINAL-motoren. Ze verbeteren de brandstofefficiëntie en verminderen de 

milieu-impact door een perfecte combinatie van prestaties en verbruik 

afhankelijk van het soort gebruik. Ducato biedt meer technologie, meer 

comfort en meer waarde. De betrouwbaarheid en het rijgedrag ervan zijn 

verbeterd door de verfijnde automatische transmissie met 9 versnellingen. 

Met innovatieve geavanceerde rijhulpsystemen kunt u nieuwe bestemmingen 

ontdekken, volledig veilig en vol vertrouwen.

Een nieuw design voor het interieur geeft u comfort van een hoger niveau, 

zodat u aan elke impuls om op ontdekking te trekken kunt toegeven met 

evenveel gemoedsrust als thuis.

Ducato zorgt zoals niemand anders voor zijn reizigers: door de exclusieve 

diensten voor een Ducato-camperplatform kunt u de reis nauwkeurig 

voorbereiden vanaf het begin dankzij tips en route-informatie, tot het einde 

door uw beste foto’s te delen op Facebook en Instagram, en onderweg wordt 

u ondersteund door een efficiënt servicenetwerk en hulp onderweg.

Dankzij deze exclusieve excellentie is Fiat Professional de keuze van meer dan 

700.000 klanten die reizen op een basis van de Ducato, van Marokko tot de 

poolcirkel.  Wordt een authentieke reiziger met Ducato, leider in vrijheid.
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DUCATO-CAMPERPLATFORM

Een grenzeloze vrijheid
De beste Europese camperfabrikanten ontwerpen als partners van  
Fiat Professional voertuigen op het Ducato-camperplatform, met een 
opvallende basis en innovatieve oplossingen voor de wooncel.  
Geknipt voor een camper.
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Captain Chair met twee armleuningen, ook
verkrijgbaar op originele draaischijven met
typegoedkeuring van Fiat Professional.
Veel ruimte tussen de stoelen voor de
bewegingsvrijheid.

Betrouwbare 
CANarchitectuur
voor het
elektrische systeem,
ingericht voor
aansluiting met de
wooncel.

McPherson voorophanging 
met onafhankelijke wielen, 
standaard voor en achter 
versterkte veren met 
stabilisatorstang voor
camperversies. Nieuwe 
hogere voorophangingen 
verkrijgbaar, indien nodig.

De cabine is al klaar voor ombouw
(met versterkte cabinestijlen, zonder
dak of achterwand) en garandeert
fabriekskwaliteit voor alle uitrusting
en voor veiligheidsgordels met
typegoedkeuring van Fiat Professional.

Grotere spoorbreedte achteraan
voor meer stabiliteit en ruimte in
de hele wooncel.

Twee verschillende interfaces
voor origineel Al-Ko AMC
chassis, voor een hoogwaardige
koppeling als het voertuig wordt
geleverd in de tractor/cabine- of
tractor/chassis-schutbordversie.

Chassis Special. Dat is het idee
van Fiat Professional voor
een lichter en functioneler
chassis voor campers met hoge
torsiestijfheid, om meer lading
toe te laten en te zorgen voor
een lagere drempel van de
wooncel boven de grond.

Afhankelijk van het type model
zijn er verschillende speciale
parabolische bladveren
verkrijgbaar, voor camperversies
met achterophanging, met
inbegrip van een ophanging in
composietmateriaal.

SIÈGE « CAPTAIN CHAIR »STIJL

CHASSIS SPECIAL

PARABOLISCHE BLADVEREN

OPHANGINGEN SPOORBREEDTE ACHTERAAN
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AANSLUITINGEN OP MAAT

CABINE KLAAR VOOR
CONVERSIE

Ducato is het perfecte resultaat van een lange en 

vruchtbare samenwerking van het Engineering Team en 

het Style Centre. Dankzij deze synergie werd de Ducato 

geboren uit de perfecte match tussen chassis en 

wooncel, met het hoogste kwaliteitsniveau in de sector, 

vanuit elk standpunt: open cabinedak uitgerust met 

structuurversterkingen, draaiende voorzetels die een 

deel vormen van de woonruimte, een speciaal 

gewichtsverminderend chassis voor campers, hoge 

stijfheid en optimale aansluiting op de wooncel en tanks, 

breder achterspoor voor meer binnenruimte en grotere 

stabiliteit. Een praktische contactdoos die de elektrische 

bedrading van het voertuig en de opbouw perfect 

integreert. Het assortiment biedt talrijke bruto 

totaalgewichten en capaciteiten aan, vijf wielbasissen en 

zes lengten; 5 motoren en vele versies

Alles is ontworpen om u altijd de perfecte oplossing te 

geven voor uw reizen, zowel qua looks als functionaliteit.

Ontdek de stijlvolle 
veelzijdigheid van Ducato, die 
kan voldoen aan al uw 
behoeften voor uitrusting.

Stijl speciaal voor functie, met een dynamisch karakter en een slank maar resoluut design:
niemand kan ernaast kijken dat Ducato aandacht heeft voor elk designdetail.
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Veel uitrusting, één opdracht. 
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Een assortiment 
voor uw plezier.

ASSORTIMENT EN STIJL
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DUCATO VAN-CAMPERPLATFORM

Topkwaliteit aan boord, 
opvallend buiten boord.
Compact, bestuurbaar en hanteerbaar,
beter interieurcomfort: het is gemakkelijk
voor de Ducato Camper Van om de
allerbeste van zijn klasse te zijn.
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Alles aan Ducato als platform voor campers is ontworpen om de 

uitstekende kenmerken naar voren te brengen, vooral de modulaire basis, 

die op alle mogelijke manier kan worden aangepast en verschillende 

oplossingen en maten heeft voor elke behoefte.

De verhouding tussen de totale lengte van het voertuig en het achterste

gedeelte is de beste in zijn categorie, en garandeert maximale levensruimte 

tijdens de reis. Ducato-platform in de Van-versie ontwikkelt een breed 

scala aan mogelijkheden: 2 wielbasissen, 3 lengten, 3 hoogten, 6 volumes, 

van 10 tot 17 m3 en MTM van 3300 tot 4250 kg. 

Door het unieke vierkante en regelmatig gevormde achtercompartiment

kunt u het maximum uit elke beschikbare centimeter van uw wooncel 

halen. Tegelijk is elk manoeuvre kinderspel door het verstelbare stuurwiel, 

de minieme draaicirkel, en de maximale zichtbaarheid vooraan en 

achteraan. De optionele achteruitkijkcamera in het derde remlicht geeft u 

een brede, gedetailleerde weergave op het scherm van de radio, met 

oriëntatielijnen ontworpen om de afstand tot hindernissen te helpen 

bepalen.
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Dankzij een volledig vernieuwd elektrisch systeem kan uw voertuig een 

gloednieuw ADAS krijgen, waardoor u veiligheid en ondersteuning krijgt 

tijdens het rijden, zoals met de intelligente snelheidshulp, en voor het 

parkeren, zoals met de 360° actieve parkeerhulp

Ducato geeft u altijd de meest 
geavanceerde controletechnologie en 
verschillende motortypes met 
gegarandeerde veiligheid en uitstekende 
remsystemen.
U kunt van excellente zichtbaarheid 
genieten en van alle rijplezier voor elke 
bestemming die u wilt bereiken.

Voor elke
onbezorgde
reis waarvan
u droomt.

VEILIGHEID
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FILE-ASSISTENTIE  
(TRAFFIC JAM ASSIST )
Deze functie combineert adaptieve cruisecontrol en 
rijstrookcentrering in een file. Het voertuig is nu in 
staat om zich autonoom te gedragen: 
–  Aan de ene kant kan het de voorligger 

vergrendelen en als doel instellen om 
rijstrookcentrering uit te voeren bij druk verkeer, 
op alle wegen 

-  Aan de andere kant kan het voertuigen monitoren 
die parallel rijden, het zijwaartse traject aanpassen 
en mogelijke botsingen vermijden 

-  Stop & Go in geval van files brengt de File-
assistentie het voertuig automatisch volledig 
tot stilstand en keert terug naar de ingestelde 
snelheid wanneer het verkeer weer in beweging 
komt.

RIJ NAAR DE 
TOEKOMST
Voertuigen met het Ducato-
camperplatform geven u het 
beste van zijn categorie voor 
veiligheid en om gewoon uw 
handen op het stuurwiel te 
houden en de ogen op de weg, 
zodat het u een stap verder in 
de toekomst brengt. Dankzij 
autonoom rijden Niveau 2 krijgt 
uw voertuig in plaats van één 
enkel rijhulpsysteem meerdere 
geavanceerde rijhulpsystemen 
(ADAS: advanced driver 
assistance systems): door 3 
belangrijke nieuwe ADAS-
functies te combineren - 
adaptieve cruisecontrol, 
rijstrookcentrering en file-
assistentie -, neemt het in vaste 
scenario’s sturen, versnellen en 
remmen over. Door een 
voertuig met een Ducato-
camperplatform te kiezen, kunt 
u van de weg genieten en het 
landschap bewonderen, terwijl 
u toch volkomen veilig en 
ontspannen rijdt.

RIJSTROOKCENTRERING  
(LANE CENTERING)
Het rijstrookcentreringssysteem verhindert 
ongewild verlaten van de rijstrook met behulp van de 
vooruitkijkende camera op de voorruit.
Als het systeem actief en operationeel is, en de 
chauffeur geen richtingaanwijzer inschakelde, voert het
corrigerende besturingen uit om te vermijden dat het
voertuig over de geverfde afbakeningen of zelfs over
de wegrand rijdt. Geeft een tactiele waarschuwing in
de vorm van een koppel op het stuurwiel, samen met
visuele en hoorbare waarschuwingen op het display
van instrumentenpaneel, om aan de chauffeur
te signaleren dat hij binnen de rijstrook moet
blijven. De chauffeur kan op elk moment de tactiele
waarschuwing negeren door activering/deactivering
van het stuurwielsysteem met een fysieke schakelaar
op de nieuwe centrale bedieningspook op het
dashboard. Rijstrookcontrole is een upgrade en
vervanging van de vroegere Lane Departure Warning
(Waarschuwing voor rijstrookveranderingen).
Rijstrookcentrering is een upgrade en vervanging van 
de vroegere Lane Departure Warning (Waarschuwing 
voor rijstrookveranderingen). In combinatie 
met autonoom rijden van niveau 2 wordt het 
rijstrookcontrolesysteem rijstrookcentrerend.  
De nieuwe Ducato detecteert rijstrookmarkeringen en 
wegranden en stuurt, indien nodig, autonoom om in het 
midden van de rijstrook te blijven.

ADAPTIVE  
CRUISE CONTROL
De Adaptieve Cruisecontrol wordt geactiveerd 
door handige en intuïtieve commando’s op 
het stuurwiel en stelt automatisch de snelheid 
af om op veilige afstand van de voorligger te 
blijven. Werkt met vooruitkijkende camera op de 
voorruit en nabijheidsradar in de voorbumper 
tussen 30 km/u en de topsnelheid, garandeert 
de hoogste betrouwbaarheid, zelfs in slechte 
weersomstandigheden. In combinatie met autonoom 
rijden Niveau 2 wordt de adaptieve cruisecontrol 
uitgebreid met de Stop & Go-functie, waardoor het 
voertuig volledig tot stilstand komt wanneer de 
voorligger stopt en opnieuw wordt gestart wanneer 
het verkeer weer in beweging komt

DIGITALE CENTRALE
ACHTERUITKIJKSPIEGEL
(DIGITAL CENTRAL
REARVIEW MIRROR)
De centrale achteruitkijkspiegel
wordt een digitaal 8.9’’ LCD
hogeresolutiedisplay. Bij het rijden geeft 
het een ongehinderd en duidelijk zicht op 
de weg achteraan, dankzij een reedhoek-
hogeresolutiecamera in de beugel van 
het derde stoplicht achteraan, dankzij 
een breedhoek-hogeresolutiecamera
in de beugel van het derde stoplicht
achteraan. Automatisch dimmen, 
activering en helderheidsbediening
door knoppen op de spiegel.

ESC (standaard)
ESC is het meest geavanceerde systeem 
voor voertuigstabiliteit en is het hart 
van het actieve veiligheidssysteem aan 
boord. Het bewaakt constant hoe de 
auto rijdt (richting en wielbewegingen). 
Indien nodig remt het op aparte wielen of 
wordt het motorvermogen verminderd 
om de snelheid te verlagen. Op de nieuwe 
Ducato werd het systeem bijgewerkt en 
kreeg 3 nieuwe functies:
-  HULP BIJ DWARSWINDEN (CROSS WIND 

ASSIST).
-  REGELSYSTEEM VOOR 

AANHANGWAGENSTABILITEIT (TRAILER 
STABILITY CONTROL SYSTEM).

-  REMSYSTEEM NA BOTSING (POST 
COLLISION BRAKING SYSTEM).

ROLL OVER MITIGATION
Een andere functie van het
ESC-systeem, ontworpen voor
situaties waarin een hoog
risico op koprollen bestaat. Dat
risico wordt verminderd en de
stabiliteit van het voertuig op
het wegdek verbetert, ook in
bochten (functie standaard
opgenomen in ESC).

HULP BIJ DWARSWINDEN 
(CROSS WIND ASSIST)
Grijpt in met de remmen om het
voertuig te helpen stabiliseren bij
sterke dwarswinden, om te helpen om
binnen de rijstrook te blijven (functie
standaard opgenomen in ESC).

REGELSYSTEEM VOOR
AANHANGWAGENSTABILITEIT 
(TRAILER STABILITY CONTROL)
Detecteert wanneer een aanhangwagen
begint te slingeren en corrigeert elke
gevaarlijke slingering door een combinatie
van koppelvermindering en/of remmen
op afzonderlijke wielen (functie standaard
opgenomen in ESC).

REMSYSTEEM NA BOTSING 
(POST COLLISION BRAKING)
Grijpt in bij ongevallen, remt
automatisch om een potentiële
tweede botsing te vermijden (functie
standaard opgenomen in ESC).

15
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GEAVANCEERDE RIJHULPSYSTEMEN (ADAS)

HILL HOLDER 
Houdt de auto vast bij starten op 
hellingen, zodat hij niet achteruitrolt 
zonder gebruik van de handrem.  
De rem wordt automatisch losgelaten 
(functie standaard opgenomen in ESC). 

HILL DESCENT CONTROL
Hill Descent Control is in Traction+ 
geïntegreerd en helpt bij 
heuvelafwaarts rijden om de gewenste 
snelheid te behouden zonder dat er 
voortdurend moet worden geremd. 
Daardoor kunt u zich op het sturen 
richten, zonder dat u wordt afgeleid. 
De functie wordt geactiveerd met een 
speciale knop op het dashboard.

TRACTION+
Traction+ is het “intelligente
elektronische differentieel” dat de
Ducato-camper helpt om modder,
zand en nat gras aan te pakken.
Het systeem brengt koppel van het
slippende wiel over naar het wiel met
de meeste grip, om weer tractie te
krijgen.

REGEN-EN LICHTSENSOR 
De regensensor activeert de
ruitenwissers en stelt de snelheid
af op de intensiteit van de regen.  
De avondsensor activeert 
automatisch de koplampen als er 
onvoldoende buitenlicht is.

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION 
(TSR)
Met de rijstrookcontrolecamera herkent 
het systeem snelheidslimieten en 
inhaalverbodsborden, en toont deze op 
het instrumentendisplay.

GROOTLICHTHERKENNING 
(HIGH BEAM RECOGNITION)
Met rijstrookcontrole kan deze functie de 
gedempte koplampen in- en uitschakelen, 
wat ‘s nachts de zichtbaarheid verbetert 
en het risico vermindert dat tegenliggers 
worden verblind, omdat ze automatisch
worden waargenomen.

INTELLIGENTE 
SNELHEIDSHULP 
(INTELLIGENT SPEED ASSIST)
Voertuig detecteert 
snelheidswaarschuwingen op de weg 
dankzij de verkeersbordherkenning en 
geeft informatie aan het systeem, zodat
de chauffeur de snelheidsbegrenzer
overeenkomstig kan instellen.
Het helpt op elk moment om 
snelheidsovertredingen te vermijden.

AUTONOME
NOODREMBEDIENING 
(AUTONOMOUS EMERGENCY 
BRAKE CONTROL)
Van het bekende Full Brake Control is 
dankzij een nieuwe generatie van de 
vooruitkijkende camera boven op de 
voorruit de functionaliteit verhoogd. 
Nu detecteert het ook voetgangers en 
fietsers en niet alleen voertuigen. Het 
werkt op dezelfde manier: het voertuig 
waarschuwt de chauffeur en activeert 
een autonome noodtoestand.

DODEHOEKASSISTENT 
(BLIND SPOT ASSIST)
De dodehoekassistent maakt gebruik
van radarsensoren om naderende
voertuigen te detecteren die niet 
zichtbaar zijn in de dode hoek van de
achteruitkijkspiegel en, in geval van 
risico, waarschuwt hij de bestuurder met
een lampje op de spiegel zelf en met een
geluidssignaal.

DETECTIE VAN
HINDERNISSEN BIJ HET
ACHTERUITRIJDEN  
(REAR CROSS  
PATH DETECTION
De RCD gebruikt radarsensoren om
voertuigen die naderen van opzij te
detecteren bij het achteruitrijden.
Het helpt ongevallen te vermijden bij
het manoeuvreren, in het bijzonder met
voertuigen met een beperkte kijkhoek,
zoals kampeerauto’s.

360° ACTIEVE PARKEERHULP
Voor veilige en snelle parkeermanoeuvres.  
De chauffeur wordt gewaarschuwd door 
geluid en visuele waarschuwingen op het 
instrumentenbord afkomstig van sensoren. 
De sensoren bevinden zich vooraan, op 
achterbumpers en zijprofielen. Visuele 
waarschuwingen op het instrumentenpaneel 
tonen de afstand tot hindernissen, terwijl 
akoestische waarschuwingen de frequentie 
van piepgeluiden verhogen naarmate de 
hindernissen naderen, tot ze continu klinken als 
de afstand korter is dan 30 cm. De chauffeur kan 
ook een semi-automatisch parkeermanoeuvre 
inschakelen voor parallelle en loodrechte 
parkeervakken. Door te drukken op een 
speciale knop begint het voertuig te scannen 
naar een vrije parkeerplaats. Zodra een ruimte 
is gevonden die groot genoeg is, verschijnt 
een bericht op het instrumentenpaneel. De 
chauffeur moet alleen maar versnellen en 
remmen met de pedalen, terwijl het voertuig 
automatisch de stuurmanoeuvres uitvoert om 
het voertuig in de parkeerplaats te zetten, en 
aan de chauffeur meldt wanneer hij vooruit of 
achteruit moet rijden.

ATTENTION ASSIST
De aandachtsassistentie bewaakt de
rijpatronen en detecteert vermoeidheid
tijdens het rijden. Als het systeem
rijpatronen ontdekt die ontstaan door
onoplettendheid, dan klinkt een geluid
en verschijnt een bericht op het display
om de aandacht van de chauffeur daarop
te vestigen.

BANDENDRUKBEWAKINGS-
SYSTEEM (TPMS)
Dit systeem bewaakt continu de bandendruk 
en meldt elke vermindering op het dashboard.
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De MultiJet3 180 pk “Power“ is excellent voor wie 

mikt op ernstige avonturen, zware conversies, 

topprestaties en comfort. De nieuwe generatie 

aandrijflijnen van de MultiJet3 zijn ontwikkeld om u 

het volgende te garanderen: efficiëntie van 

topniveau met minder brandstofverbruik, minder 

emissies en lager gewicht; duurzaamheid en 

comfort dankzij elastischer koppel en minder 

geluid. Ducato blijft zijn traditie ontwikkelen om 

geen compromissen voor vermogen en prestaties 

te sluiten. Tijdens uw reis bent u altijd een  

stap voor.
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120 pk

140 pk*

180 pk*
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Ducato barst op de markt los met een doeltreffende nieuwe 

dieselmotortechnologie van de derde generatie. Het volledige assortiment 

van de Euro 6D-Final MultiJet3- motoren zijn de geschikte oplossingen 

voor de verschillende wegen waarover u rijdt. De MultiJet3 120 pk is de 

perfecte brandstofzuinige oplossing geschikt voor een stedelijke 

omgeving. De MultiJet3 140 pk is de “core” krachtbron, progressief in alle 

omstandigheden met hoog beschikbaar koppel. Het is het juiste compromis 

tussen vermogen en verbruik.
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Cilinderinhoud (cm3) : 2184

Aantal cilinders, opstelling: 4, in lijn,  
industrieel type

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde 
common rail MultiJet3 directe injectie met 
turbocharger met variabele geometrie en 
intercooler 

Vermogen: 120 pk (89 kW) bij 3500 tpm

Koppel met manuele versnellingsbak: 
320 Nm bij 1400 tpm

Koppel met automatische versnellingsbak 
/Homologatie voor licht gebruik, 
emissieniveau: : Euro 6D-Final - 
gecombineerd verbruik (l/100 km) N/A - CO2 
emissies (g/km) N/A

Cilinderinhoud (cm3) : 2184

Aantal cilinders, opstelling: 4, in lijn,  
industrieel type

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde 
common rail MultiJet3 directe injectie met 
turbocharger met variabele geometrie en 
intercooler  

Vermogen: 140 pk (104 kW) bij 3500 tpm

Koppel met manuele versnellingsbak*: 
350 Nm bij 1400 tpm

Koppel met automatische versnellingsbak:  
350 Nm bij 1400 tpm

Homologatie voor licht gebruik, 
emissieniveau: Euro 6D-Final - 
gecombineerd verbruik (l/100 km) N/A

- CO2 emissies (g/km) N/A

Cilinderinhoud (cm3) : 2184

Aantal cilinders, opstelling: 4, in lijn,  
industrieel type

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde 
common rail MultiJet3 directe injectie met 
turbocharger met variabele geometrie en 
intercooler  

Vermogen: : 180 pk (130 kW) bij 3500 tpm

Koppel met manuele versnellingsbak*: 
380 Nm bij 1400 tpm

Koppel met automatische versnellingsbak: 
450 Nm à 1400 tpm

Homologatie voor licht gebruik, 
emissieniveau: Euro 6D-Final - 
gecombineerd verbruik (l/100 km) N/A

- CO2 emissies (g/km) N/A

MANUELE VERSNELLINGSBAK. Motorkoppeling: Droge enkelvoudige platenkoppeling met hydraulische schakelinrichting. Aantal versnellingen: 6+R -
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK. Motorkoppeling: Koppelomvormer, met elektronisch elektro-hydraulisch regelsysteem. Aantal versnellingen: 9+R

*Ook verkrijgbaar voor zwaar gebruik (Heavy Duty)

Een nieuwe efficiëntie.
Altijd de juiste prestaties voor elke rit.

MOTOREN
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Comfort
is de nieuwe
vrijheid.
Zet uw reis ook aan boord verder 
en ontdek een weg
naar details voor comfort.

Alles op een voertuig met een Ducato-camperplatform is gepland om u 

comfort zonder zorgen te geven.

Vanaf de automatische transmissie met 9 versnellingen, tot het vernieuwde 

dashboard, langs de rij- en bedieningsmodus of de stoelen als fauteuils, 

inspireert elk detail voor ontspanning en brengt het u in de beste 

stemming om uw reis te beginnen zonder aan iets anders te denken dan 

plezier en geluk.
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AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK MET 9 VERSNELLINGEN

Bereik
uw doel.

Uw reisgeest kan u over verschillende wegen leiden, in 

verschillende verkeersomstandigheden en naar 

verschillende situaties, maar dankzij de automatische 

transmissie met 9 versnellingen moet u niet meer constant 

aan schakelen denken.

De AT9 is ontworpen voor uw beste rijplezier. Een moderne 

koppelomvormer heeft de conventionele koppeling 

vervangen, waardoor u comfortabel en efficiënt schakelt. 

Dat garandeert altijd de perfecte versnelling zonder 

inspanning en vooral het optimaalste brandstofverbruik.

Bovendien kan de chauffeur met de AT9 de beste rijmodus 

kiezen volgens zijn opdracht: starten in Normal voor de 

perfecte balans tussen prestaties en zuinigheid, via ECO 

om brandstofzuinig te rijden naar Power voor meer 

uitdagende opdrachten heuvelopwaarts of met volle 

belasting. Schakelen zal niet alleen uw rijstijl beïnvloeden, 

maar uw hele reis, meer en meer zonder zorgen met 

Ducato.

Profitez un maximum de vos 
vacances avec la boîte de 
vitesse automatique 9 rapports.
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T Tot 16% meer koppel om u te
brengen waar u naartoe wilt.

BEDRIJFSMODUS 

1  AUTOMATISCH
De schakeleenheid selecteert versnellingen op basis van
verschillende rijomstandigheden: snelheid, belasting,
helling.

2  SEMI-AUTOMATISCH
Wordt geactiveerd door de hendel naar links te bewegen,
en vervolgens naar voor en achter om te schakelen.
Op die manier kan de bestuurder een lagere versnelling
aanhouden in moeilijke omstandigheden om de prestaties
te verbeteren.

AUTOMATISCH WERKENDE FUNCTIES

TERUGSCHAKELEN
Tijdens volle versnelling, bijv. bij het inhalen, houdt het
systeem een lage versnelling aan om beter te hernemen.

RIJMODUSSELECTOR

Met de selectietoets comfortabel in de buurt van de
versnellingspook, kunt u het beste uit elke rit halen door te
kiezen uit drie verschillende rijmodi:

NORMAAL
De juiste keuze om te rijden onder normale 
omstandigheden.

POWER
Perfect met volle lading en op steile hellingen.

ECO
Profiteer van een betere brandstofefficiëntie tijdens het
rijden in de relaxmodus.
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Het nieuwe instrumentenpaneel
wordt in twee versies

aangeboden: 3,5” TFT+ analoog
en 7” volledig digitaal TFT.

Nooit meer een lege batterij!
Door de nieuwe lader voor de

mobiele telefoon op een
veilige plek op uw dashboard

heeft uw smartphone altijd
een volle batterij.

Het volledig herontworpen dashboard, verkrijgbaar in twee 

afwerkingsniveaus, zwart en techno, heeft nieuwe 

technologie. Een innovatieve witte achtergrondverlichting 

geeft u een fonkelnieuwe cabinesfeer, uitgebreid naar elk 

commando: van A/C tot de zijvensters, van het stuurwiel tot 

de noodknop. Bovendien vindt u nieuwe welkomst-leds in 

de voetruimte van chauffeur en passagier.

Het nieuwe instrumentenpaneel wordt in twee versies 

aangeboden: 3,5” TFT+ analoog en 7” volledig digitaal TFT 

om alles onder controle te houden.

Om nog maar te zwijgen van een ingebouwde navigatie met 

mogelijkheid om de buitenafmetingen van het voertuig in 

te stellen.

Comfort wordt ook
aantrekkelijk.
Het vernieuwde dashboard is uw stijlvolle
controlecentrum: daar begint uw avontuur.

Android Auto™ is ontworpen voor de veiligste rijervaring 
terwijl u verbonden blijft en levert geïntegreerde stuurwiel- en 
spraakopdrachten.

Apple CarPlay is een veiliger en slimmere manier om uw iPhone in 
uw auto te gebruiken. U kunt er richtingaanwijzingen door krijgen, 
telefoneren, berichten versturen en ontvangen en naar muziek 
luisteren, en dat allemaal terwijl u toch aandacht voor de weg hebt.

Nieuw infotainment komt met  
3 verschillende radioversies, 
draadloos geïntegreerd met  

Apple CarPlay en Android Auto™:
– 10” radio NAV touchscreen 

HD-kleurendisplay
– 7” radiotouchscreen 

HD-kleurendisplay
– 5” radiokleurendisplay.

Vergeet niet het nieuwe brede 
centrale display, met een volledige 

klimaatregeling die 
luchttemperatuur, luchtverdeling en 

ventilatiesnelheid toont. 
Om in alle omstandigheden een 

prettige reis te hebben.

FONKELNIEUW DASHBOARD
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Design uw
natuur als
ontdekker.

De stoelen zijn ontworpen om de veiligheid van een autostoel te 

combineren met het comfort en de elegantie van een fauteuil. 

Zetels van hoge kwaliteit voor de bestuurder en de passagier die 180° kan 

draaien, ventilatie in het passagierscompartiment, akoestische en 

thermische isolatie van de cabine om van elke rit een plezier te maken.

Het dashboard telt een groot aantal opbergvakken van verschillende 

grootten: bijvoorbeeld een praktische houder voor telefoon of tablet en 

een handige open flessenhouder voor twee flessen van 0,75 liter, in plaats 

van een gesloten opbergvak in het midden.

Het bovenste vak kan een fles van 1,5 liter koel houden als de airconditioning 

is geactiveerd. Kleine, verchroomde details geven wat extra elegantie aan 

de luchtknoppen, schakelpookknop, leren stuurwiel en bedieningsknoppen 

van de radio en de airconditioning. Dankzij de plaatsing van de handrem 

links van de bestuurder, de grote ruimte tussen de zetels en de perfecte 

verlichting is de wooncel gemakkelijk toegankelijk.

En ten slotte zijn de herontworpen deurpanelen robuuster en groter om 

alle voorwerpen toe te laten die tijdens een reis nuttig kunnen zijn.

Grote oplossingen voor een unieke en
comfortabele belevenis van uw reizen.
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INTERIEURS
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De 230V-socket helpt om
elektrische apparaten gemakkelijk
te laden, zoals laptops, batterijen
voor gereedschap, tablets, 
smartphones en andere 
toepassingen op laag vermogen tot
150 Watt.

Met Keyless Entry and 
Go-systeem kunt u de 
laadruimte en de cabinedeuren
vergrendelen en ontgrendelen,
en de motor aan- en uitzetten,
gewoon door uw sleutelzakje van
Ducato bij te hebben.

Nieuw stuurwiel, revolutionair 
voor de manoeuvreerbaarheid 
van campers, met speciale 
opstelling voor intuïtieve 
commando’s, inclusief 
cruisecontrolfunctie met 
snelheidsbegrenzer.

27
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Breng uw tijd
door in topklasse.
Ducato Fiat Professional lets you travel always at your best.

De nieuwe elektrische parkeerrem geeft meet comfort bij
dagelijks gebruik. De chauffeur kan het houdmechanisme
activeren door een speciale schakelaar op het dashboard.
De werking kan automatisch zijn door een speciale instelling
op de instrumentencluster.

Dankzij de uitmuntendheid van Ducato Fiat Professional kunt u het comfort van uw huis ervaren, en toch naar de 

schilderachtige locaties gaan waar u van houdt. Het geeft u de vrijheid en onafhankelijkheid die u nodig hebt om 

nieuwe bestemmingen te bereiken, omgeven door comfort, opvallende details, premium kwaliteit en efficiëntie.

De rĳpositie is in onvervalste rĳdersstĳl uitgevoerd: uitstekende zichtbaarheid, “Captain Chair”-zetels met geïntegreerde 

hoofdsteunen ontworpen om rekening te houden met de kenmerken van de camper, een stuurwiel met een 

comfortabeler afstelbare rugleuningshoek, en elektrische stuurbekrachtiging om bĳ lage snelheden een minimale 

inspanning te vereisen. Ducato is het voertuig met de beste hanteerbaarheid in zijn klasse dankzij het soepele stuur in 

combinatie met de compacte cabine, waarvan elke centimeter, van de stoel tot de voorkant, is geoptimaliseerd.

Indien aanwezig maakt de achteruitrijcamera achteruit manoeuvreren gemakkelijk. Maximaal comfort aan boord: het 

hoge koppel van de motoren bij lage toerentallen zorgt voor werkelijk rustig rijden. De torsiestĳfheid van de structuur 

en de stabilisatorstang voor- en achteraan geven het voertuig superieure stabiliteit. De remsystemen verminderen 

het lawaai en de inspanningen nodig om te remmen. Door de vele actieve en passieve veiligheidssystemen kunt u met 

gerust gemoed en vol vertrouwen reizen.

KENMERKEN

DRAAICIRKEL
De Ducato heeft een
uitstekende draaicirkel (van
stoeprand tot stoeprand)
om alle manoeuvres
gemakkelijker uit te voeren.

ERGONOMIE
Maximaal comfort
door afstelbare zetels
en stuurwiel, met
een stand van de
bestuurderszetel zoals in
een passagiersauto.

COMPACT
De compacte voorkant
en cabine zorgen voor
een extreem verkleinde
vooroverhang, waardoor
u gemakkelijker met het
voertuig manoeuvreert.
Bovendien wordt
daardoor de klassering
als “beste in zijn klasse”
gegarandeerd wat betreft
de totale lengte van de
camper in verhouding tot
de woonruimte.

ZICHTBAARHEID
Maximale zichtbaarheid
voor en achter door een
groot vensteroppervlak.
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Meer dan
een vakantie.
Word deel van onze wereld en
geniet van alle onze beste diensten.

DIENSTEN

Al jarenlang wijdt Fiat Professional speciaal permanent aandacht aan 

volledige, alomvattende diensten om de klanten tevreden te houden.

Sinds vorig jaar biedt Fiat Professional een virtuele showroom waarin u 

alle productdetails grondig kunt bekijken.

De fabrikant van camperplatformen heeft een unieke, speciale website in 

negen talen. Hij staat boordevol nuttige technische informatie over het 

Ducato-camperplatform en de exclusieve diensten van Fiat Professional, 

zoals catalogi en productinformatie, chassiscontrole, nieuwsbrief met het 

jongste nieuws over de wereld van de Ducato Camper en routesuggesties.

Er is een gratis telefoonnummer voor u met info, hulp onderweg en 

klantendienst om u snel assistentie te geven als dat nodig is.

Een uitgebreid netwerk van 6.500 werkplaatsen van Fiat Professional voor 

campers staat overal in Europa klaar om uw camper te onderhouden en te 

herstellen.

Een uitgebreide garantie, samen met Mopar®, en speciale pagina’s op 

Facebook en Instagram, voltooien dit volledige assortiment van 

onderhoudsvoordelen zodat u zonder zorgen kunt reizen.

Voel u veilig beschermd en vertroeteld
vóór, tijdens en na de reis.
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WWW.FIATCAMPER.COM, FACEBOOK ET INSTAGRAM

Reizen is alleen authentiek 
als het wordt gedeeld.
Beleef plezier in een 
gemeenschap van mensen die
samen met u dezelfde
avonturen beleven. Reizen is een manier van leven. Deel de unieke ervaring van een reis met gelijkgezinde 

mensen om van dezelfde gevoelens te genieten en ze opnieuw te beleven.

Door onze voortdurend groeiende gemeenschap op Facebook verbinden reizigers hun

ervaringen met elkaar, en helpen ze elkaar met tips voor rij-uitrusting, routes, verhalen

en informatie over het leven in een camper.

Onze aantrekkelijke officiële pagina op Instagram inspireert reisliefhebbers om foto’s 

en herinneringen te delen, en bevat nieuws van Fiat Professional.

WWW.FIATCAMPER.COM
Ontdek de wereld van exclusieve
Fiat Professional Camper diensten

FIAT 
DUCATO 
CAMPER

@FIATPRO4RV

PAGE FACEBOOK « Fiat Ducato Camper » 
We zijn erg trots op onze community. Wees welkom en deel uw mooiste
foto’s en ervaringen. We zijn met velen en er komen er elke dag meer bij!

Page Instagram @FIATPRO4RV
De officiële pagina op Instagram @fiatprofessional4rv werd geboren
om de gemeenschap van Ducato-camperfans over de hele wereld met
elkaar te verbinden, en hun foto’s en herinneringen te laten delen met
#fiatducatocamper. Laat u inspireren voor uw volgende reis en blijf up
to date over Fiat Professional for Recreational Vehicles*!
*Fiat Professional pour Véhicules de Loisirs

WEBSITE: : « www.fiatcamper.com »
Bezoek onze website in 9 talen die we al meer dan 10 jaar volledig wijden
aan klanten van een camper op een Fiat Professional-platform.
Hier vindt u nuttige technische informatie over het camperplatform van 
de Ducato en de exclusieve diensten van Fiat Professional: 
• Productcatalogen en -informatie 
• Online raadplegen van het handboek voor de eigenaar
• Service-informatie
•   Chassiscontrole: voer het VIN-nummer van uw chassis in om informatie 

te zoeken over recente terugroep- of updatecampagnes
•   Werkplaatsen in Europa zoeken 
•   Abonnement op nieuwsbrief met het jongste nieuws over de wereld van 

de Fiat Professional Camper 
•   Toeristisch nieuws en tips voor onderhoud om het maximum uit uw camper 

te halen
• Link naar de websites van de fabrikanten
•  Foire Aux Questions 
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FIAT CAMPER ASSISTANCE

Gewoon
ontspannen.
We zijn er voor u.
Niets om aan te denken,
behalve de bestemming.

Het meertalige callcenter reist 24/7* met u mee. Fiat Camper Assistance, 

het reddingsteam op de weg, in 51 landen en met 15 talen, komt u helpen in

onvoorziene gevallen** (defect, storing, ongeluk, lekke band, lege batterij).

Dankzij een enkel telefoonnummer bent u nooit alleen.

Meer dan 6.500 werkplaatsen van Fiat Professional staan in heel Europa 

altijd ter beschikking van campers met het Fiat Professional platform. 

Daarvan voldoen 1.800 werkplaatsen van Fiat Camper Assistance aan 

extra eisen en beschikken ze over bijkomende uitrusting en speciale 

maten om campers met het Fiat Professional-platform zo volledig mogelijk 

te helpen.

Dat betekent toegang voor campers, ruimte in de werkplaats, 

mogelijkheden met autoliften, een grotere voorraad materiaal en 

onderdelen, en speciale procedures om de tijd van de reparaties te 

verkorten.

* Hulp bij pech onderweg is de eerste 2 jaar gratis vanaf het moment dat de camper ingeschreven is.
** Details op www.fiatcamper.com of in het garantieboekje

SERVICENETWERK
1800 Fiat Camper Assistance werkplaatsen
6500 erkende Fiat Professional
werkplaatsen in Europa

CAMPER ASSISTANCE 
00800 3428 1111
15 talen - 51 landen
24 uur per dag, 7 dagen per week
overal in Europa

VERVOERSKOSTEN
TERUGREIS OF
VOORTZETTING
VAN DE REIS

GELDVOORSCHOTTENVERVANGENDE AUTO  
GELDVOORSCHOTTEN

WEGSLEPEN

HOTELKOSTEN

OPHALEN VAN DE
NIET-GEREPAREERDE
CAMPER

OPHALEN VAN DE
GEREPAREERDE
CAMPER

MOBIELE WERKPLAATS
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2016
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Fiat Ducato
Basisfahrzeuge

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Fiat Ducato 
Basisfahrzeuge

MAXIMUM CARE CAMPER

Oplossingen
op maat.

Samen met Mopar® biedt Fiat Professional u enkele interessante opties 

aan om de garantie uit te breiden tot voorbij de contractperiode, om te 

zorgen dat u nog meer op uw gemak bent.

Omdat de contractgarantie 2 jaar vanaf de oorspronkelijke registratiedatum 

loopt, maar het leven van een camper veel langer is!

Alleen voor u hebben Ducato en Mopar® daarom het volgende ontwikkeld:

• 3 verschillende  mogelijkheden tot garantieverlenging. 

• Aan zeer scherpe voorwaarden.

Deze formules kunnen binnen 12 maanden na de eerste registratie worden

aangeschaft bij het netwerk van Fiat Professional*.

Het product is geldig na de vervaldatum van de contractgarantie, en het is 

ontwikkeld om materiële gebreken en fabricagegebreken te dekken die 

zich binnen de termijn voordoen, tot een maximum van 5 jaar**.

Bijvoorbeeld: met de optie Maximum Care kunt u uw camper op het Fiat 

Professional-platform gedurende vijf jaar beschermen tegen alle typen 

elektronische en mechanische defecten. Kies het aanbod en de duur die 

het best passen bij uw behoeften, om te zorgen dat u op lange termijn van 

een volledige gemoedsrust tijdens uw reizen geniet. Denk eraan dat de 

sleutel tot een succesvolle vakantie met een camper, zowel in de winter als 

in de zomer, is om te controleren of alles in perfecte staat en rijwaardig is. 

Elk jaar geven de werkplaatsen van Fiat Camper u interessante opties voor 

seizoenscontroles: blijf op de hoogte via de speciale site.

* VK: binnen 15 dagen na de eerste registratie
** Twee jaar contractuele garantie + uitgebreide garantie van één tot drie jaar mits betaling.
     Voor meer informatie, beperkingen en uitsluitingen, zie www.fiatcamper.com.

*** Détails sur le site www.fiatcamper.com ou dans le Livret de Garantie.
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CAMPER ASSISTANCE 00800 3428 1111 ***
15 talen - 51 landen - 24 uur per dag, 7 dagen per week
overal in Europa

MAXIMUM CARE CAMPER
Garantie-uitbreiding*
tot 5 jaar met speciale
“Fiat Camper Assistance” in heel Europa

MEILLEURE BASE DE CAMPING-CAR  
Een titel voor de veertiende keer op rij toegekend door lezers van het Duitse 

vaktijdschrift “Promobil”.

De Ducato Fiat Professional wordt erkend als het beste camperplatform door de 

belangrijke gespecialiseerde uitgaven in Europa, vooral voor de technische 

kwaliteiten en de aangeboden service.

Met Ducato Fiat Professional kan uw gezin genieten van vredige, zorgeloze en 

veilige vakantiedagen.



Technische
kenmerken.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES DUCATO
MOTOR 120 MULTIJET3 140 MULTIJET3

Aantal cilinders, opstelling 4, in lijn 4, in lijn

Cilinderinhoud in cc (boring x slag in mm) 2184 (83,8 x 99) 2184 (83,8 x 99)

Compressieverhouding 15,7:1 15,7:1

Max. vermogen (EEC): kW (pk) / tpm 89 (120) / 3500 104 (140) / 3500

Max. koppel (EEC): Nm / tpm (met AT9) 320 / 1400-2500 350 / 1400-2500 (380 / 1400-2250)

Standaard emissieniveau Euro 6D Final Euro 6D Final / Euro VI-E

Kleptimingsysteem (regeling) DOHC (tandriem) DOHC (tandriem)

Brandstoftoevoer
elektronisch geregelde common rail MultiJet3 directe injectie met turbocharger met

variabele geometrie en intercooler
elektronisch geregelde common rail MultiJet3 directe injectie met turbocharger met

variabele geometrie en intercooler

Ontsteking door compressie door compressie

TRANSMISSIE

Aandrijving voor voor

Koppeling droge enkelvoudige platenkoppeling met hydraulische schakelinrichting droge enkelvoudige platenkoppeling met hydraulische schakelinrichting koppelomvormer

Versnellingsbak: aantal versnellingen manueel, 6 + R manueel, 6 + R automatisch, 9 + R
met functie voor manueel opschakelen/terugschakelen

3 rijmodi beschikbaar (normal / eco / power)

STUURINRICHTING

Type stuurbekrachtiging met elektrische tandheugel en pignon, met aanpassing van stuurinspanning en energieverbruik aan voertuigsnelheid

Draaicirkel (tussen stoepranden) korte wielbasis 11,1 m – gemiddelde wielbasis 12,5 m – halflange wielbasis 13,6 m – lange wielbasis 14,3 m – lange wielbasis met extra overhang 15,3 m

REMSYSTEEM - D (SCHIJVEN)

Type dubbel H-I-circuit; voor en achter schijfremmen, ABS met elektronische remkrachtverdeling

Voor: Ø mm 3,3 t-3,5 t : 280x28 zelfventilerend
3,3 t-3,5 t : 280x28 zelfventilerend 

MAXI 3,5 t-4,25 t : 300x32 zelfventilerend
3,3 t-3,5 t-MAXI 3,5 t-4,25 t : 300x32 zelfventilerend

Achter: Ø mm 3,3 t-3,5 t : 280x16
3,3 t-3,5 t-MAXI 3,5 t : 280x16

MAXI 4,25 t : 300x22
3,3 t-3,5 t : 280x16

MAXI 3,5 t-4,25 t : 300x22

Rembekrachtiging: Ø 3,3 t-3,5 t : 11”
3,3 t-3,5 t-MAXI 3,5 t : 11”

MAXI 4,25 t : 10” + 10” tandem
3,3 t-3,5 t : 11”

MAXI 4,25 t : 10” + 10” tandem

OPHANGING

Standaardconfiguratie vooraan onafhankelijke, McPherson met wishbones, schroefveren, telescopische schokdempers en stabilisatorstang

Standaardconfiguratie achteraan vaste buisvormige as met parabolische longitudinale bladveren, telescopische schokdempers en flexibele zijbuffers

Maximum toegelaten gewicht op vooras (kg) 3,3 t : 1800 kg – 3,5 t : 1880 kg
 3,3 t : 1800 kg – 3,5 t : 1880 kg  

MAXI 3,5 t-4,25 t : 2100 kg
 3,3 t : 1840 kg – 3,5 t : 1960 kg

Maximum toegelaten gewicht op achteras (kg)  3,3 t : 1900 kg - 3,5 t : 2000 kg
 3,3 t : 1900 kg - 3,5 t : 2000 kg

MAXI 3,5 t -4,25 t : 2400 kg

WIELEN     

Banden manueel: 33q-35q 215/70 R 15 C (215/75 R 16 C optie, 225/70 R 15 C alle-seizoens optie) – MAXI 35q 215/75 R 16 C - MAXI 42,5q 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C alle-seizoens optie)

Banden automatisch:  33q-35q-MAXI 35q 215/75 R 16 C MAXI 42,5q 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C alle seizoens optie)
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VAN

BINNENMATEN (MM) BINNENMATEN (MM) VOLUME (m3)

Wielbasis Lengte Hoogte Breedte Lengte Hoogte Breedte Tussen wielkassen

MH1 3450 5413 2254 2050 3120 1662 1870 1422 10

MH2 3450 5413 2524 2050 3120 1932 1870 1422 11.5

LH2 4035 5998 2524 2050   3705 1932 1870 1422 13

LH3 4035 5998 2764 2050 3705 2172 1870 1422 15

XLH2 4035 6363 2524 2050 4070 1932 1870 1422 15

XLH3 4035 6363 2764 2050 4070 2172 1870 1422 17

Fiat Professional raadt de volgende originele smeermiddelen aan

180 MULTIJET3 POWER

4, in lijn

2184 (83,8 x 99)

15,7:1

130 (180) / 3500

380 / 1500-3000 (450 / 1500-1750)

Euro 6D Final / Euro VI-E

DOHC (tandriem)

elektronisch geregelde common rail MultiJet3 directe injectie met turbocharger met
variabele geometrie en intercooler

door compressie

voor

droge enkelvoudige platenkoppeling met hydraulische schakelinrichting koppelomvormer

manueel, 6 + R
automatisch, 9 + R

met functie voor manueel opschakelen/terugschakelen
3 rijmodi beschikbaar (normal / eco / power)

stuurbekrachtiging met elektrische tandheugel en pignon, met aanpassing van stuurinspanning en energieverbruik aan voertuigsnelheid

korte wielbasis 11,1 m – gemiddelde wielbasis 12,5 m – halflange wielbasis 13,6 m – lange wielbasis 14,3 m – lange wielbasis met extra overhang 15,3 m

dubbel H-I-circuit; voor en achter schijfremmen, ABS met elektronische remkrachtverdeling

3,3 t-3,5 t : 280x28 zelfventilerend
MAXI 3,5 t-4,25 t : 300x32 zelfventilerend

3,3 t-3,5 t-MAXI 3,5 t-4 t : 300x32 disques autoventilés

3,3 t-3,5 t-MAXI 3,5 t : 280x16
MAXI 4,25 t : 300x22

3,3 t-3,5 t : 280x16
MAXI 3,5 t-4,25 t : 300x22

3,3 t-3,5 t-MAXI 3,5 t : 11” 
MAXI 4,25 t : 10” + 10” tandem

3,3 t-3,5 t : 11” 
MAXI 4,25 t : 10” + 10” tandem

onafhankelijke, McPherson met wishbones, schroefveren, telescopische schokdempers en stabilisatorstang

vaste buisvormige as met parabolische longitudinale bladveren, telescopische schokdempers en flexibele zijbuffers

3,3 t : 1800 kg – 3,5 t : 1880 kg
MAXI 3,5 t-4,25 t : 2100 kg 3,3 t : 1840 kg – 3,5 t : 1960 kg

3,3 t: 1900 kg - 3,5 t : 2000 kg
MAXI 3,5 t-4,25 t : 2400 kg

33q-35q 215/70 R 15 C (215/75 R 16 C optie, 225/70 R 15 C alle-seizoens optie) – MAXI 35q 215/75 R 16 C - MAXI 42,5q 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C alle-seizoens optie)

 33q-35q-MAXI 35q 215/75 R 16 C MAXI 42,5q 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C alle seizoens optie)
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BINNENMATEN (MM)

Wielbasis Lengte Hoogte Breedte

Chassis Cab Special MH1 3450 5258 2254 2050

Chassis Cowl MLH1 3800 5608 2254 2050

Chassis Cowl Special

LH1 4035 5843 2254 2050

XLH1 4035 6208 2254 2050

XXLH1 4300 6108 2254 2050



Geluk is de reis,
niet de bestemming.



CAMPER 
ASSISTANCE

SPECIALE
WEBSITE

MAXIMUM 
CARE CAMPER

* twee jaar contractuele garantie + uitgebreide
garantie van één tot drie jaar mits betaling.

SERVICE 
NETWORK

www.fiatcamper.com

00800 3428 1111
15 talen - 51 landen
24 uur per dag, 7 dagen per week
overal in Europa.

www.fiatcamper.com
Ontdek de wereld van exclusieve
Fiat Professional diensten

Garantie-uitbreiding *
tot 5 jaar met speciale
“Fiat Professional Assistance”
in heel Europa

1800 Fiat Camper Assistance
werkplaatsen
6500 erkende
Fiat Professional werkplaatsen

Met vijf Euro 6d-Final MultiJet3-motoren van 140 en 180 pk in volledig automatisch 
transmissie met 9 versnellingen of handmatige transmissie, en 120 pk met 6 
handmatige versnellingen, geeft Ducato u de beste kans om de beste motor en de 
best geschikte versnellingsbak te kiezen voor uw behoeften. Alle details ervan zijn 
vanaf het begin ontworpen om een camperplatform te zijn waarvoor Ducato door 
de meest gewaardeerde Europese fabrikanten van recreatievoertuigen wordt 
gekozen, en waarmee we u al 40 jaar lang de vrijheid geven om te gaan waar u wilt, 
voor een nog betere rij-ervaring en nog meer plezier. Met Ducato en het exclusieve 
assortiment diensten van Fiat Professional voor camperreizigers hebt u geen 
zorgen meer. Ducato is de leider in vrijheid.

De gegevens in deze publicatie zijn alleen ter informatie. Deze brochure toont 
specifieke kenmerken van modellen die kunnen worden gekozen door 
camperfabrikanten, inclusief alle mogelijke kenmerken en uitrusting voor de 
huidige generatie. Raadpleeg uw camperbouwer om de verkrijgbaarheid van 
kenmerken en uitrusting te controleren waarvoor u interesse hebt.

Afwerkingsniveaus en de optionele uitrusting kunnen variëren door de specifieke 
markt of wettelijke vereisten. De gegevens in deze publicatie zijn alleen ter 
informatie. Fiat kan de in deze publicatie beschreven modellen te allen tijde 
wijzigen om redenen van technische of commerciële aard.

Fiat Marketing  04.3.3149.40 - S - 06/2022 




