
DUCATO



Dünyamız, ellerini kirletmekten korkmayanlar, 
geleneklerden ayrılmayanlar ve yeniliklere ilham 
verenler sayesinde şekilleniyor.

Fiat Professional ve Ducato da profesyonellerden 
ilham alarak ustaca üretiliyor. İşimizi daha doğru ve 
daha kolay yapmak için varız.



DUCATO

Her bir Ducato, sahibinin iş alanında en 
iyi olması için üretilir. Uygun çözümler ve 
güvenilirliğiyle sınıfında ön plana çıkıp, 
sizi ve işinizi ileriye taşıyacak bir iş 
ortağına dönüşür. Onunla işinizi daha 
kolay yapmaya ve başarmanın haklı 
gururunu yaşamaya hazırsınız demektir. Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.



Önünüzdeki yol ne olursa olsun, Ducato’nun 
motorları işin başarıyla tamamlanması için 
gerekli tüm güce ve verimliliğe sahiptir. En yeni 
nesil Multijet2 dizel motorlar maksimum güç ve 
minimum emisyon için gelişmiş çözümler 
sunuyor. 
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Ducato sınıfının en düşük yakıt tüketim oranına sahip araçtır. 
Çünkü arkasında yüksek güvenilirlik ve dayanıklılığa sahip 
büyük silindir hacimli endüstriyel motoru bulunmaktadır. 
Ducato’nun Euro 6D motor seçeneği ile birlikte yapılan 
geliştirmelerle performansı artmıştır. 140 HP 350 Nm torka 
sahip motor seceneği manuel şanzımanla tercih edilirken, 160 
hp 400 Nm torka sahip motor ise 9 ileri tam otomatik şanzıman 
ile sunulmaktadır. 140 hp Multijet2 ile Ducato düşük devirlerde 
yüksek tork sağlayabiliyor. Bu da her koşulda yola devam 
etmenize imkân sunuyor.

160 hp Multijet2 9 ileri otomatik ise daha fazlasını isteyenler 
için en iyi seçim. MultiJet2 Euro 6D-TEMP motorlarının tamamı 
Değişken Geometrili Turboşarj özelliğiyle Ducato, yolda 
sorunsuz sürüş imkânı sunuyor. Düşük hızlarda bile yüksek 
performans sağlıyor. Ayrıca yakıt tüketimini minimumda tutan 
Ducato, tıpkı sizin gibi akıllıca çalışıyor. 

EKO PAKET
9 İleri Otomatik vites ile birlikte standart olarak sunulan Eko Paket 
içerisinde akıllı alternatör, elektronik kontrollü yakıt pompası ve yakıt 
tasarrufu sağlayan eko düğmesi bulunuyor. Kullanıcılar eko düğmesi 
ile hem çevreyi koruyor hem de yakıt tüketimini aşağıya çekiyor.

Silindir Hacmi (cm3): 2287

Motor Gücü: 140 HP (103kW) @3.500 rpm

Tork: 350 Nm @1.400-2.500 rpm

Enjeksiyon: Değişken geometrili

turboşarj ve intercooler ile Common Rail

Tür: Dizel, sıralı 4 silindir

Emisyon seviyesi: Euro 6d-TEMP

Silindir Hacmi (cm3): 2287

Motor Gücü: 160 HP (117kW) @3.500 rpm

Tork: 400 Nm @1.500-2.750 rpm

Enjeksiyon: Değişken geometrili turboşarj 

ve intercooler ile Common Rail

Tür: Dizel, sıralı 4 silindir

Emisyon seviyesi: Euro 6d-TEMP



Ducato’nun yepyeni 9 vitesli tam otomatik 
şanzımanı, birinci sınıf sürüş keyfi ve güvenilirlik 
sunmak için tasarlanmıştır. Sürekli vites 
değiştirmeyi düşünmek zorunda kalmadan, 
elleriniz direksiyonda, gözleriniz yolda iyi bir 
sürüş keyfi yaşarsınız. Konvansiyonel debriyajın 
yerine kullanılan tork dönüştürücü sayesinde 
dokuz vitesin tamamı otomatik olarak hızlı, 
verimli ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapar.

Bu tork dönüştürücüsü ile daha iyi reaksiyon, 
daha yüksek tork ve iyileştirilmiş yakıt tüketimi 
sağlanır. Bir vitesten diğerine sorunsuz geçiş 
ve her an doğru viteste olmanızı garanti eder. 
Daha fazla değil daha akıllıca çalışmak için 
bundan başka neye ihtiyacınız var ki? Ayrıca 
yeni otomatik şanzımanla sürüş modlarınızı da 
ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Performans 
ve ekonomi arasında en uygun dengeyi sağlayan 
Normal Mod, yakıt tasarrufuna odaklanan ECO 
Mod ve tam yük veya yokuş yukarı görevleri 
içinse Power Mod’u seçebilirsiniz.



Gün içerisinde yolunuzun üzerinde ya da etrafınızda sizi 
bekleyen tehlikeler olabilir. Bu yüzden yükünüzü taşımaktan 
daha fazlasını yapan bir araca sahip olmanın zamanı 
gelmedi mi?

Ducato’da, etrafınızda olup bitenler hakkında sizi 
bilgilendirecek ve uyaracak sensör teknolojilerini içeren 
yenilikçi Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemleri (ADAS) 
sunulmaktadır. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kör Nokta 
Uyarı Sistemi önünüzde olmasalar bile araçları, tehlikeleri 
veya engelleri algılar. Güvenlik ve rahatlık açısından 
sınıfında her zaman öncü olan Ducato’da, Güvenli Sürüş 
Paketi 360 derecelik bir koruma sağlar. Güvenli sürüş 
paketi; Şerit Takip Sistemi, Çarpışma Önleyici (AEBS), 
Yağmur ve Karanlık Sensörü, Trafik İşareti ve Uzun Far 
Tanıma Sistemi’nden oluşuyor.

Tüm bu güvenlik özellikleri, sizi ve işinizi tehlikeye sokan 
dış etkenlerden uzaklaşmanızı sağlar ve ağır kaza riskini 
azaltarak yola odaklanmanıza yardımcı olur. Arka Çapraz 
Trafik Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Sürüş 
Paketi bu araçlarımızda opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Arka çaprazdan yaklaşan aracları 
tespit etmek icin kullanılan radar 
sensorleri vasıtasıyla geriye 
manevralar sırasında kazaları 
onlemeye yardımcı olur.

Çarpışmayı önlemek veya çarpışma 
şiddetini azaltmak için tasarlanmış 
entegre bir sistemdir. İlerideki 
engelleri algılar ve çarpışmanın 
kaçınılmaz olduğunu tespit ettiğinde 
sürücüyü uyararak otonom acil 
durum frenlemesini devreye sokar.

Sistem, yaklaşmakta olan ancak 
dikiz aynalarının kör noktasında 
kaldıkları için görülemeyen araçları 
tespit etmek için (arka tamponun 
içine yerleştirilmiş) radar 
sensörlerini kullanır. Sesli uyarılar 
ve yan aynalarda aydınlatmalı 
simgeler ile sizi bilgilendirir.
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Ducato işinizi başarıyla tamamlamak için doğru 
araca sahip olduğunuzu hissetmeniz için 
ihtiyacınız olan taşıma kapasitesini ve yük 
hacmini garanti eden benzersiz 
konfigürasyonlar sunar. Ducato 3 farklı aks 
mesafesinde, 3.500 kg araç ağırlığı, 4 farklı 
uzunluk seçeneği, 3 farklı yükseklik seçeneği 
ve 1.530 kg’a varan yük kapasitesi sunar.
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140 MultiJet2
160 MultiJet2

YÜK
Brüt araç ağırlığı 3.500 kg
Taşıma Kapasitesi 1.300 ile 1.530 kg
Yük hacmi 8 ile 17 m3

YENİ EURO 6D-TEMP 
MOTORLAR

İstediğinizi yapmak için gereken alana sahip 
olmanızın zamanı geldi. Her işe uyum sağlamak 
için tasarlanan Ducato, 270°’ye kadar açılan 
kapıları, (opsiyonel) kare yükleme ağzı, 8 ila 
17 m3 yük hacmi ve düşük yükleme eşiğiyle 
ticaretin tüm gerekliliklerini yerine getirir. Bu 
özellikler rakipsiz yol tutuşla birleştiğinde 
yollarda kendinizi göstermeye hazır 
olacaksınız.

Model 8 m3 Maxi 11,5 m3 Maxi 13 m3 Maxi 15 m3 Maxi 17 m3
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Ducato neye ihtiyacınız olduğunu anlar ve 
işinizi kolaylaştırmak için çalışır. Yükünüzü ve 
paletlerinizi tam olarak sığdırabilmeniz için 
ihtiyacınıza uygun olan aks mesafesini seçin.

Aks Mesafesi
3000 mm

Aks Mesafesi
3450 mm

Aks Mesafesi
4035 mm

Aks Mesafesi
4035 mm XL



DONANIMLAR
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Teknik özellikler



8 m3 Maxi 11,5 m3 Maxi 13 m3 Maxi 15 m3 Maxi 17 m3
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8 m3 Maxi 11,5 m3 Maxi 13 m3 Maxi 15 m3 Maxi 17 m3

Teknik özellikler

*Ağırlık değerleri  75 kg sürücü ve dolu depo yakıt ile verilmiştir.      
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt 
tüketimi, test değerlerine göre farklılık gösterebilir.     

157 KREP GRİ

• Hızlı Tedarik ve Teslimat
• Bütçe Dostu Esnek Çözümler
• Periyodik Bakım
• 7 / 24 Yol Yardım Hizmeti
• https://kiralama.fiat.com.tr/

Fiat Bireysel Kiralama’yla 
otomobil sahibi olmanın tüm 
sorumluluklarını geride bırakın, 
kendinizi keyfine hazırlayın.

Markası ne olursa olsun 2. El aracınızı 
güvenle alabileceğiniz, mevcut 
aracınızı 0 Araç veya 2. El araç ile 
takas edebileceğiniz ya da nakit 
olarak satabileceğiniz Otoeksper 
bayilerimizden aşağıdaki hizmetleri 
de alabilirsiniz

• 3 farklı 2. El Araç Garantisi
• Acil Yol Yardım Hizmeti
• Kredi
• Oto Kuaför

@kocfiatkredi @kocfiatkredi @kocfiatkredi

Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki otomobile showroom’dan çıkmadan kolayca 
sahip olabilirsiniz.  

• Size En Uygun Esnek Ödeme Seçenekleri
• Dijital İmza Kolaylığı
• Online Kredi Başvurusu https://basvuru.kocfiatkredi.com.tr/,
  https://www.fiat.com.tr/, 
  https://www.otoeksper.com.tr/
• Online Satış Sonrası Hizmetler https://www.kocfiatkredi.com.tr/ 
• Dinamik ve Alanında Uzman Kadrosu 

İle aracınızın satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu 
finansman temininde de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere 
mükemmellik sağlamaktır.

Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi sosyal medya 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

HİZMETLER


