
Model specifications and options may vary due to certain market or legal requirements. The data contained in this 

publication are purely indicative. Fiat may change the models described in this publication at any time for reasons of a 

technical or commercial nature. 

Mopar® Vehicle Protection offers the only range of Fiat Chrysler Automobiles approved 
assistance and maintenance schemes.
Offering services designed to care for your vehicle, it ensures that all servicing operations 
are carried out at Fiat Chrysler Automobiles authorised dealerships and workshops in the 
Middle East by highly qualified and specialised technicians, using original parts.

3 year Manufacturer Warranty / 250,000 kms

Or

5 year Manufacturer Warranty / 120,000 kms 

يوفــر برنامــج الحمايــة للمركبــات مــن موبــار® مجموعــة مــن أنظمــة المســاعدة والصيانــة المعتمــدة بشــكل حصــري 
لمركبــات فيــات كرايســلر. 

تقــدم موبــار® خدمــات صيانــة مصّممــة خصيصــً للعنايــة بســيارتك والتأكــد مــن أن كل العمليــات الخاصــة بخدمــات 
الصيانــة تتــم فــي المراكــز الخاصــة بالموزعيــن المعتمديــن والــورش الموجــودة فــي الشــرق األوســط علــى يــد 

فنييــن متخصصيــن ومؤهليــن باســتخدام قطــع الغيــار األصليــة.

قــد تختلــف المواصفــات والخيــارات الخاصــة بالطــرازات حســب الســوق أو حســب الشــروط القانونيــة. كل المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتيــب 
هــي رمزيــة. قــد تقــوم فيــات بتغييــر وصــف النمــاذج الــواردة فــي هــذا الكتيــب فــي أي وقــت ألســباٍب تقنيــة وتجاريــة.

ضمان لمدة 3 سنوات / 250,000 كم
أو 

ضمان المصّنع لمدة 5 سنوات / 120,000 كلم

N E W  D U C A T O

G O O D S  T R A N S P O R T

دوكاتو الجديدة

لـــنـــقــل الــبــضــائـــع



THE EFFICIENCY OF A NEW GENERATION

THE TECHNOLOGY OF A NEW GENERATION

The world of work has changed. Efficiency, technology, 

reliability and robustness are fundamental, but no 

less essential are flexibility, comfort and style.

That’s why the New Ducato Goods Transport is here, 

the ideal vehicle for work which is constantly evolving.

It’s easy to handle, safe and ready to assist you in 

every challenge, always adapting to your needs. With 

the New Ducato goods transport, the new generation 

of business is already at work.

تغيــر كبيــر فــي عالم األعمال. ُتعد الكفاءة، والتكنولوجيا، 
والموثوقيــة والقــوة مــن الركائــز األساســية ولكــن يجــب أن 

تضــف عليهــم أيضــً المرونة، والراحــة واألناقة. 
لهــذا الســبب، أتينــا لكــم بمركبــة دوكاتــو الجديــدة 
المثاليــة  الوســيلة  هــي  أنهــا  حيــث  البضائــع،  لنقــل 

باســتمرار.  المتطــورة  لألعمــال 
يســهل التعامــل مــع هــذه المركبــة، وهــي أيضــً آمنــة 
لمســاعدتك فــي تخطــي جميــع التحديــات والتكيــف مــع 
احتياجاتــك. مــع دوكاتــو الجديــدة لنقــل البضائــع، هنــاك 

جيــل جديــد مــن األعمــال بيــن يديــك. 

THE STYLE OF A NEW GENERATION

A NEW GENERATION AT WORK
جـيـل جديـد للــرعــايــة باألعــمـال

أناقة الجيل الجديد

كفاءة الجيل الجديد

تكنولوجيا الجيل الجديد
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WEIGHTS AND CAPACITY

ENGINES

RANGE

QUALITY

    

At work, today as never before, it’s essential to cut 

costs and maximise results, without sacrificing 

quality. New Ducato and New Ducato Maxi guarantee 

performance, flexibility, high capacity, efficiency and 

some of the lowest running costs on the market.

THE EFFICIENCY OF A NEW GENERATION

RUNNING COSTS

جـيـل جديـد للــرعــايــة باألعــمـال

الجودة

الطرازات

المحركات

الوزن والقدرة

تكاليف التشغيل

تختلــف أعمالــك اليــوم عــن أي يــوم مضــى. مــن الضــروري 
النتائــج  مــن  قــدر  أقصــى  وتحقيــق  التكاليــف  خفــض 
تضمــن  الجــودة.  مســتوى  علــى  المســاومة  بــدون 
دوكاتــو الجديــدة ودوكاتــو ماكســي الجديــدة األداء، 
والمرونــة، والقــدرة العاليــة والكفــاءة باإلضافــة إلــى أقــل 

تكاليــف فــي األســواق.



Disclaimer: 180 MultiJet is available in specific markets)

LOAD

The New Ducato goods transport is designed to adapt 

to all types of work, simply and efficiently. Its 

versatility is at the top of the category, in part thanks 

to the utmost efficiency of its load compartment, with 

doors that open at full height up to 270° and the 

lowered load platform (for moving nimbly from one 

stage of your work to another).

What’s more, the New Ducato offers you a vast range 

of engine versions, all designed to bring the maximum 

benefit to your business. The Ducato and New Ducato 

Maxi are at your side in countless combinations, for 

any type of transport.

ENGINES

• 130 MultiJet

• 180 MultiJet

RANGE

• Light

• Maxi

• GVW from 3.5 to 4.0 t.
• Capacity from 1700 to 2000 kg
• Load volume from 8 to 17 m3

ــع بحيــث تتكيــف  ــو الجديــدة لنقــل البضائ صّممــت دوكات
مــع جميــع أنــواع األعمــال بســهولة وكفــاءة.

ويرجــع  فئتهــا  فــي  األفضــل  هــو  تقدمــه  الــذي  التنــوع 
أبوابهــا  إلــى  باإلضافــة  التحميــل  إلــى مقصــورة  الفضــل 
ومنصــة  درجــة   270 حتــى  كامــل  بارتفــاع  تفتــح  التــي 
ــك مــن  التحميــل المنخفضــة )للتحــرك برشــاقة فــي أعمال

األخــرى(. إلــى  خطــوة 
كمــا تقــدم لــك دوكاتــو الجديــدة مجموعــة كبيــرة مــن 
فائــدة  أقصــى  لتوفــر  المصّممــة  المحــركات  إصــدارات 
ماكســي  ودوكاتــو  الجديــدة  دوكاتــو  ســتجد  ألعمالــك. 
النقــل  لتنجــز جميــع مهــام  فــي صفــك  دائمــً  الجديــدة 

المختلفــة. بأنواعــه 

المحركات

• ملتي-جيت 130
• ملتي-جيت 180

إخالء مسؤولية: يتوفر محرك ملتي-جيت 180 في أسواق محددة

• الوزن القائم من 3,5 إلى 4 طن. 
• القدرة: من 1700 وحتى 2000 كلغ

• سعة الحمولة: من 8 إلى 17 متر مكعب

الحمولة 

الطرازات

• العادية
• ماكسي
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Wheelbase mm Van Van Glazed/semi-glazed Van Crew cab

CREW CAB

RANGE

3000

3450

4035

4035 XL

GVW: 2600, 2800, 3000, 3300, 3500 kg

        Maxi 3500, 4005 kg
Capacity: from 830 to 1655 kg

         Maxi from 1520 to 2060 kg
Load volume: 8 and 9.5 m3

GVW: 3000, 3300, 3500 kg

Capacity: from 1030 to 1655 kg

Load volume: 8 and 9.5 m3

GVW: 3300, 3500 kg

       Maxi 3500 kg
Capacity: from 1194 to 1489 kg

  Maxi from 1354 to 1434 kg
Load volume: 5.5 m3

GVW: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500, 4005 kg
Capacity: from 995 to 1615 kg

Maxi from 1455 to 1995 kg
Load volume: 10 and 11.5 m3

GVW: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500, 4005 kg
Capacity: from 1020 to 1615 kg

Maxi from 1455 to 1995 kg
Load volume: 10 and 11.5 m3

GVW: 3300, 3500 kg

Maxi 3500 kg
Capacity: from 1209 to 1449 kg

Maxi from 1289 to 1394 kg
Load volume from 7 to 8 m3

GVW: 3300, 3500 kg

Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Capacity: from 1220 to 1540 kg

   Maxi from 1380 to 2110 kg
Load volume: 13 and 15 m3

GVW: 3300, 3500 kg

Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Capacity: from 1220 to 1540 kg

   Maxi from 1380 to 2110 kg
Load volume: 13 and 15 m3

GVW: Maxi 3500 kg
Capacity: from 1239 to 1319 kg

Load volume: 10.5 m3

GVW: 3800 kg

Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Capacity: from 1370 to 1495 kg

Maxi from 1330 to 2065 kg
Load volume: 15 and 17 m3

GVW: Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Capacity: from 1360 to 2065 kg

Load volume: 15 m3

Vans shown above may not be available in local market. Please contact your local dealer for information about availability.

Please contact your local dealer for information about availability.

The New Ducato Goods transport is available in 5 

configurations* with gross vehicle weight from 

2600 kg to 3500 kg, while there are 3 configurations 

for the New Ducato Maxi (from 3500 kg to 4250 kg). 

With 4 different wheelbases, 5 lengths, 3 heights and 

capacities from 800 kg to 2100 kg, the New Ducato 

range covers and meets all transport needs.

In addition the New Ducato range is enhanced with a 

new version, the Crew Cab Van, which can carry up 

to seven people, offering a load compartment of up to 

2.50 m in length. In addition, the space between the 

seats can be used to load items up to 3.60 m in 

length.

كرو كاب

قاعدة العجالت مم فان بطالء زجاجي كامل / جزئي  فانفان كرو كاب 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
القدرة:

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
القدرة:

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
القدرة:

سعة الحمولة: 

قد ال تتوفر طرازات فان الظاهرة في الصورة في بعض األسواق المحلية. يرجى التواصل مع الوكيل المحلي للتأكد من توافر اإلصدارات المختلفة.

مواصفــات*  بـــ5  البضائــع  لنقــل  الجديــدة  دوكاتــو  تتوفــر 
متوفــرة مــن األوزان القائمــة ابتــداًء مــن 2600 كلــغ حتــى 3500 
كلــغ، بينمــا تتوفــر مركبــة دوكاتــو ماكســي بـــ3 مواصفــات 
إصــدارات   4 مــع  كلــغ(.   4250 إلــى  كلــغ   3500 مــن  )ابتــداًء 
مختلفــة لقاعــدة العجــالت، 5 أطــوال، 3 ارتفاعات وقدرات من 
800 كلــغ إلــى 2100 كلــغ، تغطــي مجموعــة دوكاتــو الجديــدة 

ــع.  وتناســب جميــع االحتياجــات الخاصــة بنقــل البضائ
ــى مجموعــة  ــد إل ــم إضافــة طــراز جدي ــك، ت ــى ذل باإلضافــة إل
دوكاتــو الجديــدة: فــان كــرو كاب الــذي يســع لســبعة ركاب 
مــع مقصــورة تحميــل بطــول حتــى 2,5 متــر. باإلضافــة إلــى 
المتعلقــات  لتخزيــن  تســع  المقاعــد  بيــن  رحبــة  مســاحة 

بطــول حتــى 3,6 متــر.
يرجى التواصل مع الوكيل المحلي للتأكد من توافر اإلصدارات المختلفة.

الطرازات



A

B

C

D

E

Thanks to a wealth of measures, the capacity and 

practicality of the New Ducato have been further 

improved. The rear doors are designed to exploit 

every available square inch for the load, opening up 

to 270°, while the side doors open easily, meaning 

europallets can also be loaded. Inside, a range of 

trim version solutions guarantee top-of-the-range 

versatility. The load compartment offers unrivalled 

space. Thanks to the optimised distance between the 

wheel arches, it offers a wide, regular structure, also 

conceived for fitting with shelves, platforms or 

partitions, applied with great ease and safety. The 

load compartment is provided with hooks for 

retaining goods.

مقصورة التحميل
األبعاد )مم(

Load compartment  
dimensions (in mm)

قاعدة العجالت 3000
Wheelbase 3000

قاعدة العجالت 3450
Wheelbase 3450

قاعدة العجالت 4035
Wheelbase 4035

xl 4035 قاعدة العجالت
Wheelbase 4035 xl

A = ارتفاع مقصورة التحميل
A = load compartment height

1662 / 1932 1662 / 1932 1932 / 2172 1932 / 2172

B = العرض
B = width

1870 1870 1870 1870

C = الطول
C = lenght

2670 3120 3705 4070

D = العرض بين أقواس العجالت
D = width between wheel arches

1422 1422 1422 1422

E = ارتفاع أرضية التحميل عن الطريق )فارغة(
E = load threshold height when unladen

535 / 550 535 / 550 535 / 550 535 / 550 

الباب الخلفي
Rear door

العرض
width

1562 1562 1562 1562

الطول
height

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

الباب الجانبي 
Side door      

العرض
width

1075 1250 1250 1250

الطول
height

1485 1485 / 1755 1755 1755

سعة الحمولة )متر مكعب( 
Load volume (in m3)

8 and 9.5 10 and 11.5 13 and 15 15 and 17

DIMENSIONS

تحســين  تــم  اإلجــراءات،  مــن  كبيــرة  مجموعــة  بفضــل 
ســعة مركبــة دوكاتــو الجديــدة وتطويــر قدراتهــا العمليــة. 
مربعــة  بوصــة  كل  الســتغالل  الخلفيــة  األبــواب  صّممــت 
بزاويــة  تفتــح  أنهــا  حيــث  التحميــل،  أجــل  مــن  متاحــة 
تصــل إلــى 270 درجــة، فــي حيــن أن األبــواب الجانبيــة ُتفتــح 
بســهولة ممــا يســمح بالتحميــل علــى المنصــات أيضــا. أمــا 
فــي الداخــل، تتوفــر مجموعــة مــن الحلــول للفــرش ممــا 
يســمح بطالقــة الحركــة. توفــر مقصــورة التحميــل مســاحة 
المســاحة  إلــى  هــذا  فــي  الفضــل  يرجــع  لهــا.  مثيــل  ال 
المســتغلة بطريقــة مثاليــة بيــن أقــواس العجــالت حيــث 
بتركيــب  يســمح  وواســعً  منتظمــً  هيــكاًل  توفــر  أنهــا 
الرفــوف، والمنصــات والحواجــز بســهولة مذهلــة. تتضمــن 

مقصــورة التحميــل خطافــات لحمــل البضائــع. 

األبعاد
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The Truck version of the New Ducato has been 

updated too, designed to meet every situation rapidly 

and efficiently, without neglecting comfort and safety. 

New Ducato Truck comes in 5 single-cab versions 

and 3 crew-cab versions, even more practical and 

comfortable, with a box designed and produced 

directly by Fiat to maximise the results: load surface 

from 4.9 to 8.5 m2, practical side boards, non-slip 

surface and lots of capacity combinations. 

It’s available with wheelbases from 3000  mm to 

4035 mm and capacities from 1065 to 2120 kg.

CREW CAB
SINGLE CAB

The load platform is lined with robust 

marine plywood. The rear board has a folding step to  

facilitate loading/unloading operations.

See your local dealer for conversion options.

كرو كاب
مقصورة فردية

يحتوي اللوح الخلفي على عتبة قابلة للطّي 
لتسهيل خطوات التحميل / التفريغ. 

منصة التحميل مبّطنة بلوح خشب قوي.

لقــد تــم تحديــث طــراز شــاحنة دوكاتــو الجديــدة أيضــً، التــي 
صّممــت لتتناســب مــع جميــع المواقــف بســرعة وبكفــاءة مــع 
ضمــان الحفــاظ علــى الراحــة والســالمة. تتوفــر دوكاتــو الجديــدة 
بخمســة إصــدارات مــن طــراز المقصــورة الفرديــة وثالثــة إصــدارات 
مــن طــراز كــرو كاب، مــع مراعــاة توفيــر األداء العملــي والراحــة، 
مــن خــالل صنــدوق تحميــل مصّمــم ومصّنــع مباشــرة بواســطة 
فيــات للوصــول إلــى النتائــج القصــوى: ســطح التحميــل مــن 4,9 
إلــى 8,5 متــر مربــع، ألــواح جانبيــة عمليــة، ســطح مقــاوم لالنــزالق 
ومجموعــات كثيــرة مــن القــدرات. تتوفــر مــع قاعــدة العجــالت مــن 

3000 ملــم إلــى 4035 ملــم والقــدرات مــن 1065 إلــى 2120 كلــغ. 

يرجى مراجعة الوكيل المحلي بخصوص التعديالت. المختلفة.
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The new version of the Truck with flat-bed tipper 

entirely designed, built and guaranteed by Fiat is 

particularly recommended for use on building sites.

It is available with 4 wheelbases with single cab, 

crew cab and single cab with small tool box positioned 

between the cab and the flatbed. The useful load 

surface ranges from 5.1 to 6.8 m2 and the flatbed is 

made of steel. Lastly, a practical toolbox positioned 

below the flatbed makes it easy to carry small tools 

safely.

3000

3450

3800

4035 

4035XL

قاعدة العجالت ملم
Wheelbase mm

الشاحنة 
Truck

شاحنة كرو كاب
Truck crew cab

شاحنة بقّلاب ثالثي األوضاع
Truck  three-way tipper

Flatbed tilting control . Toolbox.

التحكم بميالن صندوق التحميلصندوق األدوات.

                 GVW: from 3000 to 3500 kg

Maxi from 3500 to 4100 kg
Capacity: from 947 to 1162 kg

      Maxi from 1027 to 1627 kg
Load surface: 6.8 m2

GVW: from 3000 to 3500 kg

Maxi from 3500 to 4100 kg
Capacity: from 1125 to 1625 kg

       Maxi from 1490 to 2090 kg
Load surface: 7.3 m2

GVW: from 3300 to 3500 kg

Maxi from 3500 to 4150 kg
Capacity: from 1310 to 1605 kg

Maxi from 1470 to 2120 kg
Load surface: 7.8 m2

GVW: from 3300 to 3500 kg

Maxi from 3500 to 4005 kg
Capacity: from 1155 to 1450 kg

Maxi from 1315 to 1820 kg
Load surface: 5.9 m2

GVW: from 3300 to 3500 kg

Maxi from 3500 to 4150 kg
Capacity: from 772 to 1142 kg

Maxi from 852 to 1657 kg
Load surface: 5.6 m2

GVW: from 3470 to 3500 kg

Maxi from 3500 to 4005 kg
Capacity: from 1475 to 1545 kg

Maxi from 1435 to 2010 kg
Load surface: 8.5 m2

GVW: Maxi from 3500 to 3920 kg
Capacity: from 1275 to 1715 kg

Load surface: 5.9 m2

GVW: Maxi from 3500 to 3920 kg
Capacity: from 812 to 1252 kg

Load surface: 6.3 m2

GVW: from 2935 to 3395 kg

Capacity: from 1110 to 1535 kg

Load surface: 5.7 m2

GVW: from 3200 to 3395 kg

Capacity: from 927 to 1047 kg

Load surface: 5.1 m2

GVW: from 3000 to 3500 kg

         Maxi from 3500 to 3970 kg
Capacity: from 1065 to 1590 kg

        Maxi from 1525 to 2025 kg
Load surface: 6.6 m2

GVW: from 3250 to 3430 kg

         Maxi from 3500 to 3840 kg
Capacity: from 1215 to 1345 kg

       Maxi from 1375 to 1715 kg
Load surface: 4.9 m2

GVW: from 3300 to 3500 kg

         Maxi from 3500 to 3970 kg
Capacity: from 902 to 1127 kg

      Maxi from 1062 to 1562 kg
Load surface: 6.3 m2

See your local dealer for conversion options.

See your local dealer for conversion options.

الــذي  القــّلاب  الصنــدوق  مــع  للشــاحنة  الجديــد  اإلصــدار 
ُينصــح  فيــات  طــرف  مــن  وضمانــه  وتصنيعــه  تصميمــه  يتــم 

البنــاء.  مواقــع  فــي  باســتخدامه 
يتوفــر هــذا اإلصــدار مــع 4 قواعد للعجالت مــع المقصورة الفردية، 
وكــرو كاب والمقصــورة الفرديــة مــع صنــدوق األدوات الصغيــر 
المثبــت بيــن المقصــورة وصنــدوق التحميــل. تتــراوح أســطح 
5,1 و6,8 متــر مربــع. يصنــع صنــدوق التحميــل  التحميــل بيــن 
مــن الفــوالذ. هــذا باإلضافــة إلــى صنــدوق األدوات المثبــت تحــت 

صنــدوق التحميــل لتســهيل حفــظ األدوات الصغيــرة بأمــان. 

يرجى مراجعة الوكيل المحلي بخصوص التعديالت.

الوزن القائم: 
القدرة:

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
القدرة:

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 
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ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 
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القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
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سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
ماكسي

القدرة:
ماكسي

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
القدرة:

سعة الحمولة: 

الوزن القائم: 
القدرة:

سعة الحمولة: 

يرجى مراجعة الوكيل المحلي بخصوص التعديالت.



Power

Torque

Displacement cc: 2287

Type: diesel, 4 cylinders in line. 

Direct injection 

MultiJet II Common Rail.

Turbocharger and intercooler

Timing: toothed belt drive. Twin overhead 

camshafts.

  Max. power: 130 HP (96 kW)

At rpm: 3600

Max. torque: 320 Nm

At rpm: 1,800 – 2,500

Emissions level: Euro 5+

130 MultiJet
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180 MultiJet 

Displacement cc: 2999

Type: diesel, 4 cylinders in line. 

Common Rail MultiJet direct injection.

Turbocharger

 fixed geometry and intercooler  

Timing: chain drive.

Twin overhead camshafts.

  Max. power: 177 HP (130 kW)

At rpm: 3500

Max. torque: 400 Nm

At rpm: 1,400 – 3,000

Emissions level: Euro 5+
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The 180 MultiJet is only available in specific markets)

2287 :cc نظام اإلزاحة
النوع: ديزل، 4 أسطوانات في خط واحد. 
الحقن المباشر
ملتي-جيت 2 كومون ريل.
الشاحن البيني والمبرد
حزام التوقيت: حزام مسّنن. كامات علوية مزدوجة.

القوة القصوى: 130 حصانً )96 كيلو واط( 
عند دورة في الدقيقة: 3600
قدرة العزم القصوى: 320 نيوتن متر
عند دورة في الدقيقة: 1,800 , 2,500
مستوى االنبعاثات: يورو 5+

2999 :cc نظام اإلزاحة
النوع: ديزل، 4 أسطوانات في خط واحد.
كومون ريل ملتي-جيت، حقن مباشر.
شاحن بيني
هندسة ومبرد مثبت
التوقيت: سلسلة التوقيت.
كامات علوية مزدوجة.
القوة القصوى: 177 حصانً )130 كيلو واط(
عند دورة في الدقيقة: 3500
قدرة العزم القصوى: 400 نيوتن متر
عند دورة في الدقيقة: 1,400 , 3,000
مستوى االنبعاثات: يورو 5+

ملتي-جيت 130 ملتي-جيت 180

يتوفر ملتي-جيت 180 في أسواق محددة

The New Ducato has a specific engine for every 

mission, efficient in terms of consumption and 

emission, dynamic and environmentally friendly. 

These are the advantages offered by second-

generation MultiJet engines, such as the available   

Start&Stop system (optional on 130 MultiJet 

engines). 

For further optimisation of efficiency, the New Ducato 

offers a robust transmission for all uses for the 

entire range. 

 

ENGINESMULTIJET ENGINES
محركات ملتي-جيت

المحركات
تمتلــك دوكاتــو الجديــدة محــركً محــددًا لــكل مهمــة. تتميــز 
الوقــود، ومســتوى  بالتوفيــر فــي اســتهالك  المحــركات  هــذه 
انبعاثــات جيــد، باإلضافــة إلــى أســلوبها الديناميكــي والصديــق 
للبيئــة. تلــك هــي المميــزات التــي يوفرهــا الجيــل الثانــي مــن 
والتوقــف  التشــغيل  نظــام  مثــل  ملتي-جيــت،  محــركات 

)االختيــاري فــي محــركات ملتي-جيــت 130(.

الجديــدة  دوكاتــو  تقــدم  أكبــر،  بشــكل  الكفــاءة  لتحســين 
لجميــع  بالكامــل  المجموعــة  فــي  قــوي  حركــة  نقــل  نظــام 

. مين لمســتخد ا
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ANTI-UV PAINT

BOOSTED BRAKING SYSTEM

Thanks to thirty years of experience in the field and more 

than 10.5 million kilometres of experimental testing carried 

out on the latest generation, the New Ducato takes quality, 

robustness and reliability to a new level. The design and 

build interventions concerned all the main sections of the 

vehicle: The body and moving parts have been improved in 

terms of robustness, durability and reliability. The 

suspension has been perfected to minimise noise over 

time. The braking systems have been developed and 

boosted to increase performance and durability, reducing 

noise at the same time. Thanks to a new pedal unit, the 

comfort has been improved further, decreasing the effort 

required from the driver.

The life of the clutch has been optimised to withstand even 

heavy-duty usage. The gearbox with shortened gear on the 

Maxi range with 180 MultiJet engine, have been designed to 

maximise the life of the components. The electrical system 

significantly increases the life of the bulbs and takes care 

of the devices connected to it thanks to pulse-width-

modulation technology. The new style conveys robustness 

and reliability at first glance. It was conceived to maximise 

the key performance for a commercial vehicle, with 

particular attention to serviceability. The innovative 

headlights positioned on sliding guides make replacing 

bulbs simpler, and the new panel under the windscreen 

protects the engine compartment from the environment. 

The attention to detail also concerned a new, exclusive 
white paint which effectively resists UV rays, preserving 

quality and uniformity over the years. In addition the Solex 

windscreen, available on request, reflects infrared light, 

reducing radiation and the temperature inside the cab for 

improved occupant comfort. These important improvements, 

in addition to the other characteristics and new features of 

the vehicle, mean that the New Ducato heads up the 

category also in terms of Running Costs and Residual 

Value, making it still more efficient and competitive. 

           QUALITY

STRENGTHENED MOVING PARTS

REINFORCED BODY

MORE COMFORTABLE 
PEDAL UNIT

OPTIMISED CLUTCH

STYLE AND 
FUNCTIONALITY

OPTIMISED SUSPENSION

طالء مقاوم ألشعة الشمس 
هيكل خارجي مقّوى

قطع غيار متحركة قوية 

نظام فرملة معزز

التصميم والعمالنية 

وحدة دواسات مريحة 

دواسة معززة لتغيير السرعة

نظام تعليق معزز 

الجودة

انتقلــت دوكاتــو الجديــدة بالجــودة والقــوة والموثوقيــة إلــى مســتويات 
أعلــى بفضــل خبــرة 30 عامــً فــي المجــال واختبــارات تجريبيــة تفوق مســافة 
10.5 مليــون كيلومتــر علــى األجيــال األخيــرة مــن المركبــات. تــم تطويــر 
الرئيســية  األقســام  جميــع  مراعــاة  مــع  التصنيــع  وإجــراءات  التصميــم 
للمركبــة: تــم تحســين الهيــكل الخارجــي وقطــع الغيــار المتحركــة لتوفــر 
قــوة ومتانــة وموثوقيــة. تــم تعزيــز نظــام التعليــق بطريقــة مثلــى لتقليــل 
الضجــة إلــى أقصــى حــد مــع الوقــت. تــم تطويــر أنظمــة الفرملــة وتعزيزهــا 
لرفــع مســتوى األداء والمتانــة، وتقليــل الضجــة فــي نفــس الوقــت. زادت 
المجهــود  الجديــدة لتقليــل  البــداالت  الراحــة بفضــل وحــدة  مســتويات 

المبــذول المطلــوب مــن الســائق. 
تحــت  االســتخدام  تتحمــل  كــي  الســرعة  تغييــر  دواســة  تحســين  تــم 
الظــروف القاســية. قمنــا بإعــادة تصميــم صنــدوق التــروس مــع التــروس 
عمــر  لتمديــد   ،180 ملتي-جيــت  بمحــرك  ماكســي  طــراز  فــي  المعدلــة 
المكونــات إلــى أقصــى حــد. يعمــل النظــام الكهربائــي علــى إطالــة عمــر 
المصابيــح كمــا يعتنــي باألجهــزة المتصلــة بفضــل تكنولوجيــا تعديــل 
عــرض النبضــة. تصميمهــا يوحــي بالقــوة والموثوقيــة مــن أول نظــرة. 

التجاريــة  للمركبــة  الرئيســي  األداء  مــن  قــدر  أقصــى  يحقــق  تصميمهــا 
مــع االهتمــام الخــاص بتســهيل الخدمــات. تصميــم المصابيــح األماميــة 
المبتكــر متمركــز بطريقــة منزلقــة لتســهيل عمليــة تغييــر المصابيــح، 
مــن  المحــرك  مقصــورة  يحمــي  األمامــي  الزجــاج  تحــت  الجديــد  واللــوح 
التفاصيــل، حرصنــا علــى  بــأدق  المختلفــة. الهتمامنــا  الجويــة  العوامــل 
اســتخدام طــالء أبيــض حصــري لمقاومــة أشــعة الشــمس الضــارة والحفــاظ 
علــى الكفــاءة والتجانــس علــى مــر الســنين. باإلضافــة إلــى الزجــاج األمامــي 
ســوليكس، المتوفــر حســب الطلــب الــذي يعكــس األشــعة تحــت الحمــراء 
ويقلــل أشــعة ودرجــة حــرارة الشــمس للحفــاظ علــى أجــواء مريحــة داخــل 
المركبــة بشــكل أفضــل. هــذه التحســينات المهمــة، باإلضافــة إلــى غيرهــا 
مــن الخصائــص والميــزات الجديــدة للمركبــة، تؤكــد أن دوكاتــو الجديــدة 
القيمــة  علــى  والحفــاظ  التشــغيل  تكاليــف  حيــث  مــن  فئتهــا  تــرأس 
الســوقية، ممــا يعطيهــا كفــاءة وقــدرة علــى المنافســة بشــكل كبيــر. 
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THE TECHNOLOGY OF A NEW GENERATION

Being able to interact simply and effectively with 

your tools at all times: with the New Ducato it’s 

possible, thanks to its countless technological 

innovations that can be managed from the driver’s 

seat, which improve safety, increase comfort, 

optimise driving performance and feature state-of-

the-art infotainment.

تكنولوجيا الجيل الجديد

القــدرة علــى التفاعــل بســهولة وكفــاءة باســتخدام األدوات فــي 
جميــع األوقــات: مــع دوكاتــو الجديــدة، كل شــيء محتمــل بفضل 
التــي يمكــن إدارتهــا مــن  التكنولوجيــة العديــدة  ابتكاراتهــا 
مقعــد الســائق، حيــث تعمــل علــى تحســين معاييــر الســالمة 
تتضمــن  كمــا  القيــادة  أداء  وتطــور  الراحــة  مقاييــس  وترفــع 

أحــدث أنظمــة المعلومــات الترفيهيــة المتطــورة.
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Its essential for every worker to have simple and effective access to their instruments. All infotainment devices and safety 

and driving assistance systems can be accessed easily from the driver’s seat. All the radios are equipped with the Bluetooth® 

system for hands-free calls. The Uconnect™ Radio, with CD player and steering wheel controls, is equipped with a 5” colour 

touchscreen from which it is possible to manage radio stations, phone calls and SMSs as well as display the images from the 

rear camera. The interface with voice recognition further facilitates the management of phone calls and reading of SMSs and 

the possibility of Bluetooth® audio streaming enables wireless sharing of music. The Uconnect™ Radio is also available with 

built-in satellite navigator to identify the quickest route to the destination.

RADIO BLUETOOTh® UCONNECT NAV™ RADIO

MULTIMEDIA

Radio systems may differ per region and country.

راديو بلوتوث® )™NAV راديــو يوكونيكــت® مــع ميــزة المالحــة )

قد تختلف أنظمة الراديو حسب المنطقة والبلد.

إنــه مــن الضــروري لــكل عامــل الحصــول علــى طريقــة ســهلة وفّعالــة للوصــول إلــى أدواتــه. يمكــن الدخــول علــى أنظمــة المعلومــات الترفيهيــة، 
والســالمة ومســاعدة القيــادة بســهولة مــن مقعــد الســائق. جميــع أجهــزة الراديــو مجهــزة بتقنيــة بلوتــوث لالتصــال مــن دون اســتخدام اليديــن. تــم 
تجهيــز راديــو يوكونيكــت®، مــع مشــغل أقــراص مدمجــة وأزرار التحكــم علــى المقــود وشاشــة ملونــة تعمــل باللمــس قيــاس 5 بوصــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا التحكــم فــي محطــات الراديــو، ومكالمــات الهاتــف، والرســائل النصيــة القصيــرة باإلضافــة إلــى عــرض الصــورة مــن الكاميــرا الخلفيــة. نظــام 
التشــغيل يتضمــن ميــزة التعــرف علــى الصــوت لتســهيل إدارة مكالمــات الهاتــف وقــراءة الرســائل النصيــة القصيــرة مــع إمكانيــة تشــغيل الملفــات 
الصوتيــة بتقنيــة البلوتــوث للســماع إلــى الموســيقى بــدون الحاجــة إلــى أســالك إضافيــة. يتوفــر راديــو يوكونيكــتä أيضــً مــع ميــزة المالحــة للتعــرف 

علــى أســرع الــدروب للوصــول إلــى وجهتــك. 

الوسائط اإلعالمية 
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The multifunction support* is one of the great new 
features exclusive to the New Ducato. Thanks to a unique 
design, it can hold any smartphone or tablet with a display 
up to 10”, as well as notepads of various sizes. It’s like 
always having an office at your side.

* available soon (tablet not provided)

A camera is available on the New Ducato that retrieves the image of 
the rear of the vehicle and transmits it to the display located in the 
cab. The camera activates when reverse is engaged and permits 
manoeuvres to be performed in complete safety. In addition, it 
enables control of loading/unloading operations directly from the 
cab thanks to automatic engagement upon opening of the rear doors.

BACK UP CAMERA

An Aux input and a USB port are available near the 

cup holder for recharging and connecting various 

personal devices. In addition, a further USB port can 

be requested for recharging next to the 12 V socket 

on the dashboard. In place of the cup holder, 

customers can request a spacious storage 

compartment which can accommodate a laptop up to 

15” in size. The multifunction support is a new 

feature exclusive to the New Ducato. Its unique, 

functional design allows it to hold any smartphone or 

tablet (up to 10”).

A USB port can be requested in place of the cigar 
lighter, to facilitate connection and recharging of 
devices on the support.

MULTIFUNCTIONAL SUPPORT

The USB port next to the 12V socket on the dashboard.

يتوفــر منافــذ Aux وUSB بالقــرب مــن حامــل األكــواب للشــحن 
واالتصــال مــع األجهــزة الشــخصية المختلفــة. باإلضافــة إلــى هــذا 
يمكــن طلــب منفــذ USB آخــر لشــحن األجهــزة بجــوار المنفــذ 
الكهربائــي )12 فولــت( فــي لوحــة العــدادات. يمكــن للعمــالء 
أيضــً طلــب تغييــر حامــل األكــواب بمقصــورة تخزيــن واســعة 
 15 قيــاس  محمــول  كمبيوتــر  جهــاز  لوضــع  تســع  بمســاحة 
بوصــة. الحامــل متعــدد الوظائــف هــو أداة حصريــة فــي دوكاتــو 
أي  بحمــل  يســمح  فّعــال  بتصميــم  فريــدة  وســيلة  الجديــدة. 

هاتــف محمــول أو كمبيوتــر لوحــي )حتــى قيــاس 10 بوصــة(.

منفذ USB بجوار المنفذ الكهربائي )12 فولت( في لوحة العدادات. 

دعــم الوظائــف المتعــددة* هــو أحــد أروع المزايــا الجديــدة والحصريــة 
الفريــد والجديــد،  إلــى تصميمهــا  الفضــل  يرجــع  الجديــدة.  فــي دوكاتــو 
فــاآلن يمكــن حمــل أي هاتــف متحــرك أو كمبيوتــر لوحــي بقيــاس 10 بوصــة 
أو دفاتــر المالحظــات بأحجــام مختلفــة. هــذا أشــبه إلــى حــد كبيــر بحصولــك 

علــى مكتــب متحــرك معــك فــي كل مــكان. 

*متوفر قريبً )بدون أجهزة الكمبيوتر اللوحي(

تتوفــر كاميــرا فــي دوكاتــو الجديــدة للرؤيــة الخلفيــة وعــرض الصــورة علــى شاشــة 
ــى  ــرا عنــد البــدء فــي الرجــوع إل ــة. يتــم تفعيــل الكامي عــرض موجــودة داخــل المركب
لــك  إلــى ذلــك، فهــي تســمح  باإلضافــة  تــام.  بأمــان  بالمنــاورة  لــك  الخلــف وتســمح 
بالتحكــم فــي عمليــة التحميــل والتفريــغ مباشــرة مــن داخــل المركبــة بفضــل خاصيــة 

االتصــال األوتوماتيكــي عنــد فتــح األبــواب الخلفيــة.

لتســهيل   ،USB بمنفــذ  الســجائر  والعــة  اســتبدال  طلــب  يمكــن 
وشــحنها.  المختلفــة  باألجهــزة  االتصــال 

كاميرا للرؤية الخلفية عند التراجع

دعم الوظائف المتعددة 
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CruiSe CoNTroL aND SpeeD LiMiTer
Cruise Control allows you to set the cruising speed and keep it 
constant.
The Speed Limiter allows you to set the maximum speed that 
the vehicle can reach, increasing safety and reducing the risk of 
violations (available only on 130 and 150  hP). When the 
accelerator pedal is fully depressed, the driver can exceed the 
limit set for specific overtaking manoeuvres.

roLL oVer MiTiGaTioN
A new support for the eSC, in high-speed manoeuvres, 
for preventing situations in which the risk of roll over is 
higher, and to reduce roll in low-speed manoeuvres.

HiLL HoLDer
Brakes the vehicle when starting uphill, inhibiting 
rearward motion without using the handbrake. The 
brake is released automatically.

eLeCTroNiC STaBiLiTY CoNTroL (eSC)
The system intervenes in emergency situations, for example 
in sudden swerving manoeuvres to avoid an unexpected 
obstacle. It monitors parameters such as lateral acceleration, 
speed, grip and angle of the steering wheel. It processes the 
data and, if necessary, intervenes on the drive torque and 
braking system to restore perfect stability to the vehicle. 

LoaD aDapTiVe CoNTroL
The system integrated into the ESC identifies the 
vehicle’s load conditions during travel, notably the 
weight and the centre of gravity. Depending on these 
parameters, it intervenes by calculating and 
communicating new calibrations and intervention 
thresholds to the aBS, aSr, eSC and roll over 
Mitigation functions so that these are always as 
effective as possible.

LaNe DeparTure WarNiNG SYSTeM (LDWS) 
The Lane Departure Warning System can determine whether 
the van is changing lane, even in low-visibility weather 
conditions. In the event of danger, an acoustic and visual signal 
alerts the driver of the potential impending threat.

TYre preSSure MoNiToriNG SYSTeM (TpMS) 
This monitors the pressure of the tyres constantly, indicating 
any loss in pressure directly on the on-board display.

HiGH BeaM reCoGNiTioN
This manages the activation and deactivation of the main 
beam headlights, increasing visibility and reducing the risk of 
dazzling when driving at night, automatically recognising 
vehicles driving in the opposite direction.

TraFFiC SiGNS reCoGNiTioN (TSr) 
Using the on-board camera, TSR assists the driver by 
recognising speed limit and overtaking signs and reproducing 
them on the on-board display so as to advise the driver. 

TraCTioN+
Traction+ is the innovative traction control system that improves the vehicle’s 

traction on the most challenging surfaces, with poor grip. Under conditions of low 

grip from any drive wheel, the control unit detects slip and brakes it, transmitting the 

drive torque on the wheel with greater grip on the ground. In this way, the vehicle’s 

performance is more comfortable, ensuring the best stability and handling.

HiLL DeSCeNT CoNTroL
This allows you to tackle downhill driving with a slope of up to 50% without 
operating the brake or accelerator pedals, so you can concentrate on the 
driving alone.  

The New Ducato means always driving 

with maximum safety and performance. 

It’s equipped with all the most advanced 

control and safety technology. 

raiN aND DuSK SeNSor
The Rain Sensor, in accordance with the intensity of the rain, 
activates the wipers and regulates their speed. The Dusk 
Sensor automatically activates the dipped beam headlights 
when the outside light is insufficient.

THE SAFETY OF A NEW GENERATION
ميزات سالمة الجيل الجديد

أقصــى  دائمــً  لــك  تضمــن  الجديــدة  دوكاتــو 
مجهــزة  هــي  أداء.  وأفضــل  الســالمة  معاييــر 

والســالمة. التحكــم  تقنيــات  بأحــدث 

التشبث+
التشــبث+ هــو نظــام التحكــم بالتشــبث المبتكــر الــذي يعــزز تشــبث المركبــة حتــى فــي أكثــر الظــروف 
تحديــً، وتحــت ظــروف الســيطرة الضعيفــة. عندمــا تمــر المركبــة بظــروف ضعيفــة مــن الســيطرة، تكشــف 
وحــدة التحكــم عــن االنــزالق وتطبــق الفرامــل، وتنقــل عــزم الــدوران للعجلــة مــع تشــبث أكبــر علــى األرض. 

بهــذه الطريقــة، يصبــح أداء المركبــة مريحــً وتضمــن اســتقرارًا وتحكمــً آمــن بالمركبــة.

نظام تنبيه االبتعاد عن المسار
يمكــن لنظــام تنبيــه االبتعــاد عــن المســار تحديــد مــا إذا قامــت المركبــة بتغييــر 
مســارها، حتــى فــي ظــروف الطقــس المنخفضــة الرؤيــة. فــي حــال الخطــر، يصــُدر 

صوتــً وإشــارة ضوئيــة لتنبيــه الســائق عــن وجــود خطــر محتمــل.

نظام التعرف على إشارات المرور
باســتخدام الكاميــرا المثبتــة علــى متــن المركبــة، يقــوم نظــام التعــرف علــى 
إشــارات المــرور بالتعــرف علــى الحــد األقصــى للســرعة والفتــات التجــاوز وعرضهــم 

علــى الشاشــة الداخليــة لتنبيــه الســائق.

نظام التعرف على مستوى اإلضاءة
يقــوم هــذا النظــام بتفعيــل وتوقيــف المصابيــح األماميــة الرئيســية لرفــع وخفــض 
الســطوع عنــد القيــادة أثنــاء الليــل، بالتعــرف علــى المركبــات المتحركــة فــي االتجــاه 

المعاكــس بطريقــة أوتوماتيكيــة. 

حساسات المطر والغروب
تعمــل حساســات المطــر علــى تفعيــل الماســحات وتنظــم ســرعتها وفقــً لشــدة 
ــً  المطــر. تعمــل حساســات الغــروب علــى تفعيــل المصابيــح األماميــة أوتوماتيكي

عندمــا تكــون اإلضــاءة الخارجيــة غيــر كافيــة.

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
يعمــل هــذا النظــام علــى مراقبــة ضغــط الهــواء داخــل اإلطــارات باســتمرار، مــع 
اإلشــارة عنــد حــدوث نقــص فــي الضغــط علــى شاشــة العــرض فــي لوحــة العــدادات 

مباشــرة. 

)ESC( النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات
المفاجئــة  المنــاورات  مثــل  الطــوارئ،  حــاالت  فــي  النظــام  هــذا  يتدخــل 
لتجنــب العقبــات غيــر المتوقعــة. تراقــب بعــض المعالــم مثــل التســارع 
الجانبــي، والتمســك وضبــط زوايــا عجلــة القيــادة. يقــوم النظــام بمعالجــة 
المعلومــات ويتدخــل إذا لــزم األمــر بالتحكــم فــي عــزم القيــادة ونظــام 

الفرملــة الســتعادة اســتقرار المركبــة بشــكل تــام. 

نظام الحد من خطر االنقالب
نظــام جديــد لدعــم النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات أثنــاء المنــاورة 
بســرعة عاليــة للحــد مــن خطــر انقــالب المركبــة وتقليــل التمايــل عنــد 

المنــاورة بســرعات منخفضــة.

دعم صعود التالل
يعمــل علــى تطبيــق الفرامــل عنــد البــدء فــي صعــود التــالل، ممــا يمنــع 
الحركــة إلــى الخلــف؛ بــدون اســتخدام فرامــل اليــد ثــم يتــم تحريــر الفرامــل 

تلقائيــً. 

نظام التحميل المرن
يعمــل هــذا النظــام المدمــج مــع النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات 
علــى تحديــد شــروط التحميــل اثنــاء الســفر، وال ســيما وزن ومركــز ثقــل 
الحمولــة. اعتمــادًا علــى هــذه المعاييــر، يقــوم هــذا النظــام بالتدخــل عــن 
طريــق حســاب وتوصيــل معاييــر جديــدة لدعــم وظائــف أنظمــة أخــرى مثــل 
 ،äää المكابــح القرصيــة المانعــة لالنغــالق علــى العجــالت األربعــة، نظــام
الحــد مــن خطــر االنقــالب  النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات، نظــام 

ــة بقــدر اإلمــكان. لتكــون هــذه األنظمــة دائمــً فّعال

نظام تثبيت السرعة وتحديد السرعة
يســمح نظــام تثبيــت الســرعة بتثبيــت ســرعة القيــادة حســب رغبــة الســائق. يســمح 
بهــا  تنطلــق  أن  يمكــن  التــي  القصــوى  الســرعة  بضبــط  الســرعة  تحديــد  نظــام 
المركــب، لرفــع معاييــر الســالمة وتقليــل احتماليــة التعــرض للمخالفــات المروريــة 
)متوفــر فــي طــرازات 130 و150 حصانــً(. عندمــا يتــم الضغــط علــى دواســة الســرعة 
بالكامــل، ســيتمكن الســائق مــن تجــاوز الســرعة المحــددة إلجــراء منــاورة وتجــاوز أي 

عائــق.

نظام التحكم عند هبوط التالل
يســمح لــك هــذا النظــام بالقيــادة بتحكــم علــى انحــدارات تصــل إلــى 50% بــدون الحاجــة إلــى اســتخدام 

دواســات الفرامــل أو الســرعة ليتمكــن الســائق مــن التركيــز فــي القيــادة فقــط. 
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The New Ducato is “city-proof”. It features an innovative 

look with sleek lines and dynamic, robust character, 

where style meets functionality in a striking design.It 

only takes a glance at the bumpers, the grille, the 

headlights, the skid plate and the handles in body 

colour to see that style is of the essence on the New 

Ducato. Indeed, each of these elements can be 

customised to create a vehicle tailor-made for every 

need: because it’s the little details that make all the 

difference.

The LED DRL headlights (on request) are located in an area protected from impacts 
and guarantee 40% more light efficiency. They are available with a black or white 
frame to match the grille.

The new bumper comprises three components that can be removed individually, in 
addition to the grille, permitting rapid, cost-effective maintenance. Its shape ensures 
the utmost protection. The grille is available in metallic grey or piano black with hot 
stamping.

The front overhang is minimal and the bumper is compact, protective and highly 
efficient, as demonstrated by the crash tests for the category (best in class).

 
Some possible combinations. 

THE STYLE OF A NEW GENERATION

HEADLIGHTS WITH LED DRLS

SKID PLATE

FRONT IN 4 SECTIONS

أناقة الجيل الجديد

دوكاتــو الجديــدة هــي رمــز لألناقــة العصريــة. تتميــز بتصميمهــا 
قويــة  وشــخصية  وديناميكيــة،  أنيقــة  خطــوط  مــع  المبتكــر 
بمجــرد  لألنظــار.  الملفــت  والتصميــم  العمالنيــة  بيــن  لتجمــع 
ــة، والمصابيــح  ــى المصــّدات، والشــبكة األمامي النظــر ســريعً إل
مــع  المتوافقــة  األبــواب  ومقابــض  الواقيــة،  واأللــواح  األماميــة، 
لــون الهيــكل الخارجــي للمركبــة ستكتشــف أن األناقــة هــي 
عنــوان دوكاتــو الجديــدة. يمكــن تخصيــص كل عنصــر مــن هــذه 
العناصــر حســب الحاجــة لتناســب االحتيــاج الشــخصي حســب 

رغبتــك: ألن التفاصيــل الصغيــرة هــي التــي تصنــع الفــرق. 

LED مصابيح أمامية خالل النهار بتقنية

أمامية في 4 مواقع

األلواح الواقية

تثبــت هــذه المصابيــح األماميــة التــي تعمــل خــالل النهــار بتقنيــة 
LED )حســب الطلــب( فــي أماكــن محميــة مــن التعــرض لالصطــدام 

وتضمــن لــك كفــاءة إضــاءة إضافيــة بنســبة 40%. تتوفــر المصابيــح 
باللــون األســود أو األبيــض لتتماشــى مــع لــون الشــبكة األماميــة.

ــات يمكــن إزالتهــا بشــكل فــردي،  ــة مكون ــد ثالث يضــم المصــّد الجدي
باإلضافــة إلــى الشــبكة األماميــة، و؟؟؟، والصيانــة الموفــرة مــن حيــث 
التكلفــة. تصميــم يوحــي بالحمايــة القويــة والفعالــة. تتوفــر الشــبكة 
األماميــة باللــون الرمــادي المعدنــي أو األســود البيانــو مــع أختــام أنيقــة. 

مراعــاة  تــم  كمــا  اإلطــالق  علــى  األقــل  هــي  األمامــي  البــروز  نســبة 
تصميــم المصــّدات بشــكل مدمــج، وتقنيــة تضمــن الحمايــة والكفــاءة 
ــة مــن الســيارات  ــارات التصــادم لهــذه الفئ كمــا هــو مبيــن فــي اختب

)األفضــل فــي فئتهــا(. 

بعض المجموعات الممكنة.
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The New Ducato’s dashboard has been developed to 

make all controls and indicators immediately 

available.

Two trim levels, Classic and Techno, a perfect match 

for the style and refinement of the interior and its 

fabrics, bringing together comfort and customisation.

TECHNO DASHBOARD

CLASSIC DASHBOARD

TomTom and DAB systems are not available for the 

Middle East

TomTom and DAB systems are not available for the 

Middle East

أنظمة TomTom وDAB غير متوفرة في الشرق األوسط.

أنظمة TomTom وDAB غير متوفرة في الشرق األوسط.

لوحة المفاتيح تقنية

لوحة المفاتيح الكالسيكية



Finally, the refrigerated compartment keeps 

food and drinks cool when the air 

conditioning is in operation. 

The dashboard offers a host of storage 

compartments. The centre section includes 

cup and bottle holders (up to 75 cl), a mobile 

phone compartment and an open storage 

compartment.

Instrument panel with chrome trims.

The instrument panel is designed to ensure maximum legibility and 
visibility of all necessary information in all driving conditions.

صّممــت لوحــة القيــادة لضمــان الحصــول علــى الوضــوح والرؤيــة الكاملــة لــكل 
المعلومــات الضروريــة أثنــاء القيــادة. 

لوحة القيادة بتقليمات من الكروم. 

الطعــام  علــى  المبــّردة  المقصــورة  ســتحافظ 
المكيــف  يكــون  عندمــا  البــاردة  والمشــروبات 

التشــغيل.  وضــع  فــي  الهوائــي 

حجــرات  مجموعــة  العــدادات  لوحــة  تتضمــن 
التخزيــن. يتضمــن القســم المركــزي حامــل لألكــواب 
تخزيــن  )حتــى 75 ســنتيلتر(، وحجــرة  والزجاجــات 

مفتوحــة.  تخزيــن  وحجــرة  المتحــرك  للهاتــف 
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Sprung seats. A system of 

springs and shock absorbers 

damps the movements of the 

body, making the seat particularly 

comfortable even on uneven 

surfaces. Damping can be 

adjusted on the basis of the 

driver’s weight (from 40  kg to 

130 kg).

automatic climate control system.
All versions of the New Ducato can be 

equipped with automatic climate con-

trol. The display, in the dashboard 

central console, provides all the infor-

mation necessary and automatically 

controls the cab temperature, air flow 

and distribution, the activation of the 

compressor and air recirculation, 

based on the selected temperature 

and environmental conditions. This 

way, the temperature of the vehicle is 

maintained at a constant level even in 

the event of abrupt variations in the 

outside temperature.

Seat casing. The casings conceal the seat 

supports and the storage compartments below 

the front seats.

Heated seats. The front seats can be 
heated by pressing the dedicated button to 
ensure maximum comfort even in the 
coldest climates and optimal battery use.

Two-seater bench with folding table. The 

front passengers can be accommodated on a 

single seat or, thanks to the spacious cab, a two-

seater bench, with a central backrest section that 

can turn into a practical table. Both configurations 

offer 3-point seat belts and individual headrests.

Tachograph. The “Continental VDO Automotive 

– DTCO 1381” tachograph is available on request 

or as standard depending on the version.

Webasto. Thanks to the programmable Thermo 

Top “C” Webasto heater, it is possible to heat the 

vehicle up to 24 hours before setting off. It can 

also operate instantaneously, heating the cab 

and engine and defrosting the windows. The 

system is also completely independent of the 

engine. The Webasto is also available in an 

automatic version without timer.

Practicality at work, comfort on board and maximum 

visibility in the passenger compartment: choose the 

New Ducato optionals that best meet your 

requirements.

OPTIONAL
مقعــد يســع لشــخصين مــع طاولــة قابلــة للطــّي. 
ترحــب المقاعــد األماميــة بالــركاب علــى مقاعــد فرديــة أو 
يمكنهــا أيضــً بفضل المســاحة الواســعة داخــل المقصورة 
الداخليــة أن تســع الــركاب علــى مقعــد مــزدوج لشــخصين، 
أن  يمكــن  الــذي  المركــزي  الظهــر  مســند  إلــى  باإلضافــة 
يتحــول إلــى طاولــة عمليــة. تقــدم لــك الوضعيتــان أحزمــة 

ــة.  أمــان بـــ3 نقــاط ومســاند رأس فردي

أو  الطلــب  حســب  تاكوغــراف  ميــزة  تتوفــر  تاكوغــراف. 
المركبــة. إصــدارات  حســب  قياســي  بشــكل 

ــد. يقــوم هــذا التغليــف بحمايــة المقاعــد  ــف المقاع تغلي
ــة.  ــن تحــت المقاعــد األمامي ومقصــورات التخزي

برمجــة  بفضــل  ويباســتو. 
ــل  ســخان ويباســتو الحــراري القاب
اآلن تســخين  يمكنــك  للبرمجــة، 
قبــل  ســاعة   24 حتــى  المركبــة 
أن  أيضــً  يمكنــه  كمــا  االنطــالق. 
لتســخين  الفــور،  علــى  يعمــل 
ــة الجليــد  المركبــة والمحــرك وإزال
علــى النوافــذ. هــذا النظــام هــو 
المحــرك  عــن  مســتقل  نظــام 
بالكامــل. يتوفــر ويباســتو أيضــً 
فــي اإلصــدار األوتوماتيكــي بــدون 

التوقيــت.

مقاعــد قابلــة للتدفئــة. يمكــن تدفئــة المقاعــد األماميــة 
عــن طريــق الضغــط علــى الــزر المخّصــص لتوفيــر أقصــى 
قــدر مــن الراحــة حتــى فــي المنــاخ البــارد مــع الحــرص علــى 

االســتخدام األمثــل للبطاريــة. 

نظام التكييف اإللكتروني المعزز آليًا. 
دوكاتــو  إصــدارات  جميــع  تجهيــز  يمكــن 
اإللكترونــي  التكييــف  بنظــام  الجديــدة 
فــي  العــرض  شاشــة  توفــر  آليــً.  المعــزز 
الكونســول المركــزي للوحــة العــدادات جميــع 
المعلومــات وتقــوم بالتحكــم بدرجــة الحــرارة، 
المقصــورة  فــي  الهــواء  وتوزيــع  وتدفــق 
الداخليــة أوتوماتيكيــً باإلضافــة إلــى تفعيــل 
عمــل الضاغــط وإعــادة تدويــر الهــواء، اعتمادًا 
والظــروف  المحــددة  الحــرارة  درجــة  علــى 
الجويــة. بهــذه الطريقــة يتــم الحفــاظ علــى 
ثابــت  مســتوى  عنــد  المركبــة  حــرارة  درجــة 
حتــى فــي حالــة حــدوث تغيــرات مفاجئــة فــي 

الخــارج.  فــي  الحــرارة  درجــة 

مــن  نظــام  المعلقــة.  المقاعــد 
يخمــد  الصدمــات  وماّصــات  النوابــض 
المركبــة، ممــا يجعــل  حــركات هيــكل 
حتــى  أكبــر  بشــكل  مريحــة  المقاعــد 
غيــر  أســطح  علــى  القيــادة  أثنــاء 
مســتوية. يمكــن تعديــل اإلخمــاد علــى 
أســاس وزن الســائق )مــن 40 كلــغ إلــى 

كلــغ(.   130

العمالنيــة فــي األعمــال، والراحــة أثنــاء القيــادة، وأقصــى قــدر مــن 
وضــوح الرؤيــة فــي المقصــورة الداخلية للركاب: اختــر المواصفات 

التــي تتماشــى مــع احتياجاتــك فــي دوكاتــو الجديــدة. 

اختياري
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reflecting windscreen. Available on request is 

a windscreen with a double layer of Solex glass, 

containing metal oxides, which notably reduces 

the passage of UV rays into the cab, improving 

interior comfort. It also permits a reduction in 

consumption on sunny days, limiting the use of 

the climate control compressor.

rear opening to 270°. 
Maximum practicality in 

loading and unloading is 

guaranteed by the doors 

with 270° opening, which 

optimise the space 

occupied by the vehicle, 

even in limited working 

areas. With these hinges, 

the movement of the doors 

can be locked in three 

different positions.

removable roof light. The load compartment 

can be illuminated by a practical roof light which, 

when required, can be removed and act as a 

portable torch. Once returned to its housing, the 

torch will recharge automatically.

partitions. The load compartment and cab can 

be separated by 2 panel partitions. Also available 

is a robust metal structure that protects the 

driver from the intrusion of transported material 

in the event of sharp braking. 

Floor protection. On 

request, the floor of the 

load compartment can be 

lined with plywood 

provided with hooks for 

retaining goods.

Load compartment wall 
protections. The walls of 

the compartment too can 

be lined with plastic 

protective panels. On 

request, panels are 

available up to mid-height 

or up to full roof height.

OPTIONAL اختياري
زجــاج  الطلــب  حســب  يتوفــر  عاكــس.  أمامــي  زجــاج 
الــذي  أمامــي عاكــس بطبقتيــن مــن زجــاج ســوليكس 
بتقليــل  يقــوم  حيــث  المعــادن،  أكاســيد  علــى  يحتــوي 
أشــعة الشــمس الضــارة مــن الوصــول إلــى داخــل المركبــة 
علــى  أيضــً  يعمــل  الزجــاج  هــذا  أكبــر.  براحــة  للشــعور 
تقليــل االســتهالك فــي األيــام الحــارة، عــن طريــق تقليــل 

اإللكترونــي. التكييــف  ضاغــط  اســتخدام 

حماية األرضية. حسب الطلب، 
يمكن تبطين أرضية مقصورة 

التحميل بلوح خشب مزود 
بخطافات لتثبيت البضائع. 

مقصــورة  جــدران  حمايــة 
التحميــل. يمكن أيضً تبطين 
التحميــل  مقصــورة  جــدران 
للحمايــة.  بالســتيكية  بألــواح 
ــواح التبطيــن حســب  تتوفــر أل
أو  متوســط  بارتفــاع  الطلــب 
الســقف.  حتــى  كامــل  ارتفــاع 

يمكــن عــزل مقصــورة التحميــل والمقصــورة  الحواجــز. 
أيضــً  يتوفــر  األلــواح.  مــن  حاجزيــن  بواســطة  الداخليــة 
هيــكل معدنــي قــوي لحمايــة الســائق مــن اقتحــام المــواد 

المنقولــة فــي حــال الفرملــة بشــدة. 
مصبــاح ســقف قابــل للنــزع. يمكــن إضــاءة مقصــورة 
نــزع  التحميــل بواســطة مصبــاح ســقف عملــي. يمكــن 
المحمــول  المشــعل  مثــل  واســتخدامه  المصبــاح  هــذا 
عنــد الحاجــة. عندمــا يوضــع مــرة أخــرى فــي حاملــه ســيقوم 

بالشــحن تلقائيــً. 

 270 حتــى  الخلفــي  الفتــح 
 270 حتــى  األبــواب  فتــح  درجــة. 
عملــي  أســلوب  يضمــن  درجــة 
عمليــة  أثنــاء  حــد  أقصــى  إلــى 
التحميــل والتفريــغ ممــا يســمح 
للمســاحة  األمثــل  باالســتغالل 
فــي  حتــى  المركبــة،  داخــل 
أثنــاء  المحــدودة  المناطــق 
المفصــالت  مــع  يمكــن  العمــل. 
المتوفــرة تحريــك األبــواب وغلقها 
مختلفــة. مواقــع  لثالثــة  وفقــً 
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Headlight washers. Thanks to a 

high-pressure jet, New Ducato’s 

retractable headlight washers 

permit the entire surface of the 

headlights to be kept clean, 

increasing visibility and 

consequently safety when driving. 

The front fog lights, which are 

optional, are installed in the 

lower part of the front bumper 

so as to guarantee maximum 

efficiency coupled with suitable 

protection.

adjustable electric folding mirrors. The rear-

view mirrors with double parabolic lens on the 

New Ducato guarantee a panoramic rear view 

together with maximum practicality in use, since 

they can be adjusted and folded electrically from 

inside. Both parabolic lenses are independently 

adjustable so that they can adapt to all users.

parking sensors. The 

ultrasonic parking sensors 

are activated when reverse 

gear is engaged. An 

intermittent buzzer informs 

the driver of an approaching 

obstacle.

Suspension
Up to 7 types of rear suspension are available:
1 suspension with single leaf spring;
1 “comfort” type suspension with single leaf spring and anti-roll bar 
(opt 062);
1 suspension with double leaf spring (opt 077);
2 suspensions with double leaf spring, increased ground clearance 
and anti-roll bar (opt 4GM), also available with 2500 kg permitted 
rear axle load (opt 057);
1 suspension in composite material which enables a 15 kg weight 
reduction, with increased ground clearance and anti-roll bar (opt 
78Z);
1 self-levelling air suspension (opt 555), also available in air-
comfort version for heavy duty conversions (opt 075)

Steps. To facilitate access to the New 

Ducato’s load compartment, two retractable 

steps are available, one at the back and one 

at the side with automatic operation. 

Both are lined with non-slip aluminium and 

can support up to 150 kg.

air suspension. The air suspension enables 

the attitude of the vehicle when driving to be 

maintained in all load conditions. With the 

vehicle stationary, the ground clearance can 

be increased or decreased to facilitate goods 

transport.

LeD DrLs. The daytime 

running lights with LED 

technology make New Ducato 

immediately recognisable. 

Additionally, LEDs provide 

significantly greater life than 

normal bulbs and reduce fuel 

consumption thanks to the 

limited electrical draw.

OPTIONAL اختياري

مقصــورة  إلــى  الوصــول  لتســهيل  العتبــات. 
التحميــل فــي دوكاتــو الجديــدة، تتوفــر عتبــات قابلــة 
الخلــف  فــي  واحــدة  آليــً،  للعمــل  ومعــززة  للطــّي 

الجانــب. فــي  وأخــرى 

ــًا. تضمــن  ــّي آلي ــل وللط ــة للتعدي ــة قابل ــا خارجي مراي
مرايــا الرؤيــة الخلفيــة مــع العدســات المحدبــة المزدوجــة 
فــي دوكاتــو الجديــدة رؤيــة بانوراميــة واســعة وعمالنيــة 
إلــى أقصــى حــد، حيــث يمكــن تعديلهــم وطّيهــم آليــً 
المحدبتيــن  العدســتين  تعديــل  يمكــن  الداخــل.  مــن 
بشــكل مســتقل ليتناســبا مــع احتياجــات كل مســتخدم. 

تنشــط  الركــن.  حساســات 
أجهــزة االستشــعار فــور تشــغيل 
إلــى  للرجــوع  الحركــة  ناقــل 
الســائق  إشــعار  يتــم  الخلــف. 
بإشــارة صوتيــة عنــد االقتــراب مــن 

عوائــق.  أي 

نظام التعليق
يتوفر حتى 7 أنواع من أنظمة التعليق الخلفي: 

1 نظام تعليق مع عوارض صلبة فردية؛ 
1 نظــام تعليــق »الراحــة« مــع عــوارض صلبــة فرديــة وذراع مانعة لالنــزالق )اختياري 

062(؛  
1 نظام تعليق مع عوارض صلبة مزدوجة )اختياري 077(؛ 

2 نظــام تعليــق مــع عــوارض صلبــة مزدوجــة، ارتفــاع معــدل ألســفل الشاســيه 
عــن األرض وذراع مانعــة لالنــزالق )اختيــاري 4GM(، يتوفــر أيضــً مــع محــور خلفــي 

يســمح بحمولــة 2500 كلــغ )اختيــاري 057(؛ 
1 نظــام تعليــق المــواد المركبــة يســمح بتقليــل 15 كلــغ مــن الــوزن، مــع رفــع 

ارتفــاع أســفل الشاســيه عــن األرض وذراع مانعــة لالنــزالق )اختيــاري 78Z(؛ 
1 نظــام تعليــق هوائــي مــع خاصيــة العمــل الذاتــي )اختيــاري 555(، يتوفــر أيضــً 

مــع إصــدار air-comfort للخدمــة الثقيلــة )اختيــاري 075( 

نظــام التعليــق الهوائــي. يحافــظ نظــام التعليــق 
الهوائــي علــى ســلوك المركبــة أثنــاء القيــادة فــي 
جميــع ظــروف التحميــل. يمكــن رفــع أو خفــض ارتفــاع 
أســفل الشاســيه عــن األرض عندمــا تكــون المركبــة 
فــي حالــة توقــف تــام لتســهيل عملية نقــل البضائع. 

خــالل  تعمــل  أماميــة  مصابيــح 
المصابيــح   .LED بتقنيــة  النهــار 
النهــار  التــي تعمــل خــالل  األماميــة 
بتقنيــة LED تســهل التعــرف علــى 
دوكاتــو الجديــدة فــورًا. باإلضافــة إلــى 
التــي تعمــل  المصابيــح  فــأن  ذلــك، 
بتقنيــة LED تــدوم إلــى أطــول عمــر 
مقارنــة بالمصابيــح العاديــة كمــا أنها 
تقلــل مــن اســتهالك الوقــود بفضــل 

للكهربــاء. المحــدود  اســتهالكها 

ماســحات المصابيــح األماميــة. بفضل 
الميــاه،  لرشــاش  العالــي  الضغــط 
تتمكــن ماســحات المصابيــح األماميــة 
الجديــدة  دوكاتــو  فــي  للنــزع  القابلــة 
المصابيــح  أســطح  تنظيــف  مــن 
األماميــة طــوال الوقــت لزيــادة وضــوح 
الرؤيــة وبالتالــي الســالمة أثنــاء القيــادة. 

الضبــاب  مصابيــح  تركيــب  يتــم 
الجــزء  فــي  االختياريــة  األماميــة 
األمامــي  المصــّد  مــن  األســفل 
لضمــان الكفــاءة القصــوى والحمايــة 

 . ســبة لمنا ا
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rubber mats.

The New Ducato is rounded off with a wide range of 
accessories, all of the highest quality, created by 
Mopar®, the reference brand for Parts & Service and 
Customer Care of Fiat Chrysler Automobiles.
Approximately 80  , including devices and systems 
which will make your new vehicle even more efficient 
and functional for your business. Accessories for all 
types of carriage, parking sensors, anti-theft systems, 
mats, seat covers and much more besides allow you 
to increase the value of your new commercial vehicle 
and your work.Mopar® has also designed and produced 
a complete range of merchandising products 
characterised by great attention to materials, design 
and functionality including, for example, bags for 
leisure time, electric bicycles, barbecues etc.

The anti-turbulence deflectors allow you to 

travel with the windows lowered, removing any 

turbulence in the passenger compartment.

aluminium ladder, folding.

Load blocks.

MOPAR® ACCESSORIES RANGE

Front and rear splash guards.

roof rack in aluminium.

Fixed or extractable tow hooks are available for towing weights from 2500 to 3000 kg.

Loading roller to 

facilitate loading/

unloading of goods 

on the vehicle roof. 

anti-theft wheel bolts for 15”-16” rims. Tyre valve caps with Fiat logo. 
please see local dealer for availability of Mopar accessories.

سكك على السقف من األلومينيوم

بكرات تحميل لتسهيل 
عملية تحميل وتفريغ 

البضائع فوق سقف 
المركبة. 

تسمح عاكسات الرياح بالقيادة والنوافذ مفتوحة 
جزئيً، كما أنها تمنع الضجيج بسبب التيارات 

الهوائية داخل مقصورة الركاب.

مداسات من المطاط. 

مصّدات الرذاذ الواقية لإلطارات األمامية والخلفية 

قوالب التحميل. 

سلم من األلومينيوم، قابل للطّي. 
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتأكد من توفر األكسسوارات من موبار®. براغي العجالت للحماية من السرقة للعجالت 

قياس 15 و16 إنش.  أغطية صمامات العجالت مع شعار فيات. 

تتوفر خطافات ثابتة أو قابلة للنزع لجّر األوزان من 2500 إلى 3000 كلغ. 

بمركبــة  الخاصــة  األكسســوارات  مــن  كبيــرة  مجموعــة  تتوفــر 
حيــث  العاليــة  بالجــودة  تتمتــع  وكلهــا  الجديــدة،  دوكاتــو 
المعتمــدة  التجاريــة  العالمــة  بواســطة موبــار®،  أنهــا مصّنعــة 
فيــات  لمجموعــة  العمــالء  وخدمــة  والخدمــة  الغيــار  لقطــع 
األكسســوارات،  مــن  قطعــة   80 للســيارات.حوالي  كرايســلر 
أكثــر  مركبتــك  التــي ســتجعل  واألنظمــة  األجهــزة  فيهــا  بمــا 
بأعمالــك.  الخاصــة  الوظائــف  جميــع  لتلبيــة  وعمالنيــة  كفــاءة 
النقــل،  عربــات  أنــواع  جميــع  تتضمــن  التــي  األكسســوارات 
وحّساســات الركــن، وأنظمــة الحمايــة مــن الســرقة، ومداســات 
األرضيــة، وأغطيــة المقاعــد وأكثــر مــن ذلــك تســمح لــك بإضافــة 
قيمــة أعلــى لمركبتــك التجاريــة وألعمالك.قامــت موبــار® أيضــً 
بتصميــم وتصنيــع مجموعــة كاملــة مــن المنتجــات الترويجيــة 
والتصميمــات.  والخامــات  للمــواد  الكبيــر  باالهتمــام  المميــزة 
بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال، الحقائــب ألوقــات الترفيــه، 

إلــخ.  الشــواء،  وأدوات  الكهربائيــة،  والدراجــات 

More care for your car

مزيــد مــن العنايــة لمركبتك 

مجموعة األكسسوارات من موبار®
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Vans
Glazed vans  

Trucks

Vans
Single-cab 

Trucks

Vans
Glazed vans

Trucks

painted front 
bumper

painted front 
handles

157 
Grey Crêpe Fabric

297 (opt.728) 
Flocked Brown

266 (opt.727) 
Grey imitation 

Leather

pastel colors
 ألوان الباستيل

199 Tiziano Red a a a a 199 أحمــر تيزانو
455 Imperiale Blue a a a 455 أزرق ملوكي
479 Line Blue a a a 479 أزرق فاتح
549 Ducato White a a a a a 549 أبيــض دوكاتو

Metallic colors (opt. 210)
األلــوان المعدنية )اختياري 210(

453 Lago Blue a a a a a 453 أزرق الغو
506 Golden White a a a a a 506 أبيــض ذهبي
611 Alluminio Grey a a a a a 611 رمــادي ألومينيوم
632 Black a a a a a 632 أسود
691 Iron Grey a a a a a  691 رمادي حديدي

266 GREY IMITATION LEATHER297 FLOCKED BROWN FABRIC157 GREY CRÊPE FABRIC

15”/16” 15” Opt. 878 16” Opt. 878
15” DucatoWHEEL

ALLOY
16” Ducato 16” Ducato Maxi 16” Ducato Maxi

INTERIOR TRIM

BODy COLOURS/INTERIOR TRIM COMBINATIONS

hUB CAPS AND RIMS

199 Tiziano Red

455 Imperiale Blue

549 Ducato White

479 Line Blue

453 Lago Blue 611 Alluminio Grey506 Golden White

632 Black 691 Iron Grey

       METALLIC COLOURS

        PASTEL COLOURS

BODY COLOURS

157 CREPE GREY FABRIC WITH 
UPHOLSTERED HEADREST  
(OPT. 188)

alloy
Opt. 108

alloy
Opt. 208

diamond alloy
Opt. 431

diamond alloy
Opt. 432

The colours shown on these pages are purely indicative. Type-setting inks cannot reproduce body colours faithfully.

تصميم المقصورة الداخلية ألوان الهيكل الخارجي

غطاء لمركز العجالت والجنوط 

ألوان الهيكل الخارجي / مجموعات 
الفرش الداخلي 

157 أقمشة رمادية كريب 

 157 أقمشة رمادية كريب
مع مسند رأس منّجد
 297 أقمشة بنية ؟؟؟ )اختياري 188(

15 إنش/16 إنش 15 إنش اختياري 878 16 إنش اختياري 878

ألومينيوم مسبوك
اختياري 108

ألومينيوم مسبوك
اختياري 208

العجالت
 أللومينيوم

 16 إنش دوكاتو ماكسي 16 إنش دوكاتو ماكسي 16 إنش دوكاتو 15 إنش دوكاتو المسبوك

الفان
فان بطالء زجاجي

شاحنات

 الفان
 مقصورة فردية

شاحنات

الفان
فان بطالء زجاجي

شاحنات

مصّد
أمامي مطلي

مقابض أمامية
مطلية

157
أقمشة رمادية كريب

 297 )اختياري 728(
 بني

 266 )اختياري 727(
 جلد رمادي

 األلومينيوم المسبوك
الماسي اختياري 431

 األلومينيوم المسبوك
الماسي اختياري 432

 266 جلد رمادي مقّلد

199 أحمر تيزانو

455 أزرق ملوكي 479 أزرق فاتح

549 أبيض دوكاتو

ألوان الباستيل

األلوان المعدنية 
 453 أزرق الغو

632 أسود

.األلوان التي تظهر على هذه الصفحات داللية بحتة. أحبار الطابعات ال يمكنها استنساخ ألوان الهيكل بدقة

 691 رمادي حديدي

506 أبيض ذهبي  611 رمادي ألومينيوم


