دوكـاتو
تل ّبي متطلبات عملك وأكثر
نـقـل البـضـائـع

DUCATO
MORE THAN WORK
GOODS TRANSPORT

،أشخاص ال ي ّدخرون جه ًدا إلنجاز العمل بالشكل األمثل
 يبني العال َم من حولنا،يوما بعد يوم
ً
ٌ
.ويلهمون االبتكار حتى في ا ّتباعهم للتقاليد
تم تصميم فيات بروفيشنال ومركبات دوكاتو بكل تميز وابتكار لهؤالء األشخاص
 ويريدون، ولألشخاص الذين ينجزون المهام بالطريقة الصحيحة من أول محاولة،خصيصا
ً
.تمهد لهم الطريق وتساعدهم على الوصول إلى النجاح واإلنجاز في أعمالهم
ّ مركبة
Day in and day out, the world around us is formed by those who
aren’t scared to get their hands dirty, the ones who follow tradition
and inspire innovation.
Fiat Professional and Ducato were uniquely and ingeniously crafted
with those people in mind. The type of people who do things the
right way the first time, and want a vehicle that helps to get the job
done even easier.

ٍ
أيـد تـحـ ّرك الـعـالـم
THE HANDS THAT MAKE
THE WORLD GO ROUND.

MORE THAN

ألبـعــد

RANGE

مــدى

IT’S THE
RIGHT FIT.

المركبة المناسبة
لمختلف حاجاتك

With over 10000 different combinations and versions of
Ducato, the right work vehicle is closer than you think,
and that’s not the only reason it’s the right fit. Ducato is
perfect for every worker or company no matter the size
because it was made with one goal in mind: help you do
your job better.

 أصبحت المركبة المناسبة، مجموعة وإصدار من دوكاتو10000 بأكثر من
 وليس هذا السبب الوحيد الذي يجعلها،لعملك أقرب إليك مما تتخيل
 فمركبات دوكاتو مثالية لكل موظف أو شركة بغض.أفضل خيار لك
 مساعدتك على إنجاز عملك:صنعت بهدف واحد
ُ النظر عن حجمها ألنها
.بشكل أفضل

This versatility is the driving force behind every
workforce, and no one knows that better than Fiat
Professional who has created a series of vehicles that
are comfortable, capable and adapt to all of the
challenges in a constantly evolving world. Equipped
with all the space, configurations and efficiency you
need, the 2021 Ducato is offering the vehicle you need
to put you on the road to success.

 وال أحد يدرك،وتعتبر هذه اإلمكانيات المتنوعة مصدر تحفيز لكل موظف
ذلك أفضل من فيات بروفيشنال التي صنعت سلسلة من المركبات
المريحة والتي تتمتع بقدرات كبيرة ومناسبة لجميع التحديات في عالم
 كما إنها مجهزة بكل ما تحتاجه من المساحة وتع ّدد.يتطور بشكل دائم
 المركبة التي تقودك202١  حيث ستجد في دوكاتو،الخيارات والكفاءة
.بثبات نحو النجاح

MORE THAN

WORK
لتلبية متطلبات

عـمـلك وأكـثر
ولـتـحـقـيـق
اإلنـجــاز
إن استعدادك لبذل أقصى جهد إلنجاز عملك ال يتعارض مع تألقك في
المظهر .أنجز أعمالك بكل ثقة أثناء قيادة أفضل المركبات المخصصة
للعمل على اإلطالق والتي تتمتع بخبرة ومعرفة عالمية تزيد على  35سنة،
وبتصميم إيطالي يقدم مظه ًرا جدي ًدا وقو ًيا باإلضافة إلى األلواح الواقية
القوية وشبكة الحماية السوداء والمصابيح األمامية المميزة.

IT’S GETTING
THINGS DONE.
Just because you get your hands dirty doesn’t mean
you can’t look good doing it. Take on your next job with
new found confidence while driving the undisputed
work vehicle that has over 35 years of world-class
know-how and Italian design delivering a sharp new
look with a new reinforced skid plate, black grille and
outline headlamps.

التكـنولوجـيا

MORE THAN

TECHNOLOGY

الفـائـقـة

THE TOOLS
YOU NEED.

كـل مـا تـحـتـاجـه
مـن أدوات

Nowadays the tools you need for your job aren’t only the
ones you find in your tool-kit. Ducato has all the technology
options and comfort to make all your everyday tasks easier
and more efficient.

 ال تقتصر األدوات التي تحتاج إليها على تلك التي تجدها،في الوقت الحاضر
 فمركبة دوكاتو تمتلك الخيارات التقنية.في مجموعة األدوات الخاصة بك
.ووسائل الراحلة التي تجعل إنجاز مهامك اليومية أسهل وأكثر فعالية

All these new and upgraded instruments are perfectly
placed in an interior that features new rigid door panels
with storage space for better durability and organization.

تم وضع جميع تلك األدوات الجديدة والمطورة في الجزء الداخلي المناسب
 فهو يتميز بألواح أبواب صلبة جديدة مع مساحة تخزين لمزيد من،تماما لها
ً
.المتانة والتنظيم

Once again, Fiat Professional keeps you up to date with the
latest tools to make your job easier and your day run more
smoothly.

 تبقيك فيات بروفيشنال مواك ًبا ألحدث األدوات،وكما هي عادتها
.لتسهيل أعمالك وتيسيرها بسالسة أكبر

يعتمد توفر الشاشة التي تعمل باللمس على مدى توفرها في منطقتك
Touchscreen is subject to market availability in the region

أكـثـر مـن

MORE THAN

مجـرد قـوة

POWER

القـدرة عـلـى
التـقـدم الـمـسـتـمـر.

THE STRENGTH TO
PUSH FORWARD.

الطرق الوعرة والمنحدرات وشوارع المدينة أو الطرق السريعة ،مهما
كان الطريق أمامك ،فإن محركات دوكاتو ( 130حصانًا عند  3600دورة
بالدقيقة 320 ،نيوتن متر عند  1800دورة بالدقيقة) لديها كل ما يلزم من
ً
حلول متطورة لتوفير طاقة أكبر
قوة وكفاءة إلنجاز المهام .تقدم دوكاتو
وانبعاثات أقل.

;Uphill, downhill, the city streets or wide-open highway
whatever road is in front of you, the Ducato’s engine
(130hp at 3600 rpm, 320 nm at 1800rpm) has all the
power and efficiency to get the job done. Ducato
delivers advanced solutions for maximum power and
minimum emissions.

مـسـتويـات

MORE THAN

SAFETY
KEEPING YOUR
BUSINESS
PROTECTED.

Whether you’re an artisan, construction worker,
jack-ofall-trades or own a fleet, protection and security
are the backbones of every business. Fiat Professional
knows you take your job safety seriously and we want
you to know that Ducato does the same too.

TYRE PRESSURE MONITORING
SYSTEM (TPMS)

نظـام مراقـبة ضغـط الهـواء
في اإلطـارات

Monitors tyre pressure constantly, and
indicates any loss of pressure on the
on-board display.

يعمل هذا النظام على مراقبة ضغـط الهواء داخل اإلطارات
 مع اإلشارة عنـد حدوث أي نقص فـي،بشكل مستمر
.الضغط علـى شاشة العرض

DOUBLE LEAF REAR SUSPENSION

نظام تعليق خلفي مع عوارض صلبة مزدوجة

The Load Adaptive Control integrated into
the ESC detects vehicle load conditions,
such as weight and centre of gravity. When
these parameters change, it calculates
new settings and cut-in thresholds and
sends them to the ABS, ASR, ESC and
Rollover Mitigation functions, so as to
maximise their efficiency at all times.

يعمل نظام التحميل المرن المدمج مع النظام اإللكتروني
 مثل، على تحديد شروط التحميلESC للتحكم بالثبات
 يقوم هذا، وعند تغير تلك المعايير.وزن ومركز ثقل الحمولة
النظام بالتدخل عن طريق حساب معايير جديدة والحدود
ESC  وASR  وABS الدنيا وإرسالها إلى وظائف أنظمة
دائما
ونظام الحد من خطر االنقالب لتكون هذه األنظمة
ً
.فعالة قدر اإلمكان

DAYLIGHT RUNNING LAMPS
The optional fog lights are installed at the
bottom of the front bumper for maximum
efficiency and protection.

سالمة أعلى
تـحـمـي
أعــمــالـك

المصـابيح النهـارية

، أو عام ًال في أي من القطاعات والمهن، أو عامل بناء،سواء كنت فنا ًنا
ً أو إن كنت تمتلك أسطو
 تعتبر الحماية والسالمة العنصر األساسي،ال
.لجميع األعمال

يتم تركيب مصابيح الضباب األمامية االختيارية في الجزء
األسفل من المصد األمامي لضمان الكفاءة القصوى
.والحماية المناسبة

،تدرك فيات بروفيشنال مدى أهمية السالمة في العمل بالنسبة لك
ً ونود إخبارك بأن دوكاتو تدرك األمر ذاته
.أيضا
ّ

2764-2774

MORE THAN

SPACE

مسـاحــة

2522-2539

كـبـيـرة

2254-2269

فـرص للـمـزيـد
مـن الـنـمـو

The Ducato range is ready to give you all the space you
need, with unique configurations that guarantee the
capacity, load volume and gross vehicle weight so you
have the right vehicle to get the job done. Take your pick
from the two generous wheelbases, a GVW from 3500
kg to 4000 kg with Ducato Heavy, three different lengths,
three heights and a load capacity that reaches up to
2200 kg.

Height

االرتفاعات

ROOM TO GROW.

535-550

األطــوال
Lengths

Based on model and market availability

،مجموعة دوكاتو جاهزة لتمنحك جميع المساحات التي تحتاجها
مع خيارات متعددة وفريدة تضمن السعة والحمولة ووزن المركبة اإلجمالي
 اختر مركبتك من بين.حتى تكون لديك المركبة المناسبة إلنجاز المهمة
 ومن بين، كغم4000  إلى3500  وبوزن قائم من،خيارين لقاعدات العجالت
. كغم2200 ثالثة أطوال وثالثة ارتفاعات وقدرة تصل لغاية

4035
6363

5998

3000

Wheelbases

4963

استنادا إلى مدى توفر النموذج والتوفر في السوق
ً

مسـاحــة

كـبـيـرة
فـرص للـمـزيـد
مـن الـنـمـو

قاعدة عجالت

مجموعة دوكاتو جاهزة لتمنحك جميع المساحات التي تحتاجها ،مع
خيارات متعددة وفريدة تضمن السعة والحمولة ووزن المركبة اإلجمالي
حتى تكون لديك المركبة المناسبة إلنجاز المهمة .اختر مركبتك من بين
ثالثة خيارات لقواعد العجالت ،وبوزن قائم من  2800إلى  4250كغم مع
دوكاتو ماكسي ،ومن بين أربعة أطوال وثالثة ارتفاعات وقدرة تصل لغاية
 2200كغم .كما تضم مجموعة دوكاتو مركبات نقل مع كابينة للركاب
ومركبات كومبي إذا كنت بحاجة إلى مرونة إضافية.

3000

قاعدة عجالت

4035

قاعدة عجالت

4035 XL

مركبة نقل

الوزن القائم3000 :
القدرة /من  905إلى  1605كغم
سعة الحمولة 8 :و 9.5متر مكعب

الوزن القائم 3500 :كغم
القدرة :من  1090إلى  1490كغم
سعة الحمولة 13 :و 15متر مكعب

الوزن القائم 3500 :كغم
القدرة :من  1040إلى  1445كغم
سعة الحمولة 15 :و 17متر مكعب
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SPACE
ROOM TO GROW.

Wheelbase

Wheelbase

Wheelbase

3000

4035

4035 XL

Van

GVW: 3000 kg
Capacity: from 905 to 1605 kg
Load Volume: 8 and 9.5 m3

GVW: 3500 kg
Capacity: from 1090 to 1490 kg
Load Volume: 13 and 15 m3

GVW: 3500 kg
Capacity: from 1040 to 1445 kg
Load Volume: 15 and 17 m3

The Ducato range is ready to give you all the space you
need, with unique configurations that guarantee the
capacity, load volume and gross vehicle weight so you
have the right vehicle to get the job done. Take your pick
from the three generous wheelbases, a GVW from
2800kg to 4250 kg with Ducato Maxi, four different
lengths, three heights and a load capacity that reaches
up to 2200 kg. Ducato also has the Crew Cab Van and
Combi if you need extra flexibility.

الحـمـولـة

أبعاد صندوق الحمولة (بالملمتر)

السعة من  900إلى  2200كغم
سعة الحمولة 8 :إلى  17متر مكعب

 = Aارتفاع صندوق الحمولة

1662 / 1932

1932 / 2172

1932 / 2172

 = Bعرض صندوق الحمولة

1870

1870

1870

 = Cطول صندوق الحمولة

2670

3705

4070

 = Dعرض المسافة الفاصلة بين أغطية العجالت

1422

1422

1422

 = Eارتفاع الحد األقصى للحمولة (فارغة)

535 / 550

535 / 550

535 / 550

العرض

1562

1562

1562

االرتفاع

1520 / 1790

1790 / 2030

1790 / 2030

العرض

1075

1250

1250

االرتفاع

1485

1755

1755

 8و 9.5

 13و 15

 15و 17

الباب الخلفي
الباب األمامي

سعة الحمولة (بالمتر المكعب)

مسـاحــة

كـبـيـرة

A

تـفـسـح لـك
الـمـجــال
صممت دوكاتو
حان الوقت للحصول على المساحة التي تلبي احتياجاتكُ .
لتتكيف مع كل مهمة ،وهي توفر مساحة تحميل بحجم من  8إلى  17متر
مكعب ،ومنصة تحميل منخفضة .كل هذا باإلضافة إلى محرك ديزل تيربو
سعة  2.3لتر بقوة  130حصان .ستكون مركبتك جاهزة لتأخذك في
مغامرة ممتعة على الطرقات.

قاعدة عجالت
3000

قاعدة عجالت
4035

B

D
C
E

قاعدة عجالت
4035 XL

مجموعة
اليت
ماكسي

Load compartment
dimensions (in mm)

Wheelbase
3000

Wheelbase
4035

Wheelbase
4035 XL

A = load compartment height

1662 / 1932

1932 / 2172

1932 / 2172

B = width

1870

1870

1870

C = length

2670

3705

4070

D = width between wheel arches

1422

1422

1422

535 / 550

535 / 550

535 / 550

E = load-threshold height (unladen)
Rear door

width
height

Side door

width
height

Load volume (in m3)

1562

1562

1562

1520 / 1790

1790 / 2030

1790 / 2030

1075

1250

1250

1485

1755

1755

8 and 9.5

13 and 15

15 and 17

LOAD
Capacity from 900 to 2.200 kg
Load volume from 8 to 17 m3

A

MORE THAN

SPACE

B

IT’S YOUR CANVAS.
D
C
RANGE
Light
Maxi

E

It’s time to have the space you need to do what you
want. Designed to adapt to every job, Ducato offers a
load compartment with a volume from 8 to 17m³, and a
lowered load platform. All of this together with a 2.3 L
Turbo diesel engine, with 130HP output, you will be
ready to take your show on the road.
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مسـاحــة

SPACE

كـبـيـرة

THE RIGHT
DIMENSIONS.

األبـعــاد
.المـنـاسـبـة

Ducato understands what you need and works to make
your job easier. Choose the wheelbase that is the right size
for you, so your goods and pallets will fit perfectly.

 اختر قاعدة.تتفهم دوكاتو احتياجاتك وتجعل تأدية أعمالك أسهل
العجالت ذات الحجم المناسب لك بحيث تتناسب مع البضائع واأللواح
.التي تنقلها بشكل مثالي

Wheelbase
3000 mm

Wheelbase
4035 mm

Wheelbase
4035 mm XL

قاعدة عجالت
XL  مم4035

قاعدة عجالت
 مم4035

قاعدة عجالت
 مم3000

المـزيد مـن

الشخـصـية

لـوحـة األدوات
الفـضـيـة
تـم تصميم لوحة األدوات الفضيـة لجعل جميع المعلومات
التـي تحتـاج إليهـا سـهلة الرؤيـة والقـراءة فـي جميـع
ظروف القيادة.

نظـام يـدوي للتحكـم
في المـنـاخ
يمكـن تزويـد جميـع إصـدارات دوكاتـو بنظـام يـدوي
للتحكـم فـي المنـاخ .وتوفـر شاشـة العـرض فـي وحدة
التحكـم المركزيـة فـي لوحـة القيـادة جميـع المعلومات
الالزمـة وتقـوم بالتحكـم بدرجـة الحـرارة وتوزيـع الهواء
فـي المقصـورة باإلضافـة إلـى تفعيـل عمـل الضاغـط
اعتمـادا علـى درجـة الحـرارة
وإعـادة تدويـر الهـواء
ً
المحـددة.

الجـزء السفـلي تـحـت المقاعـد
تـم إخفـاء دعامـات المقاعـد ومقصـورات التخزين تحت
المقاعـد األماميـة لمظهـر أنيق.

الخــيـارات

جهودا كبيرة إلنتاج مركبة عملية
لقد بذلت دوكاتو وفيات بروفيشنال
ً
وأنيقة للعمل .حان دورك اآلن لوضع اللمسات النهائية .أضف ميزات مثل
حامل الجهاز اللوحي والمصابيح األمامية النهارية بتقنية  LEDلتضمن توفر
كل ما تحتاج إليه.

حـامـل الجـهـاز اللـوحـي
بفضـل تصميمـه الفريد ،يمكـن للحامل متعـدد األغراض
حمـل األجهـزة اللوحيـة أو الهواتـف الذكيـة بشاشـات
عـرض حتـى حجـم  10بوصـات باإلضافـة إلـى دفاتـر
المالحظـات الورقيـة مختلفـة األحجـام.

مقـعـد مـزدوج مع طـاولـة
قـابـلـة للـطـي
يمكـن أن يكـون لـركاب المقعـد األمامي مقاعـد فردية
أو مقاعـد مزدوجـة مـع مسـند مركـزي يمكـن طيـه
ليشـكل طاولـة عمليـة .يوفـر كال الخيـاران حـزام األمان
ثالثـي النقـاط ومسـاند الـرأس الفرديـة.

إضــاءة منـطـقـة التحـمـيل
بـمـصـابـيـح LED
يمكـن إضـاءة حجـرة التحميـل بمصبـاح  LEDقـوي بلون
أبيـض محايـد وأجهـزة استشـعار تعمل باألشـعة تحت
الحمـراء ،بثالثـة أبعاد بحسـب قاعـدة عجلات المركبة.

MORE THAN

PERSONALITY

SILVER INSTRUMENT
CLUSTER
The silver instrument panel is designed to
make all the information you need easy to
see and read in all driving conditions.

MANUAL CLIMATE
CONTROL SYSTEM
All versions of Ducato can be equipped
with manual climate control. The display, in
the dashboard central console, provides all
the information necessary and controls the
cab temperature, air flow and distribution,
the activation of the compressor and air
recirculation, based on the selected
temperature.

SEAT CASING
The casings conceal the seat supports and
the storage compartments below the front
seats.

OPTIONAL

Ducato and Fiat Professional have done everything
to create the most well-rounded and stylish work vehicle.
Now it’s your turn to add the final touches. Add features
such as the Tablet Holder, Led DRL to make sure you have
everything you need.

TABLET HOLDER
With its unique design, the multi-purpose
holder can hold tablets or smartphones
with displays of up to 10”, and pads of
paper of various sizes.

DOUBLE SEAT WITH
FOLDING TABLE
Front passengers can have either
individual seats or a two-seater bench with
a central backrest section that folds down
into a handy table. Both configurations
offer 3-point seat belts and individual
headrests.

LED CARGO AREA
The load compartment can be illuminated
by a powerful LED with a neutral white
color and infrared sensors; three
dimensions based on vehicle wheelbase.

ألــوان ســادة
 549أبيـض دوكـاتـو
549 Ducato White

احـصـل على المظهـر
الـمـنـاسـب لك.
GET YOUR
LOOK.

157
 157أقمشة رمـادية كريب
157 Grey Crepe Fabric

SOLID COLOURS

اليـوم انـتـهـىّ ،
إال أن المسـتقـبل
مـا زال مـلـيـئًا باآلفـاق
THE DAY HAS CLOSED,
BUT THE FUTURE IS WIDE OPEN.

www.fiatprofessional.com
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 يحق لشركة فيات كرايسلر. يرجى االطالع على قائمة األسعار للحصول على معلومات كاملة.أو الموضحة في هذا الكتيب اختيارية/ بعض المعدات الموصوفة و.)09/2019(  البيانات واألوصاف والرسوم التوضيحية الواردة في هذا الكتيب هي ألغراض توضيحية وهي صالحة عند تاريخ النشر.وفقا لمتطلبات السوق أو الشروط القانونية
قد تختلف إصدارات وخيارات الطرازات
2019/09 - S - 04.3.0000.08 Fiat Marketing .للسيارات تغيير الطرازات الموضحة في هذا الكتيب في أي وقت ألسباب فنية أو تجارية
Trim levels of models and options may vary due to specific market or legal requirements. The data, descriptions and illustrations contained in this brochure are for illustrative purposes and are valid at the date of publication (09/2019). Some equipment described and/or illustrated
in this brochure is optional. Refer to the price list for full information. FCA may change the models described in this brochure at any time for technical or commercial reasons. Fiat Marketing 04.3.0000.08 - S - 09/2019

