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Ducato 2.3 Multijet ІІ 16v • 130 к. с. • МКПП   

РозМІРи
Кількість місць 3

Довжина (мм) 5998 6363

Ширина (мм) 2050

Висота (мм) 2534

Колісна база (мм) 4035

Колія передня / задня (мм) 1810 / 1790

обсяг вантажного відсіку (м3) 13 15

РозМІРи Вантажного ВІДсІКу
Довжина (мм) 3705 4070

Ширина (мм) 1870

Ширина між колісними арками (мм) 1422

Висота (мм) 1932

навантажувальна висота (без вантажу), мм 550

ДВигун
Кількість і розташування циліндрів 4-рядне, поперечне

Робочий обсяг (см3) 2287

Потужність (к. с.) / при оборотах/хв 120 / 3600

Крутний момент (нм) / при оборотах/хв 320 / 1800

Cистема газорозподілу 2 ACT (зубчастий ремінь) 

Подача палива Безпосереднє вприскування MultiJet ІІ Common Rail 
з електронним управлінням турбонаддувом і інтеркулером

Вид палива Дизель (EN590)

тРансМІсІя
Привід Передній

зчеплення однодискове, з гідроприводом

Коробка передач, кількість передач Механічна,  6 + RM 

КеРМоВе  уПРаВлІння
тип кермового  управління Рейкове, з гідропідсилювачем керма

Діаметр розвороту (м) 13,9 14,4

гальМІВна систеМа
тип Двоконтурна; передні і задні дискові гальмівні механізми.

ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD)

Передні вентильовані гальмівні диски, Ø (мм) 280 300

задні, Ø (мм) 280 300

головний гальмівний циліндр 11”

ПІДВІсКа
Передня незалежна, типу McPherson з поперечними важелями, гвинтовими пружинами, телескопічними 

амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості

задня залежна з поздовжніми параболічними листовими ресорами, телескопічними амортізатормі 
і еластичними обмежувачами ходу

Колеса
Розмір шин 215/75 R 16 C 225/75 R 16 C

елеКтРооБлаДнання (12 В)
Ємність акумуляторної батареї (а.ч) 95

Маса
Власна маса (порожнього) (кг) 2015 2105

Вантажопідйомність (включаючи водія), кг 1485 1885

Повна маса (кг) 3500 3990

Паливний бак (л) 90

ШВиДКІснІ хаРаКтеРистиКи
Максимальна швидкість (км/год) 150

ВиКиДи
Відповідність екологічним нормам EURO V+

технІчнІ хаРаКтеРистиКи

* Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися 
від зазначеної і визначається лише експериментально. 

уся інформація, наведена в цьому буклеті, є точною на день публікацї. Детальніша інформація про обладнання та технічні характеристики, представлені в цьому 
буклеті, може змінюватися залежно від місцевих вимог та умов і може, таким чином, відрізнятися від моделей, представлених у вашому регіоні. за детальною 
інформацією щодо місцевих технічних характеристик і комплетацій автомобіля, будь ласка, зверніться до найближчого у вашому регіоні офіційного дилера Fiat. 
тоВ «аВтотоРІно» залишає за собою право вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектацію  без попереднього повідомлення.

www.fiat.ua

ДИЛЕРИ: БіЛа ЦЕРква, «ІнтеР ПРоДуКт», (098) 784-84-84. віННИЦЯ, «ВІталаВто», (0432) 57-25-02. ДНіПРОПЕТРОвСЬк, «ПоРттаЙР», (0562) 33-88-44. ДНіПРОПЕТРОвСЬк, 
«сателІт МотоР», (056) 376-10-00. ЖИТОМИР, «соЮз аВтоМотиВ», (067) 411-30-99. ЗаПОРіЖЖЯ, «нІКо заПоРІжжя», (061) 2222-444. кИЇв, «ІталаВто ЦентР», (044) 490-54-04. 
кИЇв, «ІталМотоРс уКРаЇна», (044) 207-50-50. кИЇв, «нІКоль-МотоРс», (044) 200-44-14. кИЇв, «нІКо ДІаМант» на БоРисПІльсКоМу Шоссе, (044) 392-33-30. кіРОвОГРаД, 
«аВтолІДеР КІРоВогРаД» (0522) 27-58-97. кРЕМЕНЧУк, «Італальянс», (0536) 77-55-02. ЛЬвів, «ПластиК» (032) 270-27-18. ЛЬвів, «нІКо-захІД» (032) 298-95-45. МИкОЛаЇв, 
«ФлагМан аВто», (0512) 58-04-65. МУкаЧЕвО, «захІД аВто М», (03131) 3-18-50. ОДЕСа, «БеРлІна аВто», (0482) 36-46-00. ОДЕСа, «ФоРВаРД аВто», (048) 734-33-33. ПОЛТава, 
«аВтосеРВІс альянс», (0532) 600-400. РівНЕ, «ВІК еКсПо», (0362) 28-89-34. ХаРків, «аВтоенеРгІя» (057) 731-68-51. ХаРків, «аВтоРина», (057) 717-55-99. ХЕРСОН, «ІталІя-
МотоРс», (0552) 41-05-06. ХМЕЛЬНИЦЬкИЙ, «ПРестиж Італ аВто», (0382) 79-41-64. ЧЕРкаСИ, «Колос аВто», (0472) 55-28-87. ЧЕРНіГів, «МагР аВто», (0462) 692-699. ЧЕРНівЦі, 
«нІКо чеРнІВЦІ», (0372) 58-11-11. 


