
Konfigurace Fiat Ducato Euro s plachtovou 

nástavbou 

 

Standardní výbava - podvozek 

  

•FIAT PROFESSIONAL DUCATO MAXI 2,3 MTJ 178k 35 L4, EURO 6d 
•ESC + ASR + HBA (hydraulický brzdový asistent) + Hill Holder 
•Ecopack + Start &Stop 
•Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic 
•Manuální převodovka, 6 stupňů řazení 
•Elektrika extrasérie 
•Zadní dvoulamelové zesílené pružiny 
•Palivová nádrž 60 litrů 
•Rezervní kolo + kontejner na rezervní kolo + naviják 
•Centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči 
•Vyhřívané odvětrávání klikové skříně 
•Rádio s CD, MP3 a USB 

•Manuální klimatizace vč. pylového filtru 
•Palubní počítač 
•Elektrické ovládání oken vpředu, impulzní ovládáni okna řidiče 
•Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná 
•Airbag řidiče 
•Dvoumístné sedadlo spolujezdce s tříbodovými pásy 
•Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou 
•Tkaninové potahy 
•Čalouněné opěrky hlavy 
•Krytá přihrádka na palubní desce 
•Kuřácký kit 
•Odkládací přihrádka nad čelním sklem 

•Bílý lak 
•Ocelová kola 16“ S OKRASNÝMI KRYTY 
•Přední a zadní nárazník 
•Světlo pro denní svícení 
•Ozdobná mřížka chladiče 
•Zadní příčník 
•Postranní výstražná světla (oranžová) 

Standardní výbava - plachtová nástavba 

•Vnitřní rozměry nástavby: délka 4130 mm, šířka 2180 mm, výška 2200 mm 
•Vnější rozměry nástavby: délka 4200 mm, šířka 2250 mm, výška 2260 mm 
•Ložná plocha na 8 Europalet 
•Užitečné zatížení: cca 1150 kg (bez řidiče a paliva, cca 150 kg) 
•Váha celková: 3,5 t 
•Mezirám hliníkový, legovaný 
•Podlahový rošt hliníkový, legovaný + výztuhy mezi příčkami, úprava pro paletový vozík 



•Obvodový profil hliníkový s povrchovou úpravou elox 

•15 mm podlaha foliovaná překližka, protiskluzová, vodovzdorná 
•Sloupky bočnic, EUROCLIP 
•400 mm bočnice, 400 mm přední a zadní čelo, hliníkové, elox 
•Hliníková konstrukce plachty 
•Plachta MEHLER, celní, lakovaná, barva šedá 
•Boční latění – dřevěné desky 
•Stropní latění – hliníkové trubky v pryžových držácích 
•Vnější osvětlení dle EHK 
•Plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami 
•6 kotevních ok v obvodovém profilu 
•Spací nástavba PONY ADAPT BASIC 
•Sklopný schůdek na zadním čele 

•Topení Webasto Air top 2000 s rozvodem do spaní 

Vybraná výbava 

  Cena bez DPH Cena s DPH 

Fiat Ducato Euro s valníkovou nástavbou 719 900 Kč 871 079 Kč 

Podvozek 

Prodloužená zrcátka 2350 mm 1 600 Kč 1 936 Kč 

Tempomat 4 500 Kč 5 445 Kč 

Odpružené sedadlo řidiče 8 000 Kč 9 680 Kč 

Palivová nádrž 90 litrů 1 500 Kč 1 815 Kč 

Rádio s 5“ dotykovou obrazovku s CD + Bluetooth 14 000 Kč 16 940 Kč 

Valníková nástavba 

Schránka na nářadí 40 l, váha 6,5 kg 1 950 Kč 2 360 Kč 

Soudek na vodu 30 l, váha 6 kg 1 790 Kč 2 166 Kč 

Podjezdové zábrany, váha 12 kg 2 200 Kč 2 662 Kč 

Zvětšení ložné plochy na 10 palet 18 800 Kč 22 748 Kč 

Celkem 774 240 Kč 936 830 Kč 

Komerční číslo  
819939346 

VIN  
ZFA25000002M98151 

 


