
Mobicar 2014: De nieuwe Fiat Ducato werpt zich op als de 
referentie in het segment van de kampeerwagens in 
Europa en België. 

 

• Als referentie in het Europese kampeerwagensegment zal de nieuwe Fiat Ducato 
aanwezig zijn op het salon Mobicar, van 11 tot 19 oktober in Brussels Expo (Fiat 
Professional-stand in Paleis 11). 
 

• Het meest uitgebreide gamma op de markt: 600 specifieke versies voor 
kampeerwagens, met maar liefst vijf wielbases, zes verschillende chassislengtes en 
vier motoren. 
 

• Fiat Professional mag zich al ruim tien jaar marktleider noemen in het segment in 
Europa en België. 
 

• Met de hulp van Mopar - het toonaangevende merk inzake klantenservice, accessoires 
en originele wisselstukken van Fiat Chrysler Automobiles - heeft Fiat Professional een 
specifiek gamma producten en diensten uitgewerkt. 
 

• Tijdens Mobicar 2014 kunnen bezoekers ook informatie verkrijgen over de garantie-
uitbreiding 'Maximum Care Camper', die tegen eind 2014 verkrijgbaar wordt. 
 

• De myDucato-ruimte, het nieuwe internetportaal gewijd aan de Fiat Ducato. 



 

De 52e editie van het salon Mobicar in Brussel opent op 11 oktober aanstaande zijn deuren op 
de Heizel en verwelkomt ook het merk Fiat Professional, de onbetwiste marktleider in het 
segment van de kampeerwagens in België en Europa. 

Op de stand van Fiat Professional in Paleis 11 kunnen bezoekers tot 19 oktober de 
technologie van de jongste Fiat Ducato-generatie ontdekken. 

Op de markt van de kampeerwagens, die dit jaar met 10 procent groeide in België, behoudt 
Fiat Professional zijn status van marktleider: van de 2.676 kampeerwagens die tot eind 
september 2014 werden ingeschreven, waren er 2.072 van Fiat professional, goed voor een 
marktaandeel van 77,43 procent. 

In de eerste zes maanden van 2014 was de Fiat Ducato in Europa het meest verkochte 
voertuig in de klasse van 2,8 tot 4 ton. Dat succes wordt gedragen door het feit dat de Ducato-
basis al jarenlang marktleider is in zijn segment bovenop het feit dat zijn chassis door alle 
Europese fabrikanten van kampeerwagens als de referentie wordt beschouwd. Het is dan ook 
geen toeval dat meer dan 500.000 gezinnen zich vandaag de dag verplaatsen in 
kampeerwagens gebouwd op basis van de Fiat Ducato en dat ze in alle vertrouwen en totale 
gemoedsrust genieten van hun vakantie. 

Dat is het resultaat van de ervaring en de unieke, constante communicatie tussen Fiat - met 
zijn ingenieurs, ontwerpers en bijstandspecialisten in heel Europa - en de fabrikanten van 
kampeerwagens, de concessiehouders, de journalisten en de klanten. Vandaag is het de beurt 
aan de Nieuwe Ducato om de reputatie van zijn voorganger als populairste basis in het 
Europese marktsegment eer aan te doen. 

Alle voordelen van een model dat speciaal werd ontworpen voor de 'vrijetijdssector'  
In 2006 lanceerde Fiat de eerste - en tot nog toe enige - basis voor kampeerwagens ontworpen 
in samenwerking met alle belangrijke Europese fabrikanten uit de sector. Vandaar de slagzin: 
"Fiat Ducato, de geboren kampeerwagen". De technische basis van de Ducato wordt 
regelmatig geoptimaliseerd en aangepast aan de aanbevelingen van de constructeurs en de 
evoluerende behoeften van de klanten. Bovendien biedt de Fiat Ducato specifieke 
eigenschappen die perfect zijn aangepast aan de inrichting van een kampeerwagen. 

De zesde generatie van de Fiat Ducato is zeker geen uitzondering op die regel en combineert 
als geen ander chassis met leefruimte om het hoogste kwaliteitsniveau in de sector van de 
kampeerwagens te verzekeren, ongeacht de criteria die men daarvoor hanteert: open 
cabinedak, uitgerust met structuurverstevigingen, voorzetels die kunnen draaien om deel uit te 
maken van de leefruimte, een licht chassis afgestemd op kampeerwagens, een grotere stijfheid 
en een optimale verbinding met de leefruimte en reservoirs, een beter achterspoor om meer 
interieurruimte en een grotere stabiliteit te garanderen, een nieuwe achterwielophanging in 
composietmaterialen en nieuwe veren vooraan die zijn opgewassen tegen een maximale 
belasting. Bovendien optimaliseren de praktische voorbekabelde aansluitingen de integratie 
van de elektrische bekabeling tussen het voertuig en de inrichting. 

Het design van de Nieuwe Ducato beantwoordt aan alle specifieke eisen van 
kampeerwagenkopers: uitgebreide personaliseringsmogelijkheden, horizontale lijnen voor een 
optimale integratie met de leefruimte, rij- en parkeergemak dankzij de compacte voorkant - de 
referentie in zijn klasse - en daardoor ook meer plaats in de leefruimte. 



Nog een belangrijk aspect van de nieuwe Ducato als kampeerwagenbasis is het hogere 
comfortpeil aan het stuur en in het interieur. De traditionele troeven van het model (rijhouding 
van een personenwagen, uitstekende zichtbaarheid, comfortabele rijhouding, enz.) worden 
geconsolideerd door de verbeterde ophanging en remmen, de gerobotiseerde Comfort-Matic- 
transmissie en nieuwe voorzieningen zoals de 'Captain Chairs' ontwikkeld in samenwerking 
met kampeerwagenspecialisten. Ongeacht het marktsegment, van bestelwagens tot 
luxemodellen, en het gebruik ervan biedt de Fiat Ducato als kampeerwagenbasis nog steeds 
de beste en comfortabelste oplossingen. 

Het grootste en meest complete gamma in zijn segment  
Dankzij de combinatie van vijf wielbases, zes verschillende chassislengtes en vier 
motorversies omvat het gamma een recordaantal van 600 specifieke basisversies voor 
kampeerwagens. Bovendien wordt het gamma nog uitgebreid met de nieuwe uitrusting van de 
nieuwe Ducato, die in veel gevallen bijzonder goed van pas komt voor zijn functie als 
kampeerwagen. 

Zo omvat de technologische uitrusting: 

• een achterwielophanging in composietmaterialen om het gewicht te beperken  
• een nuttig laadvermogen tot 4,4 ton voor bepaalde Maxi-versies  
• 16" -velgen, beschikbaar op het standaard Ducato-gamma en eveneens aangeboden in een 
lichtmetalen uitvoering met nieuw design  
• een versterkte voorwielophanging voor kampeerwagenversies met een hoge toegelaten 
belasting  
• de fabrieksmontage (SEVEL) van een andere interfacevariant voor de installatie van een 
Alko AMC-chassis dat het gewicht nog verder optimaliseert  
• een ESC, Traction+ en bandenspanningscontrole (TPMS), als optie verkrijgbaar op alle 
versies, inclusief de uitvoeringen met Alko AMC-chassis. 

Turbo MultiJet-motoren met vermogens tussen 115 en 177 pk  
Ook in zijn kampeerwagenversies staat de Nieuwe Fiat Ducato aan de top wat 
milieubescherming betreft: zijn turbodieselmotoren met 115 tot 177 pk tonen zich uitermate 
zuinig en beantwoorden dankzij de directe MultiJet-injectie aan de Euro 5+-normen. 

De populairste motor uit het gamma is de 2.3 MultiJet II, een viercilinder met 130 pk. Met 
zijn koppel van 320 Nm leent deze motor zich uitstekend voor lange ritten. Maar misschien 
opteert u liever voor de 150 pk-versie, die ondanks zijn lagere gewicht een maximumkoppel 
van 350 Nm levert: het perfecte evenwicht tussen topprestaties en lage gebruikskosten. 

De 2.0 MultiJet II 115 (85 kW/115 pk) met handgeschakelde vijfversnellingsbak en de 
topversie 3.0 MultiJet 180 (130 kW/177 pk) met een maximumkoppel van 400 Nm (de ideale 
oplossing voor grote kampeerwagens) vervolledigen het gamma. 

Gerobotiseerde Comfort-Matic-transmissie  
Met uitzondering van de 2.0-turbodieselmotor met 115 pk, die wordt geleverd met een 
handgeschakelde vijfversnellingsbak, hebben alle versies van de Fiat Ducato standaard recht 
op een handgeschakelde zesversnellingsbak. Bovendien kunnen de MultiJet-motoren met 130 
pk, 150 pk en 180 pk worden gekoppeld aan de gerobotiseerde Comfort-Matic-transmissie, 
die een specifieke plaatsing voor kampeerwagens combineert met een automatische modus 
voor een nog ontspannender rijgedrag. 



Technisch gesproken werkt deze transmissie zoals een 'klassieke' handgeschakelde 
versnellingsbak waarbij de manuele bediening wordt vervangen door elektronische 
bedieningselementen, aangestuurd door een TCU (Transmission Control Unit). Ze telt zes 
versnellingen (plus achteruit), die zowel in volautomatische modus als in manuele sequentiële 
modes werken. In de automatische modus beschikt de transmissie over een specifiek 
schakelpatroon en specifieke verhoudingen voor de verschillende gebruikerstypes waarvoor 
de Ducato is ontwikkeld 

en in de manuele modus kan de bestuurder de versnellingen vrij kiezen met behulp van een 
joystickachtige pook op het dashboard. Een koppelingspedaal is er uiteraard niet. Met de toets 
'Up' op het dashboard kan de bestuurder het schakelgedrag in de automatische stand 
optimaliseren wanneer hij met een maximale belasting bergop rijdt. Zo levert de motor in alle 
omstandigheden de beste prestaties. 

De Comfort-Matic-transmissie draagt niet alleen bij tot een meer ontspannen rijstijl maar 
reduceert ook het brandstofverbruik met maar liefst vijf procent. En om nog meer brandstof te 
besparen, beschikken alle versies van de Nieuwe Ducato over een schakelindicator (Gear 
Shift Indicator) die de rijstijl optimaliseert door steeds de meest geschikte versnelling aan te 
geven. 

Veiligheids- en rijhulpsystemen  
De elektronische stabiliteitscontrole (ESC), die het voertuig in noodsituaties onder controle 
houdt, is beschikbaar op het volledige gamma kampeerwagenbases. Diverse belangrijke 
veiligheidsfuncties maken integraal deel uit van het ESC-systeem, waaronder het 
antirolsysteem dat het comfort maximaliseert en koprollen vermijdt, de ladingdetectie (Load 
Adaptive Control, LAC), die de werkingsparameters van het ESC-systeem in realtime aanpast 
aan de laadomstandigheden, de vertrekhulp voor hellingen (Hill Holder), de 
aandrijfslipregeling (ASR) en koppelverdeling (MSR), de elektronische remhulp (EBA) en 
het antiblokkeerremsysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBD) dat de 
remkracht over de vier wielen spreidt om te voorkomen dat ze blokkeren en om in alle 
omstandigheden een maximale controle van het voertuig te verzekeren. 

Als optie kan de Nieuwe Ducato ook worden uitgerust met bijkomende rijhulpsystemen. Zo 
beschikt hij als eerste voertuig in zijn klasse over een 'Traction+'-systeem met Hill Descent 
Control. Dat 'Traction+'-systeem garandeert een betere tractie, zelfs op een ondergrond met 
beperkte grip (zoals sneeuw en modder) zonder daarbij het voertuig zwaarder te maken of de 
werkingskosten te verhogen (zoals dat bijvoorbeeld bij 4x4-systemen het geval zou zijn). 

Hill Descent Control wordt geactiveerd op steile afdalingen om de snelheid te beperken tot 
een vooraf ingestelde grens. De snelheid wordt geregeld door het ESC-systeem dat de wielen 
afremt zonder tussenkomst van de bestuurder. 

Voorts kan de Ducato ook worden uitgerust met een rijstrookassistent (Lane Departure 
Warning, LDWS) en een systeem dat de grootlichten automatisch in- en uitschakelt 
naargelang de afstand tot tegenliggers (High Beam Recognition). 

De Ducato kan ook als enige voertuig in zijn klasse worden uitgerust met een 
verkeersbordherkenning (Traffic Signal Recognition, TSR) die snelheidsborden en 
inhaalverbodsborden leest en weergeeft op het instrumentenbord. Tot slot wordt de uitrusting 
van de Nieuwe Ducato vervolledigd door een snelheidsregelaar, een instelbare 
snelheidsbegrenzer en een bandenspanningscontrole (TPMS). 



Exclusieve producten en diensten van Mopar®  
De vrijheid van het reizen, de kans om één te worden met de natuur, de luxe om te beslissen 
wanneer en waar men wil stoppen voor een pauze: het zijn stuk voor stuk ingrediënten voor 
een geslaagde kampeerwagenvakantie. De nieuwe Ducato breidt die voordelen nog uit met de 
betrouwbaarheid van een ongeëvenaarde kampeerwagen maar ook met de unieke service, 
bijstand en waarde van een historisch merk. Fiat Professional werpt zich bij 
kampeerwagenliefhebbers op als een echte 'reisgezel', die alle aspecten van 
kampeerwagenvakanties beheerst dankzij een brede waaier aan producten en services 
aangeboden in samenwerking met Mopar®, het toonaangevende merk voor services, 
klantenrelaties, wisselstukken en originele accessoires van Fiat Chrysler Automobiles. 

Mopar Vehicle Protection  
Fiat Professional zal in samenwerking met Mopar® in de meeste Europese landen de 
waarborg 'Maximum Care Camper' aanbieden. Deze nieuwe service van Mopar® Vehicle 
Protection beschermt kampeerwagens tegen elektrische en mechanische defecten gedurende 
een periode naar keuze: drie jaar garantie (twee jaar contractuele garantie en een verlenging 
met een jaar/30.000 km) tot vijf jaar (twee jaar contractueel plus een verlenging met drie 
jaar/100.000 km). Het aanbod omvat onder meer een specifieke bijstand voor 
kampeerwagens, die zal worden aangeboden tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs. 

'myDucato' op het nieuwe Ducato Camper Portal  
De unieke diensten die Fiat Professional zijn kampeerwagenklanten aanbiedt, omvatten ook 
een nieuwe website - www.fiatcamper.com - die volledig in het teken staat van 
kampeerwagens op basis van de Ducato. Dit portaal, dat tevens toegankelijk is via een tablet 
of smartphone, bevat een goudmijn aan informatie over producten met betrekking tot 
kampeerwagens op basis van de Ducato en alle aanverwante services. Klanten vinden er ook 
video's en gadgets om hen te helpen bij de ideale motorkeuze op basis van hun behoeften of 
bij het vinden van het dichtstbijzijnde servicecenter. Voor liefhebbers van sociale netwerken 
zal de site voortdurend verbonden zijn met een specifieke Facebook-pagina. Het 
voorbehouden domein 'myDucato', aangeboden in samenwerking met Mopar®, biedt 
geregistreerde gebruikers toegang tot specifieke diensten zoals chassiscontroles om reizen in 
alle gemoedsrust aan te vatten, weergave van de service-uren en de mogelijkheid om te 
genieten van exclusieve naverkoopdiensten. De site is beschikbaar in negen talen en zal 
binnenkort worden uitgebreid met nieuwe inhoud en services. 

Klantenservice  
De dienst Klantrelaties van Mopar®, gewijd aan kampeerwagenklanten, is in heel Europa 
operationeel, beschikbaar in dertien talen en toegankelijk via het universele gratis 
telefoonnummer 00800-34281111. De dienst geeft klanten gerichte informatie over producten 
en services en kan 24 uur per dag en zeven dagen per week worden gebruikt om wegbijstand 
te vragen. De smartphone-app 'Fiat Ducato Camper Mobile', eveneens aangeboden in 
samenwerking met de klantenservice van Mopar®, kan nu in zeventien landen gratis worden 
gedownload via de App Store of Google Play. 

Gerichte servicepunten  
Kopers van een Ducato-kampeerwagen kunnen steeds rekenen op de service en het 
professionalisme van ruim 6.500 door Fiat Professional erkende concessiehouders en 
servicecentra. Meer dan 1.800 van hen beschikken over specifieke structuren voor 
kampeerwagens. Met de Nieuwe Ducato kunt u 'Reizen in alle vertrouwen', een slagzin die 
een vakantie aan boord van een rijkelijk uitgeruste Ducato-kampeerwagen perfect samenvat. 



Brussel, 7 oktober 2014 

 


