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Y E N İ  D U C A T O 
MİNİBÜS



Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

YENİ NESİL DONANIM

YENİ NESİL TASARIM

YENİ NESİL TEKNOLOJİ

YENİ NESİL YOLCULUKLAR: BİNEN, BİLİYOR!

Yeni Ducato Minibüs, yüksek performans ve üst 
düzey konfor anlayışını bir araya getiriyor. Büyük 
bir özenle tasarlanan iç mekanıyla Yeni Ducato 
Minibüs, size keyifli yolculuklar yaşatmayı vaat 
ediyor.

Sürüş teknolojisine dair yepyeni çözümler sunan 
Yeni Ducato Minibüs’ün, hem sürücünün hem de 
yolcuların benzersiz bir güvenlik ve rahatlık içinde 
seyahat etmelerini sağlayan ayrıcalıklarıyla siz de 
tanışın.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

KALİTE

YENİ NESİL VERİMLİLİK

MOTOR

SÜRÜŞ MALİYETLERİ

Yeni Ducato Minibüs’ün sınıfının en düşük 
maliyetlerine sahip olmasının arkasında, verimli 
ve çevre dostu bir motora sahip olması yatıyor. 

Yeni Ducato Minibüs, böylece hem çok daha az 
yakıyor hem de benzersiz kalitesinden ödün 
vermiyor.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

Yeni Ducato Minibüs, her tür ihtiyacınıza kolayca 
uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Yeni Ducato 
Minibüs’te, kullanım rahatlığı daima birinci planda. 

Dahası Yeni Ducato Minibüs, işinize en yüksek 
faydayı getirecek şekilde tasarlanmış bir motor 
sunuyor.  

MOTOR
• 2.3 Multijet II 130 HP



Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖVDE

GELİŞTİRİLMİŞ DEBRİYAJ
GELİŞTİRİLMİŞ SÜSPANSİYONLAR

ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ
FREN SİSTEMİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ HAREKETLİ 
PARÇALAR

Alanındaki 30 yıllık tecrübesi ve son nesilde yapılmış olan 
10,5 milyon km’den fazla deneysel testler sayesinde Yeni 
Ducato Minibüs, kalite, sağlamlık ve güvenilirlik çıtasını 
yeni bir seviyeye çıkardı. Aracın tüm ana bölümlerinde 
mühendisliğin ve tasarımının etkileri göze çarpıyor.
Yeni Ducato Minibüs’te gövde ve hareketli parçaların 
sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirliği artırılmakla kalmadı, 
süspansiyonlar da gürültüyü zaman içinde en aza indirecek 
şekilde geliştirildi.
Performansı ve dayanıklılığı artırılan fren sistemi, aynı 
zamanda gürültüyü de azaltacak şekilde tasarlandı. 
Ducato’nun yeni pedal ünitesinin önceliği ise sürücünün 
zahmetini azaltmak ve konforu çok daha ileri taşımak. 
Uzatılan debriyaj ömrü ise Yeni Ducato Minibüs’ün ağır 
yüklerin altından çok daha kolay kalkabilmesini sağlıyor. 
Yeni Ducato Minibüs’ün yenilenen elektrik sistemi, 
ampullerin ömrünü uzatmanın yanı sıra, sisteme bağlı 
cihazları da her zaman koruyor.

Yeni Ducato Minibüs ve onun yeni stili, sağlamlık ve 
güvenilirlik anlamında rakiplerinin çok daha ötesinde. 
Çünkü Yeni Ducato Minibüs’te aracın gerçek performansının 
sırrı, onun kullanışlılığını artırmaya yönelik özelliklerinde 
saklı. Yeni Ducato Minibüs’te, ön göğsün altındaki panelin 
özenli tasarımı su sızmasını sınırlarken, kızaklar üstüne 
konumlandırılmış yenilikçi ön farlar daha kolay ampul 
değişimi imkanı sunuyor.
Detaylara gösterilen özen, yıllar boyunca aynı kalitede 
kalması için UV ışınlarına karşı bir koruma sağlayan yeni 
özel beyaz boyasıyla da fark ediliyor.
Tüm bu yenilikler ve çok daha fazlası, Yeni Ducato Minibüs’ün 
düşük sürüş maliyeti ve artı değerleriyle sınıfının lideri 
olduğunun göstergesi.

KALİTE

STİL VE FONKSİYONELLİK

DAHA KONFORLU
PEDAL ÜNİTESİ



Yeni Ducato Minibüs’te her iş tipi için, sarfiyat ve 
emisyon değerleriyle etkin, dinamik ve çevre dostu 
bir motor var. Yeni Ducato Minibüs’ün ikinci nesil 
130 Multijet dizel motorunda vites geçiş 
göstergesi özelliği de standart olarak yer alıyor.

Daha yüksek verim için Yeni Ducato Minibüs, 6 ileri 
manuel vitesi ile her tür kullanıma uygun 
performans sunuyor.

MULTIJET II MOTOR

Güç

Tork

Silindir Hacmi: 2287
Tip: Dizel, 4 adet sıralı
doğrudan enjeksiyonlu

Multijet II Common Rail
Intercooler ve turboşarjlı
Zamanlama: Dişli kayış
İkiz üstten eksantrik milli

Maksimum Güç: 130 HP (96 kW)
Devir: 3600

Maksimum Tork:  320 Nm
Devir: 1800 – 2500

Emisyon Seviyesi: Euro 5+

2.3 Multijet II 130 HP
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SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ PAKETİ

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

YENİ NESİL GÜVENLİK

En ileri kontrol ve güvenlik teknolojileriyle 
tasarlanan Yeni Ducato Minibüs’te maksimum 
güven duygusu, yüksek sürüş performansıyla 
birleşti. 

TRACTION+
TRACTION+ tutuşu zayıf olan zor zeminlerde aracın 
çekişini artıran yenilikçi çekiş kontrol sistemidir. Tutuşu 
düşük yol şartlarında devreye giren kontrol ünitesi sürüş 
torkunu yola daha çok tutunan tekerleğe aktararak aracın 
ilerlemesini sağlar. Bu şekilde aracın performansı 
rahatlar ve en düzgün denge ve idare sağlanmış olur.

SAVRULMA AZALTICI (ROM)
Savrulma riskinin daha fazla olduğu durumlarda ESC 
sisteminin yeni yardımcısı.

HILLHOLDER
Yokuşta aracın arkaya kaymasını önlemek üzere el freni 
çekmeye gerek kalmadan frenleme yapar. 

ELEKTRONİK DENGE KONTROLÜ (ESC)
Sistem acil durumlarda, örneğin yolda olabilecek 
beklenmedik bir engelden sakınmak üzere yapılan ani 
dönüş manevralarında, aracın dengesini koruyarak 
yolda tutmak üzere devreye girer. Yanal hızlanma, sürat, 
direksiyon hâkimiyeti ve açısı gibi değerleri işler ve 
gerektiğinde sürüş torku ve fren sistemine müdahale 
ederek aracın dengesini en iyi seviyeye getirmeye 
çalışır. Sistem, Yük Dağılımı Kontrol Sistemi (LAC), 
Savrulma Azaltıcı (ROM), Antipatinaj Sistemi (ASR), 
Motor Fren Torku Düzenleyici (MSR), yokuşta kalkışlarda 
kaymayı önleyen Hillholder ve fren destek sistemi HBA
fonksiyonlarını içermektedir. 

YÜK DAĞILIMI KONTROL SİSTEMİ (LAC)
ESC sistemine entegre olan Yük Dağılım Kontrol Sistemi 
yolculuk esnasında aracın özellikle toplam ağırlık ve 
ağırlık merkezi anlamında yük durumunu belirler. Bu 
parametrelere dayanarak ABS, ASR ve ESP 
fonksiyonlarına daima ve mümkün olduğunca etkili 
olmaları için yeni değerler hesaplayarak müdahale 
eder. 

HIZ KONTROLÜ VE HIZ SINIRLAYICI
Hız kontrolü yolculuk hızınızı ayarlayıp muhafaza 
etmeye yarar. Hız sınırlayıcı ise güvenliği artırıp, 
limitleri aşma riskini azaltarak aracın ulaşabileceği en 
yüksek hızı ayarlamanızı sağlar (Yalnızca 130 HP motor 
ile sunulmaktadır). Sürücü gaz pedalına tam basarak 
bazı gerekli manevralarda limitleri aşabilir.  

ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ UYARMA SİSTEMİ (LDWS) 
Görüşün kötü olduğu hava şartlarında dahi, aracın 
şeridinden çıktığını saptayan sistemdir. Tehlike yaratan 
durumlarda sesli ve görüntülü bir sinyal sürücüyü 
uyarır.

LASTİK BASINCI GÖSTERGESİ (TPMS) 
Bu göstergede düzenli şekilde lastiklerin basıncı 
denetlenir ve herhangi bir basınç kaybı doğrudan ön 
paneldeki ekranda belirir. 

UZUN FAR IŞIĞI TANIMA SİSTEMİ
Bu sistem ön farların yanması ve sönmesini kontrol eder. 
Karşıdan gelen araçları otomatik olarak tanıyarak, gece 
sürüşlerinde görme kapasitesini artırırken ışık 
parlaması riskini aza indirir. 

TRAFİK İŞARETLERİ TANIMA SİSTEMİ (TSR) 
Bu sistem araç içi kamerayı kullanarak hız limiti ve 
sollama işaretlerini önceden algılayıp ön paneldeki 
ekrana aktararak sürücüye destek olur. 

YOKUŞ İNİŞ KONTROLÜ
Bu sistem, %50’ye varan eğimli yokuştan fren ya da gaz 
kullanmadan inilmesini sağlar. Bu şekilde siz de 
yalnızca sürüşünüze odaklanırsınız.  

YAĞMUR VE KARANLIK SENSÖRÜ
Yağmurun yoğunluğuna göre silecekleri çalıştırır ve 
hızlarını ayarlar.  Alacakaranlık sensörü ise dışarıdaki 
ışık yetersiz hale gelince otomatik olarak kısa farları 
yakar.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

YENİ BİR NESLİN STİLİ

Yeni Ducato Minibüs’ün çarpıcı tasarımında, stilin 
fonksiyonellikle buluştuğu gösterişli hatlar, hem 
dinamik ve sağlam bir karakter hem de yenilikçi bir 
görüntü ortaya koyuyor. Stil kavramının Yeni Ducato 
Minibüs’ün olmazsa olmazlarından olduğunu 
anlamak için tamponlarına, ızgarasına, ön farlarına, 

alt plakalarına ve kapı kollarına bir kez bakmak 
yeterli. Küçük görünen ancak büyük fark yaratan 
tüm bu detayları ile Yeni Ducato Minibüs tasarım ve 
fonksiyonelliği mükemmel bir denge ile 
buluşturuyor.

DÖRT PARÇADAN OLUŞAN ÖN KISIM

ÖN TAMPON SPOILER

Izgaraya ek olarak ayrı ayrı çıkarılabilen üç parçadan oluşan yeni tampon, tasarımıyla 
en yüksek oranda koruma sağlayacak, bakımı hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek 
şekilde tasarlandı.

Yeni Ducato Minibüs’ün minimal ama çarpıcı çizgilerini sergileyen ön yüzü ise, 
kompakt yapıdaki tamponunu, tüm çarpışma testlerinde kanıtladığı gibi en etkin 
biçimde koruyor ve bu özelliğiyle de sınıfının en iyisi olma iddiasının altını bir kez 
daha çiziyor. 
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BLUETOOTH® RADYO

FONKSİYONEL EŞYA GÖZÜSOĞUTUCU EŞYA GÖZÜ

ÇOK FONKSİYONLU DOKÜMAN TAŞIYICI*

TEKNOLOJİ VE FONKSİYONELLİK
Her çalışan için, elinin altındaki aletleri, araçları basit ama verimli 
şekilde kullanabilmesi son derece önemlidir. Yeni Ducato 
Minibüs’ün yolcu bölümü onun gerçek kontrol merkezidir. Tüm 
bilgi ve eğlence aygıtları, güvenlik ve sürüş yardım sistemleri 
sürücü koltuğundan rahatça ulaşılabilecek şekilde 
konumlandırılmıştır. 
Bluetooth radyo, istediğin müziği USB ve AUX girişleri sayesinde 
en sık kullanılan multimedya formatlarında dinlemenizi sağlar. 
Çok Fonksiyonlu Doküman Taşıyıcı, Yeni Ducato Minibüs’ün en 
çarpıcı yeni özelliklerinden biri. Benzersiz tasarımı, tüm akıllı 
telefonları, 10” ölçüsünde ekrana sahip tablet bilgisayarları, hatta 
farklı ölçülerde kağıtları bile tutabiliyor. Ofisinizi her yere 
beraberinizde götürebileceğiniz bu ayrıcalık, aracınıza fark, 
işinize rahatlık katıyor.

Yeni Ducato Minibüs’te isteğe bağlı alınabilen ön paneldeki klima 
çalışırken soğutmalı bölmede yiyecek ve içeceklerinizi muhafaza 
edebiliyorsunuz. Ön panelindeki eşya bölmeleri, orta bölümdeki 
bardak ve şişe taşıyıcı, cep telefonu bölmesi ve açık eşya gözü, 
Yeni Ducato Minibüs’ün detaylarda saklı mükemmelliğini 
gösteriyor.
Orta bölümdeki fonksiyonel eşya gözü bardak ve şişe taşıyıcı, 
cep telefonu bölmesi ve açık eşya gözü ile Yeni Ducato Minibüs’ün 
detaylarda saklı mükemmelliğini gösteriyor. Bu bölgeye 
yerleştirilen USB ve AUX çıkışları sayesinde akıllı telefon ve 
tablet bilgisayarları şarj etmek de mümkün oluyor.

YENİ BİR NESLİN TEKNOLOJİSİ

Ürün özellikleri Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.
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GÖVDE VE KOLTUK SEÇENEKLERİ
Yeni Ducato Minibüs, geniş ürün gamıyla kullanıcılarına farklı 
alternatifler sunmaktadır. CITY ve DELUX donanım seviyelerine 
ek olarak, yüksek teknolojiyi temsil eden TECHNOLUX versiyonu 
da kullanıcılarına ayrıcalıklı bir yolculuk deneyimi yaşatmaktadır. 

Yeni Ducato Minibüs’ün çok yönlü tasarımı, her taşımacılık tipine 
kolaylıkla uyum sağlayabilir. 3 farklı gövde seçeneği ve 13+1’den 
19+1’e uzanan birçok farklı koltuk dizilimi sayesinde, tam 
aklınızdaki çözümü Yeni Ducato Minibüs’te mutlaka bulacaksınız. 

Yeni Ducato Minibüs’ün tamamen yenilenen iç tasarımı, farklı 
kullanım tiplerine en iyi şekilde cevap verir. İç tasarımdaki yapısal 
geliştirmeler, Yeni Ducato Minibüs’ün hem daha kullanışlı hem 
daha estetik bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. İç mekan 
kaplamalarının malzemesi ve yeni bej rengi, zarafet ve kalite 
algısını ön plana çıkarır. Bütün versiyonlarda (11,5 m3 CITY 
versiyon hariç) sürücü bölmesi üzeri tasarım değiştirilerek daha 
ferah bir iç hacim sağlanmıştır. Tavan tipi klimalardaki hava 
kanallarının uzatılmasıyla, hem sürücünün hem yanındaki 
yolcunun klimadan daha verimli olarak yararlanabilmesi mümkün 
olmuştur.

Yeni Ducato Minibüs’ün sınıfında ilk ve tek olan bir başka özelliği, 
sadece güvenliği geliştirilmiş sürücü koltuğunun değil, aynı 
zamanda ön yolcu koltuğunun da kendinden emniyet kemerli ve 
360 derece dönme özelliğine sahip olmasıdır. Böylece sürücü 
yanında oturan kişi, arka bölümde seyahat eden yolcularla rahat 
bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Ayrıca tüm Yeni Ducato 
Minibüs versiyonlarında Okul Paketi isteğe bağlı olarak 
sunulmaktadır. 

YENİ NESİL İÇ TASARIM

13+1

16+1

16+1

16+1 16+1

19+1 OKUL

CITY DELUX TECHNOLUX

11,5 m3 Gövde

13 m3 Gövde

15 m3 Gövde
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YENİ NESİL İÇ TASARIM • CITY •

Yeni Ducato Minibüs ürün gamının standart donanımını 
oluşturan CITY versiyonu, konforu ekonomiyle 
buluşturmak için tasarlanmıştır. Özel tasarımlı sırt 
sabit, 2 nokta emniyet kemerli ve kolçaksız koltukları 
sayesinde hem yoğun kullanım gerektiren hatlarda hem 
de kısa mesafeli şehiriçi taşımacılığında kullanıcılarına 
çok büyük kolaylıklar sunmaktadır. İsteğe bağlı olarak 
sunulan tavan tipi klima, standart türbin tavan 

tasarımıyla şık bir uyumu sergilemektedir. Yine isteğe 
bağlı olarak sunulan elektrikli sürgülü yan kayar kapı 
sayesinde kullanım konforu artırılabilmektedir. CITY 
versiyonunun sadece okul taşıtlarına özel olarak 
tasarlanan 19+1 koltuklu donanımında, elektrikli yan 
sürgülü kayar kapı, türbin tavan klima ve okul taşıtına 
özel daha pek çok özellik standart olarak sunulmaktadır.  

Fotoğraftaki aracın iç tasarımı Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

Kontrol paneli, sürüş esnasında her 
koşulda gerekli bilgilerin görülebilirliğini 
ve okunabilirliğini sağlamak amacıyla 
tasarlanmıştır. 



YENİ NESİL İÇ TASARIM • DELUX •

Yeni Ducato Minibüs ürün gamının DELUX versiyonu, 
CITY versiyonundan, sırt yatarlı, kolçaklı ve 3 nokta 
emniyet kemerli koltukları ve özel entegre kafalık 
tasarımıyla ayrışmaktadır. DELUX versiyonunda 
standart olarak sunulan ve her yolcuya kişiselleşmiş 
aydınlatma ve havalandırma imkanı sağlayan özel tavan 

tasarımı, ilave ısıtıcı ünitesi ve elektrikli sürgülü yan 
kayar kapı, seyahat konforunun referansı olmaya 
adaydır. Sadece DELUX versiyonunda bulunan kadife 
kumaş kaplı koltuklar ise, hem estetik hem de kalite 
algısını yükseltmektedir. 
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YENİ NESİL TEKNOLOJİ • TECHNOLUX •

Yeni Ducato Minibüs TECHNOLUX versiyonu, DELUX 
versiyonuna kıyasla teknolojik ve estetik olarak farklı 
özelliklere sahiptir. Binek araçların üst versiyonlarında 
görmeye alıştığımız birçok estetik ve güvenlik donanımı, 
TECHNOLUX versiyonunda standart olarak sunulmaktadır. 
Bu özellikleriyle minibüs segmentinde büyük bir fark 
yaratan Yeni Ducato TECHNOLUX versiyonu, size yepyeni 
bir sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

TECHNOLUX versiyonunda standart olarak sunulan krom 
efekti boyayla renklendirilmiş difüzör çerçeveleri, deri 
direksiyon simidi, deri vites topuzu ve krom çerçeveli 
gösterge paneli gibi ayrıcalıklar, size binek otomobil keyfi 
yaşatma hedefiyle tasarlanmıştır. Hız limitleme 
fonksiyonlu hız sabitleyici ise, güvenli ve konforlu sürüşü 
desteklemektedir. 

7’’ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi 

7’’ dokunmatik ekrana sahip Bilgi&Eğlence sistemi 
içeriğinde barındırdığı Türkiye haritalı navigasyon ile 
sürücüsüne destek oluyor. Harici USB bağlantısı ve SD kart 
girişi ile istenilen müzik ve eğlence dosyalarının 
oynatılmasını sağlıyor.

Ön Sis Farları ve Spoiler 

Ön tamponun alt kısmında yer alan sis farları, 
maksimum görüş açısı sunarak zor koşullarda 
sürücüye yardımcı olmaktadır. Yine ön tamponun altına 
yerleştirilen krom efekt boyayla renklendirilmiş spoiler 
ise TECHNOLUX minibüsün estetik anlayışını 
farklılaştırmaktadır.

LED Gündüz Farları
Yeni Ducato Minibüs TECHNOLUX versiyonunun hemen 
fark edilmesini sağlayan bir başka özellik de LED 
gündüz farlarıdır. Segmentinde ilk defa Yeni Ducato 
Minibüs TECHNOLUX versiyonunda sunulan bu farlar, 
normal ampullerden daha uzun ömürlü olan ve daha az 
enerji harcayan LED ampulleri sayesinde bakım 
masraflarını da azaltmaktadır.
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DONANIMLAR
Gövde tipi 11,5 m³ 13 m³ 15 m³ 
VERSİYON CITY CITY CITY DELUX TECHNOLUX* OKUL 

DIŞ TASARIM  

Çift parabolik halojen farlar S S S S S S 
Gündüz farı S S - - - - 
Led gündüz farı - - S S S S 
Ön sis farları - - S S S S 
Sinyal lambası entegre çift kollu dış dikiz aynaları S S S S S S 
Sürgülü yan kapı altında elektrikli otomatik basamak S S S S S S 
Sürgülü açılan ikinci sıra yan camlar (Klimasız araçlarda) S S S S - -
Elektrikli ve güvenlikli otomatik sürgülü yan kapı O O O S S S 
Yan süs çıtaları S S S S S S 
3. stop lambası entegre arka spoiler S S S S S S 
Kilitli yakıt depo kapağı S S S S S S 
Üç parçadan oluşan ön tampon S S S S S S 
Alüminyum ön tampon spoileri - - - - S -
16” jant S S S S S S 
Tam boy jant kapakları S S S S S S 
Tavanda açılabilir acil çıkış penceresi S S S S S S 
Okul Paketi (Arka kapıda reflektörlü OKUL TAŞITI yazısı, DUR lambası, 4 adet görüş kamerası) O O O O O S 
İÇ TASARIM VE KONFOR  

Yüksekliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon S S S S S S 
Orta konsolda telefon ve bardak tutucu S S S S S S 
360 derece dönebilen, kendinden emniyet kemerli sürücü koltuğu - S S S S S 
360 derece dönebilen, kendinden emniyet kemerli ön yolcu koltuğu - S S S S S 
Sürücü koltuğu bel ayarı + Kol dayama S - - - - -
Sürücü koltuğu bel ayarı ve sağ/sol kolçak - S S S S S 
Ön yolcu koltuğunda kol dayama S - - - - -
Ön yolcu koltuğunda sağ/sol kol dayama S S S S S 
Sürücü koltuğu altı yönde ayarı S S S S S S 
Tekli ön yolcu koltuğu ileri-geri ayarı S - - - - -
Tekli ön yolcu koltuğu altı yönde ayarı - S S S S S 
Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları S S S S S S 
LUX tip sırt yatarlı yolcu koltukları - - - S S -
Koridor tarafı kolçaklı yolcu koltukları - - - S S -
Sabit sırtlı CITY tip koltuklar S S S - - S 
Metalik boyalı difüzör çerçeveli TECHNO torpido - - - - S -
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu - - - - S -
FONKSİYONEL/ELEKTRİK  

Bluetoothlu/Aux ve USB girişli 7" dokunmatik ekranlı multimedya sistemi S S S S S S 
Türkiye haritalı navigasyon - - - - S -
Elektrik kumandalı dış dikiz aynaları S S S S S S 
Ön paneldeki ilave 12 volt elektrik çıkışı S S S S S S 
Çakmak ve kül tablası S S S S S S 
Elektrikli ön camlar S S S S S S 
Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme S S S S S S 
Krom çerçeveli gösterge paneli - - - - S -
Hız sınırlamalı Cruise Control - - - - S -
Atermik camlar S S S S S S 
Kapasitesi artırılmış alternatör S S S S S S 
6 adet LED ışıklı iç aydınlatma S S S - - -
Yolcu bölümü uzun aydınlatma LED lambası - - - S S S 
Yolcu üstü LED ışıklı hava difüzörlü iç aydınlatma ünitesi - - - S S -
Türbin kanal entegre tavan - S S S S S 
Türbin tavanlı tavan kliması - O O O S S 
Önden üflemeli yolcu bölümü kliması O - - - - -
Yolcu bölümü ilave ısıtıcı (kalorifer) - - - S S S 
Viraj denge mili S S S S S S 
İlave ön sürücü bölümü klima O O O O O O 
EMNİYET  O 
EBD’li ABS S S S S S S 
Sürücü hava yastığı S S S S S S 
Yolcu koltuklarında 3 noktalı emniyet kemerleri S - - S S S 
Yolcu koltuklarında 2 noktalı emniyet kemerleri - S S - - -
ESC (Elektronik Denge Kontrol Sistemi) S S S S S S 
ROM (Devrilme Önleyici Sistem) S S S S S S 
ASR (Antipatinaj Sistemi) S S S S S S 
LAC (Yük Denge Kontrol Sistemi) S S S S S S 
Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) S S S S S S 
HBA (Panik Fren Destek Sistemi) S S S S S S 
MSR (Motor Tork düzenleyicisi) S S S S S S 
Uzun far tanıma sistemi - S S S S S 
Trafik işareti tanıma sistemi - S S S S S 
Şerit takip uyarı sistemi - S S S S S 
Yağmur sensörü - - S S S S 
Karanlık sensörü - - S S S S 

S: Standart         O: Opsiyonel          - : Mevcut değil

*Hız Sabitleyici (Cruise Control) ve sınırlandırıcı sistem Technolux versiyonda standart olarak sunulmaktadır.

MOTOR 
Motor tipi 4 silindirli Multijet motor, 16V 
Yakıt besleme Turbo kompresör ve intercooler ile elektronik kontrollü Common Rail direkt enjeksiyon 
Silindir hacmi (cc) 2287
Maksimum güç hp- d/d 130 - 3.600 
Maksimum tork Nm (kgm) - d/d 320 - 1.800 
Sıkıştırma oranı 19,0:1 
Akü kapasitesi 12V (Amper-saat) 95
Debriyaj tipi Hidrolik devre ayırıcı mekanizmalı monodisk 
Çekiş Ön tekerleklerden
Şanzıman 6 ileri vites + geri vites 
Şanzıman oranları
1. vites 3,727 : 1 
2. vites 1,952 : 1 
3. vites 1,290 : 1 
4. vites 0,875 : 1 
5. vites 0,673 : 1 
6. vites 0,585 : 1 
Geri vites 3,154 : 1 
Son dişli oranı 5,231:1
Direksiyon sistemi Hidrolik kremayer
Emisyonlar Euro 5+
Yakıt tankı kapasitesi (lt) 90
Lastikler 11,5 m3 gövde 215/75 R 16C - 13 ve 15 m3 gövde 225/75 R 16C 
FRENLER VE SÜSPANSİYONLAR 
Fren sistemi 4 disk fren ve EBD’li ABS 
Ön fren Hava kanallı disk (D 300) 
Arka fren Disk (D 280 - 11,5 m3 araçlarda)  / Disk (D300 hava kanallı disk - 13 ve 15 m3 araçlarda)
Ön süspansiyon MacPherson tipi bağımsız, teleskopik amortisörlü, viraj denge milli 
Arka süspansiyon Boru şeklinde sabit dingil, parabolik yaprak yaylı 
PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİ
Maksimum hız (km/s) 150
Yakıt tüketimi (l/100 km) 11,5 m3 13 m3 15 m3

Şehiriçi (l/100 km) 8,2 8,4
Şehirdışı (l/100 km) 6,3 6,3
Ortalama (l/100 km) 7 7,1
CO2 emisyonu NEDC (g/km) 183 186
BOYUTLAR

MİNİBÜS 11,5 m3 MİNİBÜS 13 m3 MİNİBÜS 15 m3

Dingil mesafesi (mm) 3450 4035 4035
Toplam uzunluk (mm) 5413 5998 6363
Toplam yükseklik (mm) 2524 2524 2524
Toplam genişlik (mm) (aynalar hariç) 2050 2050 2050
İç uzunluk (mm) (sürücü arkası) 3120 3705 4070
İç genişlik (mm) 1870 1870 1870
İç yükseklik (mm) 1932 1932 1932
Eşik yüksekliği (mm) 560 560 560
Ön dingil tampon mesafesi (mm) 948 948 948
Arka dingil tampon mesafesi (mm) 1015 1015 1380
Yolcu bölümü hacmi (m³) 11.5 13 15

Teknik özellikler

BEJ-SİYAH JAKAR KUMAŞ
CITY

BEJ KADİFE 
DELUX / TECHNOLUX




