
Elkészült a SEVEL gyár négymilliomodik autója: egy Fiat 
Ducato Maxi 

 
 
Az olaszországi Val di Sangróban működő Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri) 
üzem, az FGA és a PSA-Peugeot Citroën közös vállalkozása elérte az eredetileg 
tervezett, négymilliós gyártási darabszámot. 
A jubileumi jármű egy 13 köbméteres, 3,5 tonna össztömegű Fiat Ducato Maxi volt, 3.0 
Multijet Power motorral (157 LE, 400 Nm) és Comfort-Matic automata sebességváltóval. 
Az ESP-vel, sebességtartó automatával, dupla rugós hátsó felfüggesztéssel, 270 
fokban nyitható hátsó ajtókkal, automata klímaberendezéssel, valamint CD-rádióval 
felszerelt modellt egy német ügyfél vásárolta meg, aki a szeptember 23-30. között 
megrendezett, hannoveri IAA haszonjármű kiállításon veszi át autóját. 
A Sevel a legnagyobb, közepes és nagyméretű haszonjárműveket előállító 
gyártólétesítmény Európában, az X 250-es modellcsalád pedig kategóriájának 
legnépszerűbb tagja (az európai összeladások 30 százalékát tudhatja magáénak).  
A Fiat Ducato az év első hat hónapjában 53 500 példányban talált gazdára, ezzel 
európai piaci részesedése 19,2 százalékra nőtt (2006-ban 15,1%.) Ezt a kiváló 
értékesítési teljesítményt egy olyan modell érte el, amely csaknem három évtizednyi 
tapasztalat nyomán, azt újraértelmezve jött létre. A piac a mai napig innovatív, 
hatékony, megbízható járműként, ideális munkatársként tekint a Ducatóra. Kivételes 
szállítókapacitásával (8-17 m3 raktér, 1000-2000kg hasznos terhelhetőség) a Fiat 
Ducato kategóriájának élén foglal helyet. Ugyanez érvényes markáns megjelenésére, 
praktikumára, kényelmére és kivételes teljesítményére, fejlett biztonsági és telematikai 
felszereltségére, valamint kedvező üzemben tartási költségeire és kedvező 
környezetvédelmi teljesítményére is. 
 
A Fiat Ducato 300-féle felépítményével, több mint 2000 különböző modellváltozatával, 
150 opciós tartozékával és több mint 120 árnyalatból álló színválasztékával hatékonyan 
és produktívan teljesít minden szállítással kapcsolatos elvárást.  
Összességében a Ducato modellkínálatát áruszállító (2-féle alapváltozat, 3-féle 
tengelytáv, 4-féle hossz, 3-féle magasság és 8-féle raktérméret), személyszállító (a 
Combi és Panorama kivitelektől a minibuszig és az iskolabuszig, 5-32 utas 
kapacitással) és átalakításokra alkalmas, járóképes alváz (4-féle tengelytáv, 5-féle 
vázhossz), továbbá különleges, lakókocsikhoz és lakóautókhoz tervezett, alacsonyabb 
és könnyített alvázak alkotják. 
 
A modell motorválasztéka szintén gazdag: háromféle Multijet dízelmotor (100 LE 2.2, 
120 LE 2.3 és 157 LE 3.0 motorok), valamint egy 136 lóerős 3.0 Natural Power 
(benzin/metán) vegyes üzemű erőforrás. Ezek a környezetbarát motorok mindenekelőtt 
kiváló gyorsítóképességükkel és rugalmasságukkal nyűgöznek le, köszönhetően már 
alacsony fordulatszámon rendelkezésre álló, tekintélyes nyomatékuknak (250-400 Nm), 
valamint élvezetes vezethetőségüknek, alacsony üzemanyag-fogyasztásuknak és 
rendkívüli megbízhatóságuknak. 
 
Külön említést érdemel a Ducato Natural Power kivitel, amely maga is hozzájárul a Fiat 
Professional földgáz-hajtású haszongépjárművek terén elért, vezető szerepéhez. A 
mindössze 8,8 l/100km átlagos üzemanyag-fogyasztású modell hatótávolsága 400 km, 
a kilométer-költségek pedig 25 százalékkal alacsonyabbak az azonos dízelváltozaténál. 
 



Rendkívül fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a Ducato garantáltan tökéletes 
biztonságot, kényelmet és minőségi utazási élményt kínál. Ezeket a jellemzőket nagyra 
értékelik azok, akik napjuk java részét a volán mögött töltik, és a Ducato mellett teszik le 
a voksukat. 
 
Torinó, 2010. szeptember 14. 
 
 
 


