
Uus Sprinter



See on nii mitmekülgne, et leiate täpselt õige sõiduki oma transporditöö jaoks ning see 
näeb nii hea välja, et paistab meeldivalt silma: uus Sprinter. Selle arvukad sõidukivariandid 
ja varustused võimaldavad valida ökonoomseid baasmudeleid – nt esisillaveoga – nagu  
ka täpselt tööülesande jaoks kohandatud furgoonautosid ja madelsõidukeid või esinduslikult 
sisustatud salongiga Tourer’eid.

Need on eelised, mis loevad: uutel esisillaveoga sõidukitel on võrreldes tagasillaveoga 
sõidukitega soodsam alghind, täiendav kandevõime ja madalam laadimisserv. Juhid saavad 
kasu intelligentsest juhtimis- ja näidikukontseptsioonist ning samuti modulaarsest mahalaa-
dimiskontseptsioonist, mida saab samamoodi nagu multimeedia- ja abisüsteemide valikuid 
täiuslikult sõiduki kasutusega kohandada. Kõige selle uue kõrval oleme aga säilitanud  
ka väärtusliku vana. Näiteks saab paljusid end tõestanud paigaldus- ja eemalduslahendusi 
ilma suurte muudatusteta edasi kasutada.

Sellega seab Sprinter tänu innovaatilisusele ja enam kui 20 aastasele kogemusele uue 
verstaposti tulevikku suunatud, tõhusa ja usaldusväärse mobiilsuslahendusena, mis aitab 
teie ettevõttel edasi liikuda.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Sprinter



Ainult Sinu jaoks:
Uus Sprinter.



Toote kontseptsioon

Juba visuaalselt on uus Sprinter väga silmatorkav: sõiduki disain järgib moodsat 
Mercedes-Benzi disainikontseptsiooni Sensual Purity. Ka juhiruum kujundati ümber ning 
avaldab muljet nii kõrgetasemelise disaini kui ka suurepärase funktsionaalsuse poolest.  
Näiteks intelligentse modulaarse mahalaadimiskontseptsiooni ja KEYLESS-START võtmevaba 
käivitusega. 

Lisavarustuses suure võimsusega katusekliimaseade hellitab teie kaassõitjaid Tourer’is 
meeldiva temperatuuriga. Täielikult sisustatud salongis on soovi korral iga istmerea jaoks 
saadaval ka USB-laadimisfunktsiooniga hoidik nutitelefonide jaoks.

Furgoonauto kaubaruum avaldab samuti muljet praktiliste lisadega, nagu seesmine katuse-
pakiraam1, optimaalse kaaluga plastikpõrand, laadimisalaga rattakoopad ja kaubaaluste 
toega lükanduste astmed, mis stabiliseerivad koormat nt kurvides ning võimaldavad koormat 
tõhusalt fikseerida.

Sellele lisanduvad esisillaveo, tagasillaveo ja nelikveoga2 ajamivariandid, mida on võimalik 
valida vastavalt kasutusprofiilile ja soovitud sõidukäitumisele. Käiguvahetus toimub kas  
käsitsi 6-käigulise manuaalkäigukastiga3 või automaatselt 7G-TRONIC PLUS või erakordse 
9G-TRONIC4 automaatkäigukastiga.

1  Seesmine katusepakiraam on eeldatavalt saadaval alates 02/2018. 2 Nelikvedu on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. 
3  Baasvarustuse 6-käiguline manuaalkäigukast koos V6-silindriline diiselmootor OM642 on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. 
4 Saadaval ainult koos esisillaveoga.



Ilus silmale, 
kuid veel tõhusam töö jaoks.



Ka visuaalselt täiuslikult sobiv.

Keredisain



Disainikontseptsiooni Sensual Purity, mis on väga edukas Mercedes-Benzi sõiduautodel, 
 rakendati nüüd ka Sprinter’ile. Sest miks ei võiks töö juures ka hea välja näha? See vaimustab 
atraktiivse, puristlikult modernse pindade kujundusega. Kaunite proportsioonidega sõiduki 
kõige silmatorkavamad elemendid on selle iseloomulik esikülg, mille keskel ilutseb Mercedese 
täht ning voolavalt ühtesulanduvate pindadega külgvaade. Moodsa disaini abil õnnestus ka 
sõiduki õhutakistust optimeerida, mis võib kütusekulule positiivselt mõjuda.

Omapärasema disaini jaoks saab muuhulgas valida täis-LED-esilaternad koos juurdekuuluvate 
osaliste LED-tagatuledega, kroomitud iluvõre, kergemetallveljed ning sõiduki värvi kaitserauad 
ja monteeritavaid osi. Sellel lisandub mitmekülgne värvide ja erivärvide pakkumine. Seda kõike 
võimaldab sõiduki disain, mida saab suures ulatuses individuaalselt kujundada ning mis on 
seetõttu ka visuaalselt ettevõttega täielikus kooskõlas.

1 Erivarustus.

Keredisain

Siin esitatud seeria- ja metallikvärvid1 on vaid väike osa Sprinteri võimalikest värvidest. Soovi korral on kokku saadaval veel 
umbes 200 muud eripakkumises olevat värvi.



Salong, milles end hästi tunda – ka töö ajal.

Salongi disain



Sprinter’isse sisenemine oli alati midagi erilist. Sõiduki täielikult uuesti kujundatud salong on 
taas kord tabanud täiusliku tasakaalu otstarbeka funktsionaalsuse ja kõrgetasemelise esteetika 
vahel. Seda on võimalik väga mitmekülgselt sisustada ning täpselt vastavalt tööülesannetele 
ja individuaalsetele soovidele kohandada. 

Side- ja meelelahutusvõimaluste pakkumine ulatub näiteks Mercedes-Benzi USB- ja Bluetooth®-i 
liidesega helisüsteemiga nutitelefoni hoidikust kuni kõrge resolutsiooni, suure puutekraani, kiire 
kõvaketta navigeerimisega multimeediasüsteemini koos 3D-kaartide ja nutitelefoni integreerimis-
funktsiooniga. Meeldivate temperatuuride jaoks saab juhiruumis vastavalt mugavussoovidele 
ja klimaatilistele oludele kasutada poolautomaatselt reguleeritavat kliimaseadet või kliima auto-
maatikat. Salongi jaoks on soovi korral võimalik valida kolme katusekliimaseadme vahel, millest 
üks on täiendav tippklassi seade. Ka mahalaadimiskontseptsioon vaadati üle ning ehitati modu-
laarselt üles. Nii on näiteks võimalik hoiuriiuleid soovi korral kaanega sulgeda või topsihoidiku-
tega varustada. Raadio või multimeediumsüsteemi puudumise korral on keskkonsoolis saadaval 
suur hoiuriiul ja kaks DIN-lahtrit. See lihtsustab tööd ja tagab juhi töökohal korra. 

Nende ja paljude teiste varustusvõimaluste juures on lihtne end juhi või kaassõitjana Sprinter’is 
hästi tunda.

Salongi disain



Varustused | Ajamivariandid

Mitmekülgne valik spetsiaalsete transpordiülesannete jaoks.

Esisilla-, tagasilla- või nelikvedu1 – nende kolme Sprinter’i ajamivariandiga leiate sobiliku ajami 
peaaegu iga transpordiülesande ja iga sõiduprofiili jaoks.

Esisillaveo eelisteks on muu seas suurepärane veojõud vähekoormatud sõidukite puhul, suur 
kaubaruumi maht ja suur maksimaalne kandevõime madala laadimisserva juures. Ainult selle 
ajamivariandi jaoks on saadaval: uus automaatkäigukast 9G-TRONIC.

Tagasillaveo korral parandab ajami ja rooli eraldamine sõidumugavust ja optimeerib pöörde-
raadiust. Ka sõidukäitumine muutub väledamaks – eriti võimsate 120 kW2 ja 140 kW3 mootorite 
abil. Haagiserežiimis näitab tagasillavedu samuti oma tugevusi.

1  Nelikvedu on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. 2 Sprinter’i kastiauto N1-kategooriaga: kütusekulu asulas/maanteel/kombineeritult: 7,4–9,2/6,6–7,7/7,6–8,0 l/100 km; CO2-heitmed kombineeritult: 199–210 g/km. Sprinter Tourer M1-kategooriaga: kütusekulu asulas/maanteel/kombineeritult: 
8,6/6,2/7,1 l/100 km; CO2-heitmed: kombineeritult 186 g/km; tõhususklass: B. Sprinter’i madelveokast N1-kategooriaga: kütusekulu asulas/maanteel/kombineeritult: 8,8–9,6/6,6–7,6/7,6–8,3 l/100 km; CO2-heitmed kombineeritult: 199–219 g/km. Toodud kuluväärtused kehtivad ainult baasvarustuses oleva 
6-käigulise manuaalkäigukasti jaoks, ilma nelikveota. Nelikvedu on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. Tegelik kütusekulu sõltub muuhulgas sõiduki kaalust ja valitud lisavarustusest. 3 Sprinter kastiauto N1-kategooriaga: kütusekulu asulas/maanteel/kombineeritult: 10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; 
CO2-heitmed kombineeritult: 249–252 g/km. Sprinter Tourer M1-kategooriaga: kütusekulu asulas/maanteel/kombineeritult: 9,4/7,5/8,2 l/100 km; CO2-heitmed: kombineeritult 214 g/km; tõhususklass: C. Sprinter madelveokast N1-kategooriaga: kütusekulu asulas/maanteel/kombineeritult: 10,5–10,6/ 
8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; CO2-heitmed kombineeritult: 249–252 g/km. Toodud kuluväärtused kehtivad ainult lisavarustuses oleva automaatkäigukasti jaoks, ilma nelikveota. Nelikvedu on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. Baasvarustuse 6-käiguline manuaalkäigukast koos V6-silindriline diiselmootor 
OM642 on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. Tegelik kütusekulu sõltub muuhulgas sõiduki kaalust ja valitud lisavarustusest. Toodud väärtused on saadud, järgides ettenähtud mõõtmisprotseduure (vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 ja 595/2009 hetkel kehtivale versioonile). Märkus: andmed  
ei ole seotud üksiku sõidukiga ega ole pakkumise osa, vaid on mõeldud üksnes erinevate sõidukitüüpide võrdlemiseks. CO2-heitmeid, mis tekivad kütuse või muude energiaallikate tootmise ja ettevalmistamise käigus, ei võeta CO2-heitmete arvutamisel arvesse, vastavalt direktiivile 1999/94/EÜ.

Juurdelülitatav nelikvedu 4 x 41 parandab veojõudu, eriti raskete ilmastikuolude või halbade 
teeolude korral, ning pakub seeläbi täiendavat sõiduturvalisust ja -dünaamikat. Keeruliste tööde 
jaoks on võimalik täiendavalt tellida ka käigukasti reduktorit. Esmakordselt on ka nelikveoga 
Sprinter’i jaoks saadaval automaatkäigukast 7G-TRONIC PLUS suurepäraseks käiguvahetus-
mugavuseks ja suureks kütusetõhususeks.



Varustused | Funktsionaalsus ja mugavus

Sõidu ajal pakuvad klappkaanega hoiuriiulid armatuurlaua vasakul ja paremal  
välisküljel turvalist panipaika tahvelarvutitele, dokumentidele, võtmetele,  
rahakottidele ja muudele esemetele.

Elektriliselt reguleeritavat juhiistet saab nupuvajutusega kohandada vastavalt  
individuaalsetele mugavussoovidele ning see vastab oma kõrge ergonoomilisuse 
tõttu kampaania „Terve selja nimel” (Aktion Gesunder Rücken (AGR)) kriteeriumitele.

Elektriliselt kokkuklapitavaid küljepeegleid saab kitsastes oludes sisse- ja  
väljasõitudel või parkimisel kokkuklapitud olekus paremini kahjustuste eest 
kaitsta.

Elektrilist seisupidurit saab nupuvajutusega lihtsalt ja mugavalt käitada ning see 
võimaldab seisupiduri hoova puudumise tõttu paremat ligipääsetavust sõiduki  
tagaosale.

Mugavas kauguses asuv suletav hoiuriiul vasakul küljel esiklaasi kohal võimaldab 
olulisi esemeid turvaliselt hoiustada.

Käivitage mootor lihtsalt nupuvajutusega: sõiduõiguse tuvastussüsteem 
KEYLESS-START võimaldab mootorit käivitada kõigest start-stopp-nupu  
vajutamisega süütelukus.

Funktsionaalsus ja mugavus.



Varustused | Funktsionaalsus ja mugavus

Katusepakiraam1 kaubaruumis kaitseb koormat võrreldes välja paigaldatud 
katusepakiraamiga paremini mustuse ja varguse eest.

Rattakoobaste puitkate parandab kaubaruumi laaditavust ja kaitseb plekki 
kahjustuste eest.

Kaks laealust LED-valgusriba valgustavad kaubaruumi võimalikult ühtlaselt ning 
parandavad seeläbi orienteerumist laadimisel ja mahalaadimisel.

Kaubaaluste toega lükanduste astmed stabiliseerivad koormat uksealas ning on 
eriti kasulikud euroaluste või võrkkastide transportimisel.

Optimaalse kaaluga plastikpõrand muudab kaubaruumi oma ühtlase pinnaga  
paremini kasutatavaks ja hooldatavamaks ning annab võrreldes puitpõrandaga 
umbes 18,5 kg suuruse kaalueelise.2

Tarvikukarbil saavad juht ja kõrvalistuja teha vajalikke kontori- ja kirjatöid juhiruumis 
praktilisel töökohal – saadaval integreeritud tahvelarvuti hoidik.3

1 Seesmine katusepakiraam on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. 2 Võrreldes puitpõrandaga kogu sõiduki ulatuses. 3 Tahvelarvuti hoidikut on võimalik hankida ainult Mercedes-Benzi tarvikute kaudu.

Funktsionaalsus ja mugavus.



Varustused | Funktsionaalsus ja mugavus

Suure võimsusega katusekliimaseade lisab eesmisele kliimaseadmele 11 kW suuruse 
täiendava jahutusvõimsuse ning hoolitseb jahutuse eest salongis, eriti väga kõrgete 
temperatuuride korral.

Siseküljel täielikult plastikpaneelidega kaetud parempoolne lükanduks parandab 
salongi ja kaubaruumi esteetikat veelgi.

Siseviimistlus Luxus koos USB-laadimisvõimaluse ja nutitelefoni hoidikuga  
annab salongile esindusliku välimuse ning parandab lisaks sellele müra- ja  
soojusisolatsiooni.

Kui reisijad soovivad eriti mõnusalt sõita, siis on saadaval kergesti kokku- ja  
lahtiklapitavad istmed kuni 20° alla seadistavate seljatugede ning mugavate  
peatugedega 3 istmerea jaoks.

Siseküljel täielikult plastikuga kaetud tagauksed loovad salongis ja kaubaruumis 
meeldiva ja esindusliku esteetika.

Spetsiaalsed topsihoidikud on salongis paigutatud hästi kättesaadavatesse 
 kohtadesse. Need pakuvad iga istmekoha juures praktilist hoiustamisvõimalust 
kuumadele või külmadele jookidele topsides, pudelites või purkides.



Teie mobiilsus 4.0.



15Intelligentne võrguühendus

Selleks et muuta tööd võimalikult ökonoomseks ja meeldivaks, on Sprinter’i jaoks soovi 
korral saadaval erinevad raadiod, multimeediumsüsteemid ja ühendatavuse lahendused. 
Vastavalt vajadusele on saadaval pakkumised alates raadio, Bluetooth®-i liidesega  
ja  valjuhääldiga nutitelefoni hoidikust kuni kõrge resolutsiooniga puutekraani ning kiire 
kõvaketta navigeerimisega multimeediasüsteemini koos 3D-kaartide ja nutitelefoni  
integreerimisfunktsiooniga. Nende kasutamine on just selline nagu olema peab: lihtne. 
Multimeediumsüsteeme saab näiteks kõrge resolutsiooniga puuteekraani või mitme-
otstarbelise rooliratta puutetundliku juhtimisnupuga kasutada. Kõik juht- ja näidikuele-
mendid on kergesti kättesaadavad ja loetavad.

Kuna moodsa töömaailma juurde kuuluvad digitaalsed lahendused, oleme varustanud  
Sprinter’i integreeritud sidemooduliga, mis loob tehnilise aluse sõiduki püsiva interneti-
ühenduse jaoks. See võimaldab praeguste ja tulevaste Mercedes PRO teenuste kasutamist. 
Nende eelised ulatuvad alates ettenägelikust hooldushaldusest tingitud minimaalsetest 
rikkeaegadest kuni digitaalse sõiduraamatuni, mis muudab paberimajanduse üleliigseks.



Varustused | Informatiivne meelelahutus ja ühildatavus

Informatiivne meelelahutus ja ühildatavus.

Juhi vaatevälja ja haardeulatusse paigaldatud universaalne nutitelefoni hoidik 
võimaldab sõiduks kasutada erinevaid mobiilseid seadmeid.

Õnnetuse korral teostab Mercedes-Benzi hädakõnesüsteem automaatse  
hädaabikõne ning aitab seeläbi päästejõudude õnnetuskohta saabumise aega 
oluliselt lühendada.

Mitmeotstarbelise roolirattaga saab pardaarvutit, sõiduki funktsioone ja  
multimeediumsüsteemi juhtida mugavalt puutetundlike juhtimisnuppude või  
nuppudega ilma käsi roolilt tõstmata.

Kiire maanteeabi kõigest nupuvajutusega: maanteeabi juhtimiskeskus loob  
kõneühenduse klienditoekeskusega (Customer Assistance Center CAC) ning  
võimaldab kiire kohapealse abi andmist.

Selle varustusega muutub MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multi meedium-
süsteem 26 cm (10,25-tollise) puuteekraaniga täisväärtuslikuks navigeerimissüs-
teemiks, mis muudab oma sihtkohta juhtimise süsteemiga sõidud mugavamaks ja 
kiiremaks.

Tänu juhtmevabale laadimissüsteemile saab mobiilseid seadmeid, mis toetavad 
Qi-standardit 1.2 või millele on võimalik seda paigaldada, keskkonsooli ülemises 
hoiulaekas kergesti täis laadida.



Varustused | Informatiivne meelelahutus ja ühildatavus

Mercedes-Benzi helisüsteem pakub analoograadioside kõrval juba ka vabakäe-
funktsiooniga Bluetooth®-i liidest ja USB-liidest. Lisavarustusena on võimalik lasta 
paigaldada ka digitaalraadio.

MBUX multimeediumsüsteem kõrgresolutsiooniga 26 cm (10,25 tollise)  
puuteekraaniga võimaldab muuhulgas kiiret kõvaketta navigeerimist koos 
3D-kaartide ja nutitelefoni integreerimisfunktsiooniga.

MBUX multimeediumsüsteem 17,8 cm (7-tollise) puuteekraaniga avaldab muljet 
intuitiivse puutejuhtimise, kõrgresolutsiooniga puuteekraani ja paljude sidevõima-
luste ning informatiivse meelelahutuse võimalustega.

Modulaarsus: raadio, multimeedia ja navigeerimine.

Kaasaegsed raadiod ja multimeediumsüsteemid täidavad  
informatiivse meelelahutuse, navigeerimise ja side osas pea 
kõik soovid. Mobiilseid lõppseadmeid saab kuumkoha 
 funktsiooniga integreeritud LTE-mooduli/raadiosidemooduli 
kaudu Internetiga ühendada. Innovaatiline on ka multimee-
diumsüsteemide kasutamine puuteekraani ja rooli puutejuh-
timisnuppude ning samuti hääljuhtimise kaudu. Lisaks sellele 
on võimalik lasta vastuvõetud sõnumeid ette lugeda või neid 
dikteerimis funktsiooni abil koostada. Navigeerimise juures 
on abiks Live Traffic Information1 (liiklusinfo), mis võimaldab 
ummikuid vältida. Nutitelefone on võimalik nutitelefoni integ-
reerimise kaudu sõiduki juht- ja näidikusüsteemiga integreerida.

Raadio, multimeedia ja navigeerimise erivarustuse valik:

Raadio eelpaigaldus eesmiste kahesuunaliste kõlaritega

Mercedes-Benz’i helisüsteem Bluetooth®-i liidese ja eesmiste kahesuunaliste  
kõlaritega

MBUX multimeediumsüsteem 17,8 cm (7-tollise) puuteekraaniga avaldab muljet 
intuitiivse puutejuhtimisega, nutitelefoni integreerimise ja navigeerimisfunktsiooniga

MBUX multimeediumsüsteem 26 cm (10,25 tollise) puuteekraaniga, pakub  
kõrgresolutsiooniga ekraani ning mitmeid side- ja informatiivse meelelahutuse 
võimalusi ning soovi korral ka liiklusmärgiabi.

Navigeerimine laiendab puuteekraaniga MBUX multimeediumsüsteemi täielikult  
integreeritud navigeerimissüsteemiks – soovi korral ka koos Live Traffic1 
funktsiooniga

Kõigi raadiovariantide jaoks sobilik DAB+ avaldab muljet suure programmivaliku, 
heade vastuvõtuomaduste ja muljetavaldava helipildiga

1  Live Traffic Information (reaalajaline liiklusinfo, riigipõhine) saadaval ainult koos Mercedes PRO-ga.



Mercedes PRO

Mercedes PRO
solutions

Pakub vajaduspõhiseid 
ja individuaalseid lahendusi.

Mercedes PRO
inspire 

Pakub võimalusi  
ja teavitab  

uutest arendustest.

Mercedes PRO
mobility

Pakub individuaalseid  
ja paindlikke  

mobiilsusvõimalusi.

Mercedes PRO
finance

Võimaldab kasutada  
täpseid finantslahendusi.

Mercedes PRO
service

Hoiab autoettevõtet  
ettenägelikult  

ja tõhusalt töös.

Mercedes PRO
connect

Ühendab intelligentselt  
sõidukid ja inimesed.

1 Mercedes PRO teenused ei ole Eestis saadaval.

1



Mercedes PRO

Mercedes PRO avab uusi võimalusi, pakkudes optimaalselt võrguga ühendatud tuge, kohandatud teenuseid, samuti digitaalseid teenuseid ning  aitab 
seeläbi juhtida ettevõtet lihtsamalt ja kiiremalt suurema tootlikkusega. Pakkumine tõstab individuaalselt kohandatud ja terviklike transpordilahenduste 
abil ettevõtete tõhusust ning võimaldab teil keskenduda oma põhitegevusele.

Mercedes PRO valdkondade hulka kuuluvad Mercedes PRO connect, ühenduvus- ja masinapargilahendus, mis ühendab masinapargi haldussüsteemi 
nutikalt teie sõidukite ja töötajatega, ning Mercedes PRO solutions vajaduspõhiste transpordilahenduste jaoks. Samal ajal kui Mercedes PRO  
service aitab kliendil tõhusalt ja ettenägelikult oma autoettevõtet töös hoida, annab Mercedes PRO inspire teavet uutest arendustest ja pakub võimalusi, 
kuidas äri veelgi tõhusamalt kujundada. Kui klient otsib kohandatud finantslahendusi või paindlikke ja individuaalseid mobiilsusvõimalusi, leiab  
ta sobiva lahenduse Mercedes PRO finance’ist ning Mercedes PRO mobility’st.

Mercedes PRO: lihtsustab ja kiirendab teie äri.

Mercedes PRO tuleb 2017. aastal kasutusele valitud Euroopa riikides. Lisateavet saate oma Mercedes-Benzi edasimüüjalt.

1 Mercedes PRO teenused ei ole Eestis saadaval.



Kus on transporditöö, 
seal on ka Sprinter.



Vajadusepõhised lahendused

Teie jaoks peab kaubik olema eelkõige praktiline ja ökonoomne? Või soovite esinduskaubikut, 
mis vastab kõige kõrgematele nõudmistele mugavuse osas? Sprinter võimaldab mõlemat – 
ja veel enamat: furgoonauto ja Tourer ning šassii ja üksik- või topeltkabiiniga madelsõiduk 
moodustavad muljetavaldava valikuvõimaluse aluse. Valikuvõimalust suurendavad veel 
4 mootorit, arvukas erivarustus, ajamivariandid ning tööstusharuspetsiifilised lahendused 
kereehitajatele. Seeläbi saate konfigureerida sõidukeid lubatud täismassiga kuni 5500 kg. 
Sprinter Tourer’is on ruumi kuni 8 isikule ning lisaks juhile. 4 sõidukipikkusest pikima ja 
3 katusekõrgusest kõrgeimaga on Sprinter’i furgoonautos teie kasutuses kuni 17 m3 
kaubaruumi mahtu. Vajaduse korral on võimalik veel kuni 3500 kg juurde haakida, mis 
teeb lubatud kogukaaluks kuni 8750 kg. 

Enam kui 600 erivarustusega, nende seas näiteks erilised autopargi- ja ajamilahendused, 
saab Sprinter’it täpselt teie vajadustega sobitada. Spetsiaalsete tööstusharu nõudmiste 
täitmiseks saate Mercedes-Benz VanSolution’ilt valmislahendusi otse tehasest ning partner-
programmi „Mercedes-Benz VanPartner” raames tunnustatud kvaliteediga paigaldus- ja 
ümberehituslahendusi meie partneritelt.

Selleks et saavutaksite oma eesmärgid nii iseseisvalt kui ka ökonoomselt, pakub Sprinter 
laiaulatuslikku agregaatide valikut.

Kogu info tehase valmislahenduste kohta leiate Conversion Worldist, paigaldus- ja ümberehituslahenduste digitaalsest alguspunktist aadressil: 
http://conversion-world.com



Keremudelid.
Max kandevõime 1360 kg 

Max haagisekoormus  
pidurdatult/pidurdamata: 

2000/750 kg
Lubatud täismass  

max 3500 kg

kg

Vajadusepõhised lahendused

Sõiduki kõrgused: 
2633 mm

2360 mm

Max lükandukse kõrgus: 1818 mm Max salongi kõrgus: 1918 mmMax päraukse kõrgus: 1818 mm

Min laadimis
serva kõrgus: 
639 mm

Sõiduki pikkused: 5267 mm 5932 mm 6967 mm

Max 8 istet  
pluss juhiiste

Sõiduki laius koos
küljepeeglitega: 2345 mm

3262 mmSalongi pikkused: 2597 mm 4297 mm

Max salongi laius: 1774 mmMax lükandukse laius: 1251 mm

Max päraukse  
laius: 1542 mm

Toodud sõiduki mõõtmed ja massid on põhiandmed, need võivad  
erineda, olenevalt mootorist, kandevõimest ja lisavarustest.

 



Vajadusepõhised lahendused

Min laadimis
serva kõrgus: 
566 mm

Max kandevõime 3175 kg 
Max haagisekoormus  

pidurdatult/pidurdamata: 
2000/750 kg

Lubatud täismass  
max 5500 kg

kg

 

Sõiduki laius koos
küljepeeglitega: 2345 mm

Kaubaruumi pikkused: 2607 mm 3272 mm 4307 mm 4707 mm

Max kaubaruumi laius: 1787 mmMax lükandukse laius: 1260 mm

Max päraukse  
laius: 1555 mm

Sõiduki kõrgused: 
2831 mm 

2620 mm

2365 mm

Max lükandukse kõrgus: 1899 mm Max kaubaruumi kõrgus: 2243 mmMax päraukse kõrgus: 1927 mm

Sõiduki pikkused: 5267 mm 6967 mm 7367 mm5932 mm

max 17 m3  
kaubaruumi

maht
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Vajadusepõhised lahendused

Max kandevõime 3155 kg 
Max haagisekoormus  

pidurdatult/pidurdamata: 
2000/750 kg

Lubatud täismass  
max. 5500 kg

kg

Sõiduki pikkused: 6046 mm 6246 mm 6946 mm

Max madelveokasti  
laius: 2135 mm

Madelveokastide pikkused: 2858 mm 3408 mm 4308 mm

Sõiduki laius koos  
küljepeeglitega: 2675 mm

max 9,2 m2 

Min laadimisserva 
kõrgus:  
894 mm

Toodud sõiduki mõõtmed ja massid on põhiandmed, need võivad  
erineda, olenevalt mootorist, kandevõimest ja lisavarustest.



Vajadusepõhised lahendused

Max kandevõime 3010 kg 
Max haagisekoormus  

pidurdatult/pidurdamata: 
2000/750 kg

Lubatud täismass  
max. 5500 kg

kg

Max madelveokasti  
laius: 2135 mm

Madelveokastide pikkused: 2128 mm 2708 mm 3408 mm

Sõiduki laius koos  
küljepeeglitega: 2675 mm

Sõiduki pikkused: 5576 mm 6156 mm 6856 mm

Alates laadimisserva 
kõrgusest: 969 mm

max 7,7 m2 



Kindlustab
teie edutee.



Turvalisus

Sprinter on ehitatud turvalisusele mõeldes. Tugeva aluse selle jaoks moodustab keretoorik, 
mis on oma konstruktsiooni ja materjalikoostiste tõttu eriti stabiilne. 

Sellele lisanduvad arvukad abisüsteemid. Sest ka kõige kogenum juht võib sattuda olu-
kordadesse, kus abi on teretulnud ja kasulik. Pakkumine ulatub standardsest küljetuule 
abisüsteemist kuni aktiivse pidurdusabi ja sõidurajalt kõrvalekaldumise abini – mõlemad 
on suurema kui 3500 kg suuruse lubatud täismassiga sõidukite standardvarustuses. 
3 kaameralahendust, alates sisepeeglinäiduga tagurduskaamerast kuni 360°-kaamerani, 
parandavad soovi korral niigi head ülevaadet juhikohalt. Pimedas valgustavad valikulised 
täis-LED-esilaternad sõiduteed võimalikult suures ulatuses. 

Vajaduse korral aitab turvapadi juhti kokkupõrke eest kaitsta. Soovi korral on juhi ja kõrval-
istujate jaoks saadaval veel 5 täiendavat turvapatja. Täiendavat kaitset õnnetuse korral 
saab pakkuda sekundaarse kokkupõrke leevendussüsteem (Secondary Collision Mitigation): 
pärast tuvastatud kokkupõrget alustab see iseseisvalt pidurdamist ning võib seeläbi aidata 
täiendavat kokkupõrget vältida.



Varustused | Abisüsteemid

Abisüsteemid.

Aktiivne sõidurajalt kõrvalekaldumise abi võib aidata tuvastada soovimatut sõidurajalt kõrvalekaldumist, juhti hoiatada ning 
sõidukit pidurduste abil aktiivselt sõidurajale tagasi juhtida.

Aktiivne pikivaheabi DISTRONIC hoiab eessõitva sõidukiga juhi poolt seadistatud pikivahet ning  vähendab tema koormust  
nt maanteel sõites või peatumisrohkes liikluses.

Aktiivne pidurdusabi võib aidata takistada õnnetusi eessõitvate sõidukite ja teed ületavate jalakäijatega või leevendada nende 
õnnetuste tagajärgi.

Pimenurgaabiga Rear Cross Traffic Alert saab visuaalsete ja akustiliste hoiatussignaalidega aidata vältida õnnetusi rajavahetusel, 
parkimiskohalt välja tagurdamisel ja sõidukist väljumisel.



Varustused | Nähtavus ja valgustus

Nähtavus ja valgustus.

Sisepeeglinäiduga tagurduskaamera parandab vaadet otse sõiduki tagusele alale ja suurendab nähtavust tagurdamisel.

Täis-LED-esituled parandavad sõidutee valgustatust ning täiustavad esiosa disaini esteetikat veelgi.

Parkimispakett koos 360°-kaameraga toetab igakülgselt parkimisel ja manööverdamisel ning suurendab seeläbi turvalisust 
ja mugavust.

Klaasipuhastisüsteem WET WIPER SYSTEM1 pakub juhile juba puhastamise käigus võimalikult head vaadet.

1 Saadaval ainult koos vihmaanduriga.



30 Ökonoomsus

1 Seoses esisillaveoga, võrdluses tagavedu. 

Valides Sprinter’i valite sõiduki, mis on oma ökonoomsust juba üle 20 aasta muljetavaldavalt 
tõestanud. Uus Sprinter jätkab seda edulugu oma tõestatud kvaliteedi ja töökindlusega. 
Seejuures võidate algusest peale selle ökonoomsusest: atraktiivse alghinnaga sõidukitele 
esisillaveo ja arvukate konfigureerimisvõimalustega, mille abil saate tellida täpselt seda, 
mida te tegelikult vajate.

Kuna soovime muuta hea veel paremaks, oleme oma diiselmootorite kütusekulu täiendavalt 
optimeerinud. Teie ettevõtte ökonoomsuse suurendamisele aitavad veel kaasa umbes  
50 kg suurem kandevõime1, veel suurem ruumikus1 ja umbes 80 mm langetatud laadimis-
serv1. Seetõttu saab Sprinter’it veel paremini laadida ning sisenemine muutub lihtsamaks. 

Nii ühendab Sprinter säästliku kütusekulu ja intelligentse funktsionaalsuse igakülgselt 
ökonoomseks mobiilsuslahenduseks.



Ökonoomne, 
vajadusest sõltuvalt.



Ökonoomsus | Transporditõhusus

Alati ökonoomne ja mobiilne.
Sprinter’i tuntud kvaliteet tagab jätkuvalt suurima usaldusväärsuse. Selle transporditõhusust 
suudeti oluliselt parandada: esisillaveoga sõiduk avaldab tagasillaveoga sõidukitega võrreldes 
muljet täiendava kaubaruumimahu ning 80 mm madalama laadimisserva poolest. Sellele  
lisandub 50 kg suurem kandevõime võrreldes tagasillaveoga sõidukitega. Raskemate tööde 
jaoks on tagasillaveoga sõidukid õige lahendus. Sõidukid on maksimaalselt 5500 kg suuruse 
lubatud täismassiga ja kuni 3500 kg suuruse haagisekoormusega äärmiselt suure koormus-
võimega.

Tulevikukõlbulik mobiilsuslahendus sisaldab endas tänapäeval enamat kui vaid sõidukit. See-
tõttu kaasneb Sprinter’iga ka laiaulatuslik pakutavate teenuste valik, alates finantseerimisest 
kuni kindlustuse ja hoolduslepinguteni. See võib luua atraktiivseid hinnaeeliseid ning muudab 
kulud pikaajaliselt planeeritavaks. Lisaks sellele saab professionaalne ühenduvus- ja autopargila-
hendus Mercedes PRO1 ökonoomsust optimeerida. Näiteks hooldusehaldusega, mis võimaldab 
ajakava etteulatuvalt planeerida, suurendab sõiduki saadavalolekut ning aitab selle usaldus-
väärsust kogu kasutusperioodi vältel säilitada.



Ökonoomsus | Mootorid

Sõitke jõuliselt ja ökonoomselt.
Kes tahab edukas olla, vajab tugevat minekut: 4-silindriline diiselmootor 3 võimsusastmega 
ning V6-silindriline diiselmootor kombineerivad Sprinter’is eeskujulikult võimsuse ja 
ökonoomsuse. Kõrgetasemelisi mootoreid õnnestus kütusekulu osas veel täiendavalt opti-
meerida, näiteks mootorisisese hõõrdumise vähendamise läbi. Kõik mootorid on saadaval 
nii manuaal-1 kui ka automaatkäigukastiga.

Nõudlikku Euro-6- ehk Euro-VI-heitenormi suudetakse SCR-tehnoloogia (Selective Catalytic 
Reduction) abil täita. See meetod vähendab diiselmootorites lämmastikoksiidi heitmeid, 
juhtides heitgaasi läbi katalüsaatori ning teisendades lämmastikoksiidi2 veepõhise AdBlue® 
lisamise teel lämmastikuks ja veeks.

1 Baasvarustuse 6-käiguline manuaalkäigukast koos V6-silindriline diiselmootor OM642 on eeldatavalt saadaval alates 2018. a 4. kvartalist. 
2 Lämmastikoksiidide (NOx) hulka kuuluvad lämmastikoksiid (NO) ja lämmastikdioksiid (NO2).



Brošüüris esitatud andmetest: pärast selle trükise toimetamise lõppu, 28.07.2017, võib tootel esineda muudatusi. 
Tootja jätab endale õiguse teha tarneperioodi vältel konstruktsiooni- või vormimuudatusi ja muudatusi värvitoonis ning 
varustusmahus, kui muudatused on müüja huvi silmas pidades ostja jaoks mõistlikud. Juhul kui müüja või tootja kasutab 
tellimuse või tellitud ostueseme tähistamiseks märke või numbreid, ei saa ainuüksi sellest tuletada mitte mingeid õigusi. 
Joonised ja kirjeldused võivad sisaldada ka tarvikuid ja erivarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. Värvierine-
vused on tingitud trükitehnikast. See trükis võib sisaldada ka tüüpe ja tugiteenuseid, mida üksikutes riikides ei pakuta.

Seda brošüüri kasutatakse rahvusvaheliselt. Teave seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ja sellise mõju kohta 
kehtivad vaid Saksamaa Liitvabariigi kohta selle brošüüri toimetamise lõpu ajahetke seisuga. Küsige seepärast muudes 
riikides kehtivate eeskirjade ja mõju ning viimase siduva redaktsiooni kohta oma Mercedes-Benzi kaubikute edasimüüjalt.
www.mercedes-benz.ee

Tehniliste andmete salvestamine sõidukis: elektroonilised sõidukikomponendid (turvapadja juhtplokk, mootori juhtplokk 
jne) sisaldavad andmemälu tehniliste sõidukiandmete jaoks, nagu nt teated talitlustõrgete korral, sõiduki kiirus, pidur-
dustugevus või turvasüsteemide ja sõiduabisüsteemide talitlusviis avarii korral (audio- ja videoandmeid ei salvestata). 

Andmed salvestatakse lühiajaliselt, täpselt momendipõhiselt, nt tõrketeate korral, väga lühikese salvestusaja jooksul 
(maksimaalselt mõni sekund), nt avarii korral või kokkuvõtlikus vormis, nt detaili koormatuse hindamiseks. Salvestatud 
andmeid saab lugeda liidese kaudu sõidukis, koolitatud tehnikute poolt diagnostikaks ja kõikvõimalike talitlustõrgete 
kõrvaldamiseks või tootja poolt analüüsimiseks ning sõidukifunktsioonide edasise parendamise eesmärgil töötlemiseks  
ja kasutamiseks. Kliendi soovil saab andmeid võtta ka muude valikuliste teenuste aluseks. Andmete ülekandmine sõidukist 
tootjale või kolmandale osapoolele toimub põhimõtteliselt ainult seadusliku loa (nt sõiduki hädaabikõne e-Call) alusel 
või andmekaitseseaduse kohaselt kliendiga lepingulise kokkuleppe alusel. Lisateavet sõidukis salvestatavate andmete 
kohta leiate sõiduki kasutusjuhendist, mis asub trükisena sõidukis, või internetist Mercedes-Benzi kohalikult veebisaidilt.

Kasutatud sõidukite tagasivõtmine. Meeleldi oleme nõus Teie Sprinter’i vastavalt Euroopa Liidu kasutuselt kõrval-
datud sõidukite direktiivile tagasi võtma – aga sinnani läheb veel kaua aega. Selleks et muuta sõiduki tagasiandmine  
teile võimalikult lihtsaks, on loodud tagasivõtupunktide ja lammutustöökodade võrgustik. Te saate oma sõiduki ühesse 
nendest töökodadest tasuta ära anda. Sellega aitate oluliselt kaasa taaskäitlemise toimimisele ja ressursside sääst-
misele. Lisateavet kasutatud sõidukite taaskäitlemise, ringlussevõtu ja tagasivõtutingimuste kohta leiate oma riigi 
Mercedes-Benzi veebilehelt.
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