Sprinter

Enam kui 25 aastat Sprinterit:
kaubik, mis seab standardeid.

Pilt: Oliver Roggenbuck

Paljud viimase 25 aasta trendid on ajapikku hääbunud, kuid Mercedes-Benz Sprinter on
ikka igihaljas. Sprinter jätkab tööd ehitusplatside ja isetegemise-projektide varustamisel,
tagades, et kaup on riiulitel ja teenused osutatud. Ja pole mingit kahtlust, et ka tulevikus
leiab Sprinteri kaubaruumist kogu argieluks vajaliku kauba ning professionaalide
tööriistad. Pensionile suundumise või loorberitel puhkamise asemel muutub hõbetähte
kandev kaubik iga mudelipõlvkonnaga üha paremaks.

See on nii mitmekülgne, et leiate täpselt õige sõiduki oma transporditöö jaoks ning see
näeb nii hea välja, et paistab meeldivalt silma. 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.
Sprinteri peamised eelised:
Vaimustav kontseptsioon, muljet avaldavad omadused – alates atraktiivsest disainist ja mugavast
juhikohast kuni nutika ruumilahenduse ning laia veoskeemide valikuni.
Lisavarustuse hulka kuuluvad värviliste kõrgresolutsioonis puuteekraanidega multimeediasüsteemid
Jätkusuutlik kasumlikkus – alates atraktiivse baashinnaga esiveolistest mudelitest ja individuaalselt
kohandatavatest teenustest kuni säästlike mootorite, efektiivse ruumikasutuse ja kõrge
järelturuväärtuseni.
Eeskujulik turvalisus, mille tagavad näiteks kõrgtehnoloogilised juhiabisüsteemid, LED esituled
(lisavarustus) ning uuenduslik klaasipuhastisüsteem.
Lai mudelivalik, mis vastab igale vajadusele: neli kereversiooni, palju erinevaid kere- ja
ümberehituslahendusi, neli pikkust, kolm kõrgust ja väga erinev kandevõime – kuni 5500kilose
täismassini välja.

100% Sinu jaoks.

Mercedes-Benz Sprinter.

Sprinter on juba visuaalselt väga silmatorkav: sõiduki disain järgib moodsat
Mercedes-Benzi disainikontseptsiooni Sensual Purity. Ka juhiruum 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
katusepakiraam, optimaalse kaaluga plastikpõrand, laadimisalaga rattakoopad ja
kaubaaluste toega lükanduste astmed, mis stabiliseerivad koormat nt kurvides ning
võimaldavad koormat tõhusalt fikseerida.

Ilus silmale,
kuid veel tõhusam töö jaoks.

Ka visuaalselt täiuslikult sobiv

Disainikontseptsioon Sensual Purity vaimustab atraktiivse, puristlikult modernse pindade
kujundusega. Kaunite proportsioonidega sõiduki kõige silmatorkavamad elemendid on selle
iseloomulik esiosa, mille keskel ilutseb Mercedese täht ning voolavalt ühtesulanduvate
pindadega külgvaade.

Omapärasema disaini jaoks saab muuhulgas valida täis-LED-esilaternad koos
juurdekuuluvate osaliste LED-tagatuledega, kroomitud iluvõre, kergemetallveljed ning sõiduki
värvi kaitserauad. Sellel lisandub mitmekülgne erivärvide pakkumine. See võimaldab sõidukit
individuaalselt kujundada ning oma ettevõtte disainiga sobitada.

Salong, milles end hästi tunda.
Sprinteri sõitjateruum avaldab muljet funktsionaalsuse ja kvaliteetse viimistlusega.
Erakordse 360-kraadise nähtavusega kabiin muudab juhi igapäevatöö nii meeldivaks kui
võimalik. Valida saab näiteks viie erineva juhiistme vahel. Korra tagab terviklik panipaikade
kontseptsioon, kus kõik vajalik on lihtsalt juhi käeulatuses – panipaigad võivad olla
kaantega – ning lisaks muule saab kasutada nutikat multifunktsionaalset kasti, mille peal on
lihtne ja mugav ka kirjutada. Modernne kasutus- ja ekraanikontseptsioon hõlmab näiteks
nutitelefoni integreerimist, aga ka multifunktsionaalse rooli ja puutekraanide lihtsat
kasutatavust.
Peamised omadused ja eelised:
Viis erinevat juhiistet, mida saab veelgi täiustada näiteks neljas suunas reguleeritavate luksuslike
peatugedega. Saksamaa AGR „Terve selja kampaania“ tingimustele vastavad juhi luksusiste, juhi
elektriline iste ja vedruistme luksusversioon koos neljasuunalise alaseljatoega.
Uuenduslik kasutus- ja ekraanikontseptsioon, lisavarustusena värvilise ekraaniga näidikupaneel,
puuteekraan ja Touch Control puutetundlikud nupud roolil.
Lai mugavusvarustuse valik, muu hulgas standardvarustusse kuuluv elektriline seisupidur, võtmevaba
käivitus KEYLESS-START, elektriakende mugavusfunktsioon ja lisavarustusena automaatne kliimaseade
THERMOTRONIC.
Mercedes-Benzi sõiduautodelt pärinevad multimeediaseadmed, mille tipuks on 10,25-tollise
puuteekraani, nutitelefoni ühendamise ja integreeritud navigeerimisega MBUX (Mercedes-Benz User
Experience) multimeediasüsteem.
Terviklik panipaikade kontseptsioon, mis hõlmab ka topsihoidikuid ning erinevaid ühenduvus- ja
laadimisvõimalusi – alates 5 V USB liidesest ja 12 V ning 230 V pistikutest kuni juhtmevaba
laadimissüsteemini.
Inspireeriv disain: kaunis näidikupaneel, stiilselt koordineeritud värvid ja erineva mustriga polstrid.

transporditöö,

Kus on

seal on ka

Sprinter.

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 mitmed mootorivariandid, arvukas erivarustus,
ajamivariandid ning tööstusharuspetsiifilised lahendused kereehitajatele.
Vastavalt kasutusprofiilile ja soovitud sõidukäitumisele saate valida esisillaveo, tagasillaveo
ja nelikveoga ajamivariantide vahel. Käiguvahetus toimub kas käsitsi 6-käigulise
manuaalkäigukastiga või automaatselt 7G-TRONIC PLUS või 9G-TRONIC
automaatkäigukastiga.
Sprinteri standardvarustus on terviklik ja kvaliteetne. Enam kui 600 erivarustusega saab
Sprinterit täpselt teie vajadustega sobitada.

Keretüübid

Max lükandukse kõrgus:
1818 mm

Max päraukse kõrgus:
1818 mm

Max salongi kõrgus:
1918 mm

Sõiduki kõrgused
2633 mm
2360 mm

Max kandevõime: 1360 kg
Max haagisekoormus,
pidurdatult/pidurdamata:
2000/750 kg
Lubatud täismass:
max 3500 kg

Min laadimisserva
kõrgus: 639 mm

Sõiduki pikkused: 5267 mm

Sõiduki laius koos
küljepeeglitega: 2345 mm

5932 mm

Max lükandukse laius:
1251 mm

Max salongi laius:
1774 mm

Max 8 istet
pluss juhiiste

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

6967 mm

Salongi pikkused: 2597 mm

Max päraukse
laius: 1542 mm

3262 mm

4297 mm

Max lükandukse kõrgus:
1899 mm

Max päraukse kõrgus:
1927 mm

Max kaubaruumi kõrgus:
2243 mm

Sõiduki kõrgused:
2831 mm
2620 mm
2365 mm

Max kandevõime: 3175 kg
Max haagisekoormus
pidurdatult/pidurdamata:
2000/750 kg
Lubatud täismass:
max 5500 kg

Min laadimisserva
kõrgus: 566 mm

Sõiduki pikkused: 5267 mm

Sõiduki laius koos
küljepeeglitega: 2345 mm

5932 mm

Max lükandukse laius:
1260 mm

6967 mm

Max kaubaruumi laius:
1787 mm

Max päraukse
laius: 1555 mm

Max 17 m3
kaubaruumi
maht

Kaubaruumi pikkused: 2607 mm

7367 mm

3272 mm

4307 mm

4707 mm

Keretüübid
Max kandevõime: 3155 kg
Max haagisekoormus
pidurdatult/pidurdamata:
2000/750 kg
Lubatud täismass:
max 5500 kg

Min laadimisserva
kõrgus: 894 mm

Sõiduki pikkused: 5496 mm

6146 mm

6946 mm

Sõiduki laius koos
küljepeeglitega: 2675 mm

Max madelveokasti
laius: 2135 mm

Max kaubaruum:
9.2 m2

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

Madelveokastide pikkused: 2858 mm

3408 mm

4308 mm

Max kandevõime: 3010 kg
Max haagisekoormus
pidurdatult/pidurdamata:
2000/750 kg
Lubatud täismass:
max 5500 kg

Min laadimisserva
kõrgus: 969 mm

Sõiduki pikkused: 5576 mm

6156 mm

6856 mm

Sõiduki laius koos
küljepeeglitega: 2675 mm

Max madelveokasti
laius: 2135 mm

Max kaubaruum:
7.7 m2

Madelveokastide pikkused: 2128 mm

2708 mm

3408 mm

Esimene valik mitmekesiste transpordiülesannete jaoks.

Esisilla-, tagasilla- või nelikvedu – nende kolme ajamivariandiga leiate sobiliku ajami
peaaegu iga transpordiülesande ja iga sõiduprofiili jaoks.

Tagasillaveo korral parandab ajami ja rooli eraldamine sõidumugavust ja optimeerib
pöörderaadiust.

Esisillaveo1 eelisteks on muu hulgas suurepärane veojõud vähekoormatud sõidukite puhul,
suur kaubaruumi maht ja suur maksimaalne kandevõime madala laadimisserva juures.

Juurdelülitatav nelikvedu parandab veojõudu, eriti raskete ilmastikuolude või halbade
teeolude korral, ning pakub seeläbi täiendavat sõiduturvalisust ja -dünaamikat.
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Pole saadaval Sprinter Toureril.

Palju võimalusi mugavaks käiguvahetamiseks.
Suur käigukastide valik aitab autot kohandada täpselt vastavalt töövaldkonnale. Esiveolisele
Sprinterile saab valida kuuekäigulise manuaalkäigukasti või üheksakäigulise
automaatkäigukasti. Automaatkäigukasti valits asub nagu ka sõiduautodel roolisambal,
samuti saab käike vahetada rooli taga asuvate käiguvahetuslabadega.

Valikus on järgmised käigukastid:
6-käiguline ECO GEAR manuaalkäigukast – käigukasti täpne versioon sõltub mootorist ja veoskeemist;
põikiasetus ja esivedu
7G-TRONIC PLUS – valitud mootorite ja taga- ning nelikveo puhul, lisavarustus
9G-TRONIC – esi- ja tagaveoga, lisavarustus

Funktsionaalsus ja mugavus.

Tänu vastupidavusele on puitpõrand eriti sobiv siis, kui väikesel alal tuleb
transportida palju raskusi, näiteks raskete euroaluste transportimisel.

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 kg1 suuruse kaalueelise.

Tarvikukarbil saavad juht ja kõrvalistuja teha vajalikke kontori- ja kirjatöid
juhiruumis praktilisel töökohal.
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Võrreldes puitpõrandaga ekstra-pikal sõiduki versioonil.

Katusekliimaseade hoolitseb jahutuse eest salongis ning tagab reisijatele
meeldiva sõidukogemuse. Selle maksimaalne jahutusvõimsus on 7 kW ja seda
juhitakse ees olevast kliimaseadmest.

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

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

Siseküljel täielikult plastikpaneelidega kaetud parempoolne lükanduks parandab
salongi ja kaubaruumi esteetikat veelgi. Sellel on pestav pind.

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.

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

Teabe- ja meelelahutuse, navigeerimise ning kommunikatsiooni osas ei jäta 10,25tollise puuteekraaniga MBUX multimeediasüsteem sisuliselt midagi soovida. Eriti
uuenduslik: MBUXi saab kasutada kas kõrgresolutsioonis puuteekraani või
multifunktsionaalsel roolil asuvate Touch Control nuppudega.
Kõvaketta ja tippkvaliteediga topograafilise 3D kaardiga kiire navigatsioonisüsteem
võtab arvesse ka Live Traffic Information teenuse teavet ning võimaldab tänu sellele
dünaamilist teejuhatust, aidates vältida ummikuid ja lühendada sõiduaega.
Tähelepanuväärse varustuse hulka kuuluvad veel nutitelefoni integreerimine Android
Auto, Apple CarPlay või Bluetoothi® kaudu, mis pakub muu hulgas käed vabad
funktsiooni ja helistamist minimaalse tähelepanu hajumisega.

10,25-tollise puuteekraaniga MBUX multimeediasüsteemi peamised omadused:
Kõrgresolutsioonis 10,25-tollise diagonaaliga puuteekraan.
Meeldiv, intuitiivne kasutamine puuteekraani, Touch Control nuppudega multifunktsionaalsel roolil või
puuteekraani all asuva juhtpaneeliga.
Kõvakettaga kiire navigeerimine, 3D kaardid, tasuta kaardiuuendused kolme aasta vältel.
Ühendusliidesed ja -varustus: käed vabad funktsiooniga Bluetooth®, ülemises keskmises panipaigas
asuv USB pistik, mis võimaldab nutitelefoni integreerimist Android Auto ja Apple CarPlay'ga, Wi-Fi.
Topeltvastuvõtjaga raadio.
Peamised näitajad: heli seadistamine (bass, treble, fader, balance), telefoni jaoks eraldi helitugevuse
muutmine.
Kaheribalised kõlarid ees.
Väliskaamera ühendamise võimalus ümberehitajatel.

MBUXpaljude annetega multimeediasüsteem.

Info- ja meelelahutus.

Raadiovalmidus võimaldab keskkonsoolis asuvasse 1-DIN pesasse kiiresti ja
lihtsalt paigaldada endale sobiva vastuvõtja. Pärast raadio paigaldamist on selle
all asuv tühimik kasutatav panipaigana.

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

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

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

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)
multimeediasüsteem puuteekraaniga täisväärtuslikuks navigeerimissüsteemiks,
mis muudab oma sihtkohta juhtimise süsteemiga sõidud mugavamaks ja
kiiremaks.

Modulaarsus: raadio, multimeedia ja navigeerimine.

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

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

Kaasaegsed raadiod ja multimeediasüsteemid 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
multimeediasüsteemide kasutamine puuteekraani ja rooli
puutejuhtimisnuppude ning samuti hääljuhtimise kaudu.
Lisaks sellele on võimalik lasta vastuvõetud sõnumeid ette
lugeda või neid dikteerimisfunktsiooni abil koostada.
Nutitelefone on võimalik nutitelefoni integreerimise 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 multimeediasüsteem 17,8 cm (7-tollise) puuteekraaniga avaldab muljet
intuitiivse puutejuhtimisega ja nutitelefoni integreerimisega.
Navigeerimine laiendab puuteekraaniga MBUX multimeediasüsteemi täielikult
integreeritud navigeerimissüsteemiks.
MBUX multimeediasüsteem 26 cm (10,25 tollise) puuteekraaniga, pakub
kõrgresolutsiooniga ekraani ning mitmeid side- ja informatiivse meelelahutuse
võimalusi.
Kõigi raadiovariantide jaoks sobilik DAB avaldab muljet suure programmivaliku,
heade vastuvõtuomaduste ja muljetavaldava helipildiga.

MBUX multimeediasüsteem kõrgresolutsiooniga 26 cm (10,25 tollise)
puuteekraaniga võimaldab muuhulgas kiiret kõvaketta navigeerimist koos 3Dkaartide ja nutitelefoni integreerimisfunktsiooniga.

Kindlustab

teie edutee.

Sprinter on ehitatud turvalisusele mõeldes. Tugeva aluse selle jaoks moodustab
keretoorik, mis on oma konstruktsiooni ja materjalikoostiste tõttu eriti stabiilne. Sellele
lisanduvad arvukad abisüsteemid nagu Crosswind Assist, Active Brake Assist ja Lane
Keeping Assist1. 3 kaameralahendust, alates sisepeeglinäiduga tagurduskaamerast
kuni 360°-kaamerani, parandavad soovi korral niigi head ülevaadet juhikohalt.
Vajaduse korral aitab turvapadi juhti kokkupõrke eest kaitsta. Soovi korral on juhi ja
kõrvalistujate jaoks saadaval veel 5 täiendavat turvapatja.
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Active Brake Assist ja Lane Keeping Assist on suurema kui 3500 kg suuruse lubatud täismassiga sõidukite standardvarustuses.

Abisüsteemid.

Tähelepanematus ja väsimus võivad kaasa tuua tahtmatu sõidurajalt kõrvalekaldumise. Active Lane Keeping Assist aktiivne
sõidurajalt kõrvalekaldumise abi hoiatab juhti sellistes olukordades visuaalselt ja heliga.

Parkimisabipakett ühendab kasulikke varustuse funktsioone, mis hõlbustavad Sprinteriga parkimist ja manööverdamist,
suurendades samas ka turvalisust ja aidates vältida tarbetuid kahjustusi.

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

Blind Spot Assist pimenurgaabi koos Rear Cross Traffic Alert funktsiooniga saab visuaalsete ja akustiliste
hoiatussignaalidega aidata vältida õnnetusi rajavahetusel, parkimiskohalt välja tagurdamisel ja sõidukist väljumisel.

Valgustus ja nähtavus.

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

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

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

Klaasipuhastisüsteem WET WIPER SYSTEM1 pakub juhile juba puhastamise käigus võimalikult head vaadet.
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Saadaval ainult koos vihmaanduriga.

Sprinter demonstreerib oma ökonoomsust juba esimesest päevast: tänu atraktiivse
alghinnaga sõidukitele ja arvukatele konfigureerimisvõimalustele, saate tellida täpselt
seda, mida te tegelikult vajate.
Kuna soovime muuta hea veel paremaks, oleme oma diiselmootorite kütusekulu
täiendavalt optimeerinud. Teie ettevõtte ökonoomsuse suurendamisele aitab veel kaasa
umbes 50 kg1 suurem kandevõime.
Nii ühendab Sprinter säästliku kütusekulu ja intelligentse funktsionaalsuse igakülgselt
ökonoomseks mobiilsuslahenduseks.
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Sprinteri madelautol vastava haagisega autorongi täismass kuni 8750 kg.

Ökonoomne,

vajadusest sõltuvalt.

Alati ökonoomne ja mobiilne.
Usaldusväärne, tõestatud kvaliteet ja kõrge transporditõhusus: esisillaveoga Sprinter avaldab
muljet täiendava kaubaruumimahu ja 50 kg suurema kandevõimega. Raskemate tööde
jaoks on tagasillaveoga Sprinter õige lahendus.
Jätkusuutlik mobiilsuslahendus sisaldab endas enamat kui vaid sõidukit. Seetõttu
kaasneb Sprinteriga ka laiaulatuslik pakutavate teenuste valik, alates finantseerimisest
kuni kindlustuse ja hoolduslepinguteni. See võib luua atraktiivseid hinnaeeliseid ning muudab
kulud pikaajaliselt planeeritavaks.

Sõitke jõuliselt ja ökonoomselt.
Kes tahab edukas olla, vajab võimsat minekut: eri võimsusastmetega diiselmootorid
kombineerivad Sprinteris eeskujulikult võimsuse ja ökonoomsuse. Kõik mootorid on saadaval
nii manuaal- kui ka automaatkäigukastiga.
Euro-6d-TEMP või Euro-VI heitenormi suudetakse täita SCR-tehnoloogia (Selective Catalytic
Reduction) abil. See meetod vähendab diiselmootorites lämmastikoksiidi heitmeid, juhtides
heitgaasi läbi katalüsaatori ning teisendades lämmastikoksiidi veepõhise AdBlue® lisamise
teel lämmastikuks ja veeks.

Info mootori ja varustuse kohta.
3000

3190

3500

84 kW (114 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro 6d-TEMP |
2143 cm3 | 300 Nm 1200–2200 p/min

211 CDI

211 CDI

311 CDI

105 kW (143 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro 6d-TEMP/
Euro VI | 2143 cm3 | 330 Nm 1200–2400 p/min

214 CDI

214 CDI

314 CDI

84 kW (114 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro 6d-TEMP |
1950 cm3 | 300 Nm 1400–2400 p/min

211 CDI

211 CDI

311 CDI

84 kW (114 hj) at 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro VI |
2143 cm3 | 300 Nm 1200–2200 p/min

211 CDI

211 CDI

311 CDI

105 kW (143 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro VI |
2143 cm3 | 330 Nm 1200–2400 p/min

214 CDI

214 CDI

314 CDI

110 kW (150 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro 6d-TEMP |
1950 cm3 | 340 Nm 1500–2400 p/min

215 CDI

215 CDI

315 CDI

120 kW (163 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro VI |
2143 cm3 | 380 Nm 1400–2400 p/min

216 CDI

216 CDI

316 CDI

125 kW (170 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro 6d-TEMP |
1950 cm3 | 380 Nm 1600–2400 p/min

217 CDI

217 CDI

317 CDI

140 kW (190 hj) 3800 p/min | 6 silindrit | diisel | Euro VI |
2987 cm3 | 440 Nm 1400–2400 p/min

219 CDI

219 CDI

319 CDI

120 kW (163 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel | Euro VI |
2143 cm3 | 380 Nm 1400–2400 p/min

216 CDI

216 CDI

316 CDI

140 kW (190 hj) 3800 p/min | 6 silindrit | diisel | Euro VI |
2987 cm3 | 440 Nm 1400–2400 p/min

219 CDI

219 CDI

319 CDI

5000

5000

5500

Lubatud täismass (kg)
Esivedu

Tagavedu

Nelikvedu

Lubatud autorongi täismass (kg)

4100

5000

5500

411 CDI

511 CDI

511 CDI

414 CDI

514 CDI

514 CDI

411 CDI

511 CDI

511 CDI

411 CDI

511 CDI

511 CDI

414 CDI

514 CDI

514 CDI

415 CDI

515 CDI

515 CDI

416 CDI

516 CDI

516 CDI

417 CDI

517 CDI

517 CDI

419 CDI

519 CDI

519 CDI

416 CDI

516 CDI

516 CDI

419 CDI

519 CDI

519 CDI

5000–6100

7000

7000

Kerevärvid ja istmekatted.
Metallikvärvid1

Standardvärvid

Valge Arctic White

Sinine Steel Blue

Hõbe Iridium Silver

Hall Tenorite Grey

Punane Jupiter Red

Must Jet Black

Must Obsidian Black

Hall Selenite Grey

Hall Blue-Grey

Sinine Cavansite Blue

Siin loetletud standard- ja metallikvärvid1 on vaid osa Sprinterile pakutavatest värvidest. Lisavarustusena on saadaval veel ligi 200 erivärvi.

1

Metallikvärvid on lisavarustus.

Musta värvi tekstiil Maturin
Eriti vastupidav musta tooni kangas annab istmetele ilusa klassikalise välimuse ja
tagab meeldiva istumistemperatuuri.

Musta värvi tekstiil Caluma
Eriti vastupidav musta tooni mustriga kangas annab istmetele ilusa ja modernse
välimuse ja tagab meeldiva istumistemperatuuri.

ARTICO kunstnahk, must
Musta värvi ARTICO kunstnahk väljendab mugavust ja avaldab muljet lihtsa
hooldatavusega.

Tähelepanu: Pärast trükise koostamise tähtaega (01/2021) võib toote juures olla tehtud muudatusi. Tootja jätab
endale õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja muudes omadustes, kui neid muutuseid ja
kõrvalekaldeid, võttes arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab
tellimuse või tellimuse eseme tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Piltidel
võib olla varustust ja lisasid, mis ei kuulu standardvarustusse. Trükkimisprotsessist tingituna võivad värvid pisut
erineda piltidel nähtavast. Selles brošüüris võib olla kirjeldatud mudeleid ja teenuseid, mis pole teatud riikides
saadaval.
Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt. Teave õigusnormide, õigusnõuete ja maksustamise ning selleg seonduvate
tagajärgede kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi suhtes ja oli trükise koostamisel täpne. Täpsema info
saamiseks teistes riikides kehtivate nõuete ja seadusandluse kohta pöörduge oma volitatud Mercedes-Benzi
edasimüüja poole.
www.mercedes-benz.ee/vans
Tehnilise info salvestamine sõidukis: sõiduki elektroonilised komponendid (sh turvapadja juhtmoodul, mootori
juhtmoodul jne) salvestavad sõiduki tehnilisi näitajaid nagu näiteks rikete korral veateated ning liiklusõnnetuse korral
Veho Baltics OÜ, Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia
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sõiduki kiirus, pidurdusvõimsus ja info ohutus- ja juhiabisüsteemide töö kohta (audio- ja videoinfot ei salvestata).
Salvestatakse ainult hetkeinfot, näiteks rikke tekkimise hetkel; väga lühikese aja jooksul (maksimaalselt paar sekundit),
näiteks liiklusõnnetuse korral; või kokkuvõtlikul kujul näiteks komponentide kulumise hindamiseks. Salvestatud infole
pääseb ligi sõidukis olevate liideste kaudu. Seda infot saavad kasutada ja analüüsida koolitatud tehnikud, et
diagnoosida ja kõrvaldada rikkeid, või tootja, et analüüsida ja arendada sõidukit. Kliendi soovil saab infot kasutada ka
lisateenuste pakkumiseks. Info jagamine tootja või kolmanda osapoolega saab toimuda ainult vastavalt
õigusnormidega sätestatud juhul (näiteks hädaabikõne puhul) või vastavalt kliendiga sõlmitud kokkuleppele, jälgides
andmekaitsereegleid. Sõiduki salvestatava info kohta saab lisateavet kasutusjuhendist, mis on trükitud kujul autos, või
kodulehelt www.mercedes-benz.ee/vans.
Romusõiduki tagastamine. Vastavalt Euroopa Liidu (EL) romusõidukite direktiivile saate oma sõiduki meile
keskkonnasõbralikuks taaskasutuseks tagastada. Kuid see päev on veel kaugel. Loodud on sõidukite vastuvõtmise ja
lammutusettevõtete võrgustik, mis muudab selle võimalikult lihtsaks. Oma sõiduki saad tasuta jätta kõikidesse
nendesse asutustesse, nii annad suure panuse taaskasutusse ja ressursside säästmisesse. Romusõidukite
ümbertöötlemise ja nende vastuvõtmise kohta saad lisainfot kohalikult Mercedes-Benzi kodulehelt.

