
Az új Sprinter



Olyan sokoldalú, hogy meg fogja találni a megfelelőt minden szállítási feladatához, és olyan 
jól mutat, hogy mindenütt feltűnést kelt: az új Sprinter. Számos kiviteli változata és  
felszereltsége lehetővé tesz gazdaságos induló modelleket – például elsőkerék-hajtással – 
éppúgy, mint pontosan a feladathoz hangolt zárt áruszállítókat és platós teherautókat 
vagy Toure reket, reprezentatívan kialakított utastérrel.

Ezek az előnyök, amik számítanak: Az újonnan rendelhető elsőkerék-hajtással rendelkező 
járműveknél például kedvezőbb a belépő ár, nagyobb a hasznos terhelés és alacsonyabb  
a rakodóperem, a hátsókerék-hajtású gépkocsikkal összehasonlítva. A vezető számára előnyt 
jelent az intelligens kezelési és kijelzési koncepció, a moduláris felépítésű tárolóhelyek, 
éppúgy, mint a multimédia- és asszisztensrendszerek tökéletesen a gépkocsi használatához 
illeszkedő választéka. A sok újdonság mellett az értékes dolgokat megtartottuk, például 
számos jól bevált felépítmény- és kialakítási megoldás nagyobb módosítások nélkül továbbra 
is használható.

Ezáltal a Sprinter, köszönhetően innovációs erejének és a több mint 20 éves tapasztalatnak, 
ismét mérföldkövet jelent mint jövőbe mutató, hatékony és megbízható mobilitási  
megoldás, amely sikerre viszi vállalkozását.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

A Sprinter



Egyvalami tökéletes számodra.
Az új Sprinter.



Termékkoncepció

Az új Sprinter már megjelenésével is kitűnik: formanyelve a Mercedes-Benz modern Sensual 
Purity designkoncepcióját követi. A műszerfal szintén új kialakítást kapott, igényes designja 
és kitűnő funkcionalitása egyaránt meggyőző. Például intelligens, moduláris tárolóhely-kon-
cepcióval és KEYLESS-START-tal. 

Extraként rendelhető a nagy teljesítményű klímaberendezés, amely a Tourerben kellemes 
temperálással kényezteti utasait. A teljesen burkolt utastérben kívánságra minden üléssorban 
rendelkezésére áll egy tárolóhely okostelefonokhoz, USB töltés-funkcióval.

A raktér a zárt áruszállítóban szintén meggyőző praktikus extráival, mint a belső tető- 
csomagtartó1, az optimalizált tömegű műanyag padló, a rakodható kerékjárati dobok és  
a raklapkitámasztás a tolóajtó lépcsőjén, amely a rakományt pl. kanyarvételkor stabilizálja 
és lehetővé teszi a hatékonyabb rögzítést.

Ezt egészítik ki az elsőkerék-, hátsókerék- és összkerékhajtás2 változatok, melyek az alkal-
mazási területtől és a kívánt menettulajdonságoktól függően választhatók. A fokozatok 
manuálisan a 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval3 vagy automatikusan a 7G-TRONIC PLUS, 
ill. a szegmensben egyedülálló 9G-TRONIC4 automata váltóval kapcsolhatók.

1  A belső tetőcsomagtartó előreláthatólag 2018. 2. negyedévétől áll rendelkezésre. 2 Az összkerékhajtás előreláthatólag 2018. 4. negyedévétől  
áll rendelkezésre. 3 A szériakivitelű 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó az OM642 V6 hengeres dízelmotorral előreláthatólag 2018. 4.  
negyedévétől áll rendelkezésre. 4 Csak elsőkerék-hajtás esetén.



Jól néz ki, 
de még jobb vele dolgozni!



Külsőre is tökéletes.

Külső megjelenés



Az itt bemutatott, alapfelszereltségként választható és metálfényezések1 csak egy kis válogatás a lehetséges színekből, melyekben 
Ön Sprinterét megrendelheti. Kívánságra speciális és különleges fényezésként összesen kb. 200 további szín választható.

A Sensual Purity designkoncepciót, amely a Mercedes-Benz személygépkocsiknál rendkívül 
eredményes, most a Sprinternél is alkalmazzuk. Hiszen miért ne lehetne az ember jó megje-
lenésű munka közben? Elkápráztatja tetszetős, minimalista-modern felületkialakításával.  
A kitűnő arányokkal rendelkező gépkocsi előnyei a karakteres elölnézete, nagyméretű, a közép-
pontban elhelyezett Mercedes csillaggal és oldalnézetben, a folyamatosan egymásba olvadó 
felületeivel. A modern kialakításnak köszönhetően optimalizálni lehetett a légellenállást, ami 
az üzemanyag-fogyasztásra is pozitív hatással van.

A design egyénivé tételéhez többek között LED-es nagy teljesítményű fényszórók, hozzájuk 
tartozó részben LED-es hátsó lámpák, krómozott hűtőrács, könnyűfém keréktárcsák, valamint 
a gépkocsi színére fényezett lökhárítók és szerelvények választhatók. Ezt egészíti ki a fénye-
zések és különleges fényezések széles körű kínálata. Mindez olyan designt tesz lehetővé, amely 
nagymértékű egyéni változatosságot enged kialakítani, és ezáltal megjelenésében is tökéle-
tesen illeszkedik a vállalkozáshoz.

1 Extrafelszereltség.

Külső megjelenés



Egy utastér, amelyben jól érzi magát – munka közben is.

Belső kialakítás



Egy Sprinterbe beszállni mindig is rendkívüli élmény volt. Teljesen újonnan kialakított belső  
tere ismét tökéletes egyensúlyt teremt a célszerű funkcionalitás és az igényes megjelenés között. 
Rendkívül sokféleképpen alakítható ki, és pontosan a feladathoz és az egyéni igényekhez  
igazítható. 

A kommunikációs és szórakoztató berendezések kínálata például az okostelefon-tartótól a 
Mercedes-Benz Audiorendszeren át, USB- és Bluetooth® csatlakozóval, egészen a nagy felbon-
tású, nagy érintőképernyős, gyors merevlemezes navigációval, 3D-s térkép-megjelenítéssel 
és okostelefon-integrációval ellátott multimédia-rendszerig terjed. A kellemes hőmérséklet el-
éréséhez a vezetőfülkében a kényelmi elvárásoktól és klimatikus körülményektől függően  
egy félautomatikus klímaberendezés vagy egy teljesen automata klímaberendezés választható. 
Az utastérhez kívánságra három különböző, tetőn elhelyezett klímaberendezés, közöttük  
egy kiegészítő high-end készülék is rendelkezésre áll. A tárolóhely-koncepciót is átdolgoztuk 
és modulárisan építettük fel. Így pl. a tárolórekeszek kívánságra fedéllel zárhatók le, vagy  
pohártartóval láthatók el. Rádió vagy multimédia-rendszer nélkül a középkonzolon egy nagy 
tárolórekesz és két DIN-rekesz áll rendelkezésre. Ez megkönnyíti a munkát és gondoskodik 
a rendről a vezető munkahelyén. 

Ezekkel és számos további felszereltségi lehetőséggel alig marad teljesítetlen kívánság, annak 
érdekében, hogy a vezető vagy az utas a Sprinterben jól érezhesse magát.

Belső kialakítás



Felszereltségek | Meghajtási változatok

Sokoldalú választék speciális szállítási feladatokhoz.

Elsőkerék-, hátsókerék- vagy összkerékhajtás1 – a Sprinter három meghajtási változatával  
szinte minden szállítási feladathoz és szinte minden vezetői stílushoz megtalálható a megfelelő 
meghajtás.

Az elsőkerék-hajtás előnye többek között a kitűnő tapadás részben megrakott gépkocsinál,  
a nagy raktérfogat és a nagy hasznos terhelés, alacsony rakodóperem mellett. Kizárólag ehhez 
a meghajtási változathoz rendelhető: az új 9G-TRONIC automata váltó.

Hátsókerék-hajtás esetén a meghajtás és a kormányzás szétválasztása javítja a menetkényelmet 
és optimalizálja a fordulókört. A menettulajdonságok is élénkebbek – különösen a nagy telje-

1  Az összkerékhajtás előreláthatólag 2018. 4. negyedévétől áll rendelkezésre. 2 Sprinter zárt áruszállító haszongépjárműként forgalomba helyezve: üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 7,4–9,2/6,6–7,7/7,6–8,0 l/100 km; CO2-kibocsátás, kombinált: 199–210 g/km. Sprinter Tourer személygépként 
forgalomba helyezve: üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 8,6/6,2/7,1 l/100 km; CO2-kibocsátás, kombinált: 186 g/km; Hatékonysági osztály: B. Sprinter platós haszongépjárműként forgalomba helyezve: üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 8,8–9,6/6,6–7,6/7,6–8,3 l/100 km; 
CO2-kibocsátás, kombinált: 199–219 g/km. A megadott fogyasztási értékek csak szériakivitelű 6 fokozatú kézi kapcsolású váltónál érvényesek, összkerékhajtás nélkül. Az összkerékhajtás előreláthatólag 2018. 4. negyedévétől áll rendelkezésre. A tényleges fogyasztási értékek többek között a jármű tömegétől és  
a választott felszereltségektől függnek. 3 Sprinter zárt áruszállító haszongépjárműként forgalomba helyezve: üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; CO2-kibocsátás, kombinált: 249–252 g/km. Sprinter Tourer személygépként forgalomba helyezve: üzemanyag- 
fogyasztás városban/országúton/kombinált: 9,4/7,5/8,2 l/100 km; CO2-kibocsátás, kombinált: 214 g/km; Hatékonysági osztály: C. Sprinter platós haszongépjárműként forgalomba helyezve: üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; CO2-kibocsátás, kombinált: 
249–252 g/km. A megadott fogyasztási értékek csak az opcionálisan rendelhető automata váltónál érvényesek, összkerékhajtás nélkül. Az összkerékhajtás előreláthatólag 2018. 4. negyedévétől áll rendelkezésre. A szériakivitelű 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó az OM642 V6 hengeres dízelmotorral előreláthatólag 
2018. 4. negyedévétől áll rendelkezésre. A tényleges fogyasztási értékek többek között a jármű tömegétől és a választott felszereltségektől függnek. A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásoknak (az (EK) 715/2007 és 595/2009 rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint) megfelelően történt. 
Megjegyzés: Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. Az üzemanyag, ill. más energiahordozók előállítása és rendelkezésre bocsátása közben létrejövő CO2-kibocsátást a CO2- kibocsátás 
1999/94/EK irányelv szerinti meghatározásakor nem vesszük figyelembe.

sítményű 120 kW-os2 és 140 kW-os3 motorváltozatokkal. Utánfutó vontatásakor a hátsó tengely 
meghajtása szintén előnyösebb.

A kapcsolható 4 x 4 összkerékhajtás1 javítja a tapadást, különösen nehéz időjárási viszonyok 
vagy rossz útviszonyok esetén, és ezáltal növeli a közlekedésbiztonságot és a menetdinamikát. 
Nehéz feladatokhoz terepfokozat is rendelhető. Most először az összkerékhajtású1 Sprinterhez  
is rendelhető a 7G-TRONIC PLUS automata váltó, a kitűnő kapcsolási kényelem és jelentős 
üzemanyag-takarékosság érdekében.



Felszereltségek | Funkcionalitás és kényelem

Menet közben a fedeles tárolórekeszek bal és jobb oldalon a műszerfal külső  
részén biztonságos tárolóhelyet kínálnak a tableteknek, dokumentumoknak,  
kulcsoknak, pénztárcának vagy más tárgyaknak.

Az elektromosan állítható vezetőülés gombnyomásra az egyéni kényelmi igényekhez 
igazítható, és magas fokú ergonómiájának köszönhetően teljesíti az „Aktion 
Gesunder Rücken (AGR) e. V.“ követelményeit.

Az elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök a szűk be- és kijáratoknál 
vagy parkoláskor behajtott állapotban jobban védettek a sérülésektől.

Az elektromos rögzítőfék gombnyomásra egyszerűen és kényelmesen kezelhető,  
a kézifék elhagyásának köszönhetően pedig kényelmesebb átjárást tesz lehetővé 
a hátsó ülésekhez.

A kényelmesen elérhető, zárható rekesz a bal oldalon a szélvédő fölötti tárolóhelyen 
lehetővé teszi a fontosabb tárgyak biztonságos elhelyezését.

A motor egyszerűen, gombnyomásra indítható: a KEYLESS-START vezetési  
jogosultság ellenőrző rendszer lehetővé teszi a motor indítását mindössze a 
gyújtáskapcsoló Start-Stop gombjának megnyomásával.

Funkcionalitás és kényelem.



Felszereltségek | Funkcionalitás és kényelem

A tetőcsomagtartó1 a raktérben a kívül felszerelt tetőcsomagtartókhoz képest 
jobban védi a rakományt a szennyeződés és tolvajlás ellen.

A kerékjáratok faburkolata javítja a raktér rakodhatóságát, és védi a lemezt  
a sérülésektől.

A két LED-es fénycsík a tető alatt a raktérben szinte árnyékmentes megvilágítást 
nyújt, javítva ezzel a tájékozódást be- és kirakodáskor.

A raklapkitámasztás a tolóajtó lépcsőjén stabilizálja a rakományt, az ajtónál, és  
különösen EUR-raklapok vagy rácsos konténerek szállításánál hasznos.

Az optimalizált tömegű műanyag padló sík felületével jobban használhatóvá és 
könnyebben kezelhetővé teszi a rakteret, és a fapadlóhoz képest kb. 18,5 kg 
súlymegtakarítást jelent2.

A multifunkciós dobozon a vezető vagy a kocsikísérő egy praktikus munkahelyen 
végezheti el a szükséges irodai munkákat – beépített tablettartó rendelhető3.

1 A belső tetőcsomagtartó előreláthatólag 2018. 2. negyedévétől áll rendelkezésre. 2 A fapadlóhoz képest az extra hosszú változatnál. 3 A tablettartó csak a Mercedes-Benz Accessories-on keresztül rendelhető.

Funkcionalitás és kényelem.



Felszereltségek | Funkcionalitás és kényelem

A nagy teljesítményű klímaberendezés további hűtőteljesítménnyel egészíti ki a 
11 kW-os klímaberendezést, és gondoskodik a legmagasabb szintű klímakomfortról 
az utastérben, különösen nagyon magas külső hőmérsékletek esetén.

A teljes belső felületén műanyag panelekkel borított jobb oldali tolóajtó értékesebbé 
teszi az utas-, ill. raktér megjelenését.

A Luxus belső burkolat, USB-töltőkkel és okostelefon-tárolóhellyel reprezentatív 
megjelenést kölcsönöz az utastérnek, és javítja a zaj- és hőszigetelést.

Ha különösen kellemes környezetet kíván utasainak biztosítani, könnyen be- és 
kiszerelhető ülések rendelhetők a 3. üléssorba, külön-külön akár 20°-ban állítható 
háttámlával és komfort-fejtámlákkal.

A teljes belső felületükön műanyag borítású hátsó ajtók gondoskodnak a kellemes, 
reprezentatív megjelenésről az utas-, ill. raktérben.

Az utastérben jól elérhetően különleges pohártartók vannak elhelyezve. Minden 
ülőhelynél praktikus tárolóhelyet kínálnak a forró vagy hideg italoknak, pohárban, 
palackban vagy dobozban.



Mobilitás 4.0.



Intelligens hálózatba kapcsolás

A munka lehető leggazdaságosabbá és legkellemesebbé tétele érdekében a Sprinterhez 
igény szerint különböző rádiók, multimédia-rendszerek és kapcsolattartási megoldások 
rendelhetők. A választék igény szerint az okostelefon-tartótól a Bluetooth® csatlakozással 
és kéz nélküli funkcióval ellátott rádión át a nagy felbontású, nagy érintőképernyős, gyors 
merevlemezes navigációval, 3D-s térkép-megjelenítéssel és okostelefon-integrációval ellátott 
multimédia-rendszerig terjed. Kezelése olyan, mint amilyent kíván az ember magának: 
egyszerű. A multimédia-rendszer például a nagy felbontású érintőképernyővel vagy a  
a multifunkciós kormányon található touch-control gombokkal kezelhető. Minden keze-
lőszerv és kijelző jó elérhető és könnyen leolvasható.

Mivel a modern munkakörnyezethez a digitális megoldások is hozzátartoznak, a Sprintert 
egy beépített kommunikációs modullal láttuk el, amely a gépkocsi folyamatos internetkap-
csolatának műszaki alapját képezi. Ez lehetővé teszi a jelenlegi és jövőbeli Mercedes PRO 
szolgáltatások használatát. Előnyei a az előrelátó Karbantartás-menedzsment által biztosí-
tott minimális kiesési időktől a Digitális menetlevélig terjednek, amely feleslegessé teszi  
a papírmunkát.
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Felszereltségek | Infotainment és konnektivitás

Infotainment és konnektivitás.

A jól láthatóan és a vezetőtől karnyújtásnyira elhelyezett univerzális okostelefon- 
tartó lehetővé teszi különböző mobil készülékek használatát a gépkocsiban.

Baleset esetén a Mercedes-Benz Segélyhívó rendszer automatikusan segélyhívást 
küld, és ezáltal segít jelentősen lerövidíteni a mentőszolgálatok megérkezéséig 
hátralevő időt.

A multifunkciós kormánnyal a fedélzeti számítógép, a járműfunkciók és a multi-
média-rendszer kényelmesen, a touch-control gombokkal kezelhető, anélkül, hogy 
a kezeket le kéne venni a kormányról.

Gyors hibaelhárítás gombnyomásra: a Meghibásodás-menedzsment beszédkap-
csolatot hoz létre a Customer Assistance Centerrel (CAC), és lehetővé teszi a gyors, 
helyszíni segítségnyújtást.

Ezzel a felszereltséggel az MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimédia- 
rendszer, 26 cm-es (10,25") érintőképernyőjével teljes értékű navigációs  
rendszerré válik, amely célhoz vezetésével a szállításokat nyugodtabbá és  
gyorsabbá teszi.

A vezeték nélküli töltőrendszernek köszönhetően a mobil készülékek, amelyek  
az 1.2 Qi-szabványt támogatják, ill. arra frissíthetők, a középkonzol felső középső 
rekeszében egyszerűen feltölthetők.



Felszereltségek | Infotainment és konnektivitás

A Mercedes-Benz Audiosystem az analóg rádióvétel mellett kéz nélküli funkcióval 
ellátott Bluetooth® csatlakozást és egy USB-csatlakozót is kínál. Extraként digitális 
rádióra upgradelhető.

Az MBUX multimédia-rendszer, nagy felbontású 26 cm-es (10,25") érintőképernyő-
jével, többek között gyors merevlemezes navigációt, 3D-s térkép-megjelenítéssel 
és okostelefon-integrációt kínál.

Az MBUX multimédia-rendszer, 17,8 cm-es (7"-os) érintőképernyőjével, intuitív 
érintéses kezeléssel, nagy felbontású érintőképernyővel és sokoldalú kommuni-
kációs és infotainment-lehetőségekkel győzi meg.

Moduláris rádió, multimédia és navigáció választék.

A modern rádiók és multimédia-rendszerek az infotainment, 
navigáció és kommunikáció terén aligha hagynak kívánnivalót 
maguk után. A mobil készülékek egy integrált LTE-modulon/
mobiltelefon-modulon keresztül kapcsolódhatnak az internetre, 
hotspot funkcióval. A multimédia-rendszerek kezelése is  
innovatív, az érintőképernyővel és a touch-control gombokkal 
a kormányon, valamint beszédvezérléssel is. Ezen túlme-
nően a kapott üzenetek felolvastathatók, vagy a diktálás funk-
cióval üzenetek hozhatók létre. A navigációhoz a Live Traffic 
Informationt1 alkalmazzuk, annak érdekében, hogy az útvonalak 
lehetőleg torlódásmentesek lehessenek. Az okostelefonok  
az okostelefon-integráció segítségével kapcsolhatók be a gép-
kocsi kezelő- és kijelzőrendszerébe.

A rádió-, multimédia- és navigációs extrafelszereltségek választéka:

Rádió-előkészítés, 2 utas hangszórókkal elöl

Mercedes-Benz Audiosystem, Bluetooth® csatlakozással, valamint 2 utas  
hangszórókkal elöl

MBUX multimédia-rendszer, 17,8 cm-es (7"-os) érintőképernyővel, intuitív  
érintéses kezeléssel, okostelefon-integrációval és navigációs funkcióval

MBUX multimédia-rendszer, 26 cm-es (10,25") érintőképernyővel, nagy felbontású 
kijelzővel, valamint sokoldalú kommunikációs és infotainment-lehetőségekkel és 
igény szerint táblafelismerő rendszerrel

A kibővített navigáció az MBUX érintőképernyős multimédia-rendszert teljesen 
integrált navigációs rendszerré teszi – kérésre ezen túlmenően Live Traffic-kel1

A DAB+ minden rádióváltozathoz elkápráztatja nagy digitális programválasztékával, 
jó vételi tulajdonságaival és impozáns hangzásképével

1  Live Traffic Information (közlekedési információk valós időben, országspecifikus)  
csak a Mercedes PRO-val együtt.
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Mercedes PRO

A Mercedes PRO optimálisan összekapcsolt, testre szabott és digitális szolgáltatásaival új lehetőségeket kínál, és segíti Önt abban, hogy vállalkozását 
egyszerűbben, gyorsabban és nagy hatékonysággal vezethesse. Kínálata egyéni igényekhez igazítható, teljes körű szállítási megoldásokkal javítja  
a vállalkozás hatékonyságát és lehetővé teszi Önnek, hogy fő feladataira koncentrálhasson.

A Mercedes PRO-hoz tartozik a Mercedes PRO connect kapcsolattartási- és flottamegoldás, amely a flottamenedzsert kapcsolja össze gépkocsijaival 
és munkatársaival, és a Mercedes PRO solutions, az igény szerinti szállítási megoldásokhoz. Miközben a Mercedes PRO service segít az ügyfélnek  
a hatékony és előrelátó gépjármű-üzemeltetésben, a Mercedes PRO inspire tájékoztatást nyújt az új fejlesztésekről és ötleteket ad, hogyan alakíthatja 
ki még hatékonyabban vállalkozását. Ha az ügyfél testre szabott finanszírozási megoldásokat vagy rugalmas és egyéni mobilitási lehe tőségeket  
keres, a Mercedes PRO finance-nál, valamint a Mercedes PRO mobility-nél megtalálja a megfelelő megoldást.

Mercedes PRO: leegyszerűsíti és felgyorsítja üzleti ügyeit.

A Mercedes PRO-t 2017-ben, kiválasztott európai országokban indítjuk útjára. További információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!



Ahol a szállítási feladat, 
ott van egy Sprinter is.



Igény szerinti megoldások

Egy transzporter az Ön számára mindenekelőtt praktikus és gazdaságos legyen? Vagy egy 
reprezentatív áruszállítót szeretne, amely a legmagasabb komfortigényeket is kielégíti?  
A Sprinter mindkettőt lehetővé teszi – és még többet is: a zárt áruszállító és a Tourer, vala-
mint az alváz és a platós teherautó, szimpla vagy duplakabinos változatban képezik az  
impozáns sokféleség alapját. Ezt tovább bővíti a 4 motorváltozat, a számos extrafelszerelt-
ség, futóműváltozat és üzletág-specifikus megoldások a felépítménygyártóktól. Ezáltal 
akár 5500 kg megengedett össztömegű gépkocsikat konfigurálhat. A Sprinter Tourerben 
akár 8 személy is helyet foglalhat a vezetőn kívül. A 4 járműhossz leghosszabbikával és  
a 3 tetőmagasság közül a legmagasabbal a Sprinter zárt áruszállítóban akár 17 m3 raktér-
fogat áll rendelkezésére. Szükség esetén ezenkívül akár 3500 kg tömegű utánfutó is  
vontatható – 8750 kg megengedett szerelvény összgördülő-tömegig. 

Több mint 600 extrafelszereltséggel, közöttük például különleges flotta- és futóműmegoldá-
sokkal, a Sprinter precízen az Ön igényeihez alakítható. A különleges üzletági követelmé-
nyekhez a Mercedes-Benz VanSolutiontól komplett gyári megoldásokat kap, „Mercedes-Benz 
VanPartner“ partnerprogramunk keretében pedig további felépítmény- és átépítési  
megoldásokat kínálunk, külön számlázva, a jól bevált minőségben.

Annak érdekében pedig, hogy céljait éppolyan magabiztosan, mint gazdaságosan érhesse 
el, a Sprinter széles motorkínálatából választhat.

A gyári komplettmegoldásokról és az üzletági megoldásokról minden információt rendelkezésére bocsát a Conversion World, a személyre szabott  
felépítmény- és átalakítási megoldások digitális platformja.



Igény szerinti megoldások

Felépítményformák.

Max. hasznos terh. 1360 kg
Max. vontatható tömeg,  

fékezett/fékezetlen: 
2000/750 kg

Megeng. össztöm.  
3500 kg

Gépkocsimagasság: 

2360 mm

Hátsó szárnyasajtó max.
magassága: 1818 mm

Utastér max. magassága:  
1918 mm

Tolóajtó max. magassága:  
1818 mm

Rakodóperem  
min. mag.:  
639 mm

Járműhosszak: 5267 mm 5932 mm 6967 mm

Max. 8 ülés  
plusz vezető

Járműszélesség külső vissza
pillantó tükrökkel: 2345 mm

3262 mmUtastérhosszak: 2597 mm 4297 mm

Utastér max. szélessége: 1774 mmTolóajtó max. szélessége: 1251 mm

Hátsó szárnyasajtó  
max. szélessége: 1542 mm

A megadott gépjárműméretek és -tömegek referenciaértékek,  
amelyek a meghajtási módtól, a terheléstől és az opcionális  
felszereltségektől függően változhatnak.

2633 mm



Igény szerinti megoldások

Max. hasznos terh. 3175 kg
Max. vontatható tömeg  

fékezett/fékezetlen: 
2000/750 kg

Megeng. össztöm.  
5500 kg

Járműszélesség külső vissza
pillantó tükrökkel: 2345 mm

Raktérhoszak: 2607 mm 3272 mm 4307 mm 4707 mm

Raktér max. szélessége: 1787 mmTolóajtó max. szélessége: 1260 mm

Hátsó szárnyas ajtó  
max. szélessége:  
1555 mm

Gépkocsimagasság: 

2620 mm

2365 mm

Tolóajtó max. magassága:  
1899 mm

Raktér max. magassága:  
2243 mm

Hátsó szárnyas ajtó max.  
magassága: 1927 mm

Rakodóperem  
min. mag.:  
566 mm

Járműhosszak: 5267 mm 6967 mm 7367 mm5932 mm

Max. 17 m3  
raktérfogat

2831 mm 



Igény szerinti megoldások

Max. hasznos terh. 3155 kg
Max. vontatható tömeg  

fékezett/fékezetlen: 
2000/750 kg

Megeng. össztöm.  
5500 kg

Járműhosszak: 5496 mm 6246 mm 6946 mm

Plató max. szélessége:  
2135 mm

Platóhosszak: 2858 mm 3408 mm 4308 mm

Járműszélesség külső vissza
pillantó tükrökkel: 2675 mm

max. 9,2 m2

A rakodóperem  
legkisebb  
magassága:  
894 mm

A megadott gépjárműméretek és -tömegek referenciaértékek,  
amelyek a meghajtási módtól, a terheléstől és az opcionális  
felszereltségektől függően változhatnak.



Igény szerinti megoldások

Plató max. szélessége:  
2135 mm

Platóhosszak: 2128 mm 2708 mm 3408 mm

Járműszélesség külső vissza
pillantó tükrökkel: 2675 mm

Járműhosszak: 5576 mm 6156 mm 6856 mm

Min. rakodóperem 
magasság: 969 mm

max. 7,7 m2

Max. hasznos terh. 3010 kg 
Max. vontatható tömeg  

fékezett/fékezetlen: 
2000/750 kg

Megeng. össztöm.  
5500 kg

kg



Biztosítja
az Ön sikerét.



Biztonság

A Sprinter minden téren a biztonság érdekében lett kialakítva. Erőteljes alapot képez ehhez  
a karosszéria, amely konstrukciójának és anyagösszetételének köszönhetően rendkívül stabil. 

Ezt egészíti ki a számos segédrendszer. Hiszen a legtapasztaltabb vezető is kerülhet olyan 
helyzetbe, amikor a segítség hasznos lehet. A választék a szériafelszereltséghez tartozó 
Oldalszélasszisztenstől az Aktív fékasszisztensig és a Sávtartó asszisztensig terjed – mind-
három a szériafelszereltséghez tartozik a 3500 kg fölötti megengedett össztömegű gép-
kocsiknál. 3 kameramegoldás, a tolatókamerától a belső visszapillantó tükörben elhelyezett 
kijelzővel, a 360°-os kameráig, amely igény szerint javítja az egyébként is jó kitekintést  
a vezetőülésből. A sötétben az extraként rendelhető LED-es nagy teljesítményű fényszórók 
világítják meg a lehető legjobban az útfelületet. 

Szükség esetén a szériafelszereltséghez tartozó légzsák segíthet megvédeni a vezetőt egy 
ütközés esetén. Kívánságra a vezető és az első utas számára 5 további légzsák rendelhető. 
Baleset esetén további védelmet nyújthat a másodlagos ütközés elleni fék: ütközés észle-
lése esetén önállóan fékez, és ezáltal segíthet a következmény-ütközések elkerülésében.



Felszereltségek | Segédrendszerek

Segédrendszerek.

Az Aktív sávtartó asszisztens segíthet felismerni a sáv véletlen elhagyását, figyelmeztetni tudja a vezetőt, és a gépkocsit adott 
esetben fékezésekkel aktívan visszavezeti a sávba.

A DISTRONIC aktív követésitávolság-asszisztens tartani tudja a vezető által beállított követési távolságot, és tehermentesíti  
a vezetőt például autópályán vagy a gyakori megállással és elindulással járó forgalomban.

Az Aktív fékasszisztens segíthet a gépkocsi előtt haladó gépkocsikkal és az úton átkelő gyalogosokkal történő balesetek 
megakadályozásában, ill. a baleset következményeinek enyhítésében.

A Holttérfigyelő asszisztens, a keresztirányú forgalmi figyelmeztetéssel együtt, hang- és fényjelzéssel figyelmeztetve segíthet 
elkerülni a baleseteket sávváltáskor, tolatva kiálláskor és kiszálláskor.



Felszereltségek | Látni és látszani

Látni és látszani.

A tolatókamera, a belső visszapillantó tükörben elhelyezett kijelzővel, javítja a rálátást a közvetlenül a gépkocsi mögötti területre 
és növeli a biztonságot tolatáskor.

A LED-es nagy teljesítményű fényszórók javítják az útfelület megvilágítását és még értékesebbé teszik az orrkiképzés 
megjelenését.

A Parkoló csomag, 360°-os kamerával, átfogóan segít parkoláskor és manőverezéskor, és ezáltal fokozza a biztonságot  
és a kényelmet.

Az ablaktörlőlapátokba integrált ablakmosó fúvókákkal ellátott ablaktörlőrendszer1 már a törlés során is a lehető legjobb  
látási viszonyokat nyújtja a vezetőnek.

1 Csak esőérzékelővel együtt rendelhető.



30 Gazdaságosság

1 Elsőkerék-hajtással, összehasonlítva a hátsókerék-hajtású változattal.

A Sprinterrel olyan gépkocsi mellett dönt, mely már több mint 20 éve kiválóan bizonyítja 
gazdaságosságát. Az új Sprinter ezt a sikertörténetet folytatja, jól ismert minőségével és 
megbízhatóságával. Gazdaságosságából már a kezdetektől fogva profitálhat: vonzó kezdő 
ár az elsőkerék-hajtású gépkocsiknál és számos konfigurálási lehetőség, melyekkel ponto-
san azt rendelheti meg, amire valóban szüksége van.

Mivel a jót szívesen tesszük még jobbá, dízelmotorjaink fogyasztását tovább optimalizáltuk. 
Vállalkozása számára további pluszpontokat jelent a gazdaságosság terén a kb. 50 kg-mal 
nagyobb hasznos terhelés1, a tovább növelt helykínálat1 és a kb. 80 mm-rel lejjebb süly-
lyesztett rakodóperem1. Ezáltal a Sprinter még könnyebben rakodható, és a beszállás is 
könnyebb.

A Sprinter a takarékos üzemanyag-fogyasztást és az intelligens funkcionalitást egy minden 
tekintetben gazdaságos mobilitási megoldássá kapcsolja össze.



Gazdaságos, 
ha szükséges.



Gazdaságosság | Szállítási hatékonyság

Fenntarthatóan gazdaságos, tartósan mobilis.
A Sprinter jól bevált minősége továbbra is gondoskodik a magas fokú megbízhatóságról. 
Szállítási hatékonyságát jelentős mértékben sikerült továbbfejleszteni: elsőkerék-hajtással 
nagyobb raktérfogattal és a hátsókerék-hajtású gépkocsikkal összehasonlítva 80 mm-rel  
alacsonyabb rakodóperemmel győzi meg. Ehhez járul még a hátsókerék-hajtású változathoz 
viszonyítva 50 kg-mal nagyobb hasznos terhelés. A nehéz feladatokhoz a hátsókerék-hajtású 
gépkocsik jelentik a megfelelő megoldást: 5500 kg maximális megengedett össztömeggel és 
akár 3500 kg vontatható tömeggel rendkívül nagy teherbírásúak.

Egy jövőbe mutató mobilitási megoldás ma több mint csak a gépkocsi. A Sprintert ezért 
szervizszolgáltatások széles körű választéka kíséri, a finanszírozástól a biztosításon át a kar-
bantartási szerződésekig. Ez vonzó árelőnyöket jelenthet, és hosszú távon tervezhetővé  
teszi a költségeket. Ezen túlmenően a Mercedes PRO professzionális kapcsolattartási és flot-
tamegoldás optimalizálhatja a gazdaságosságot. Például a Karbantartás-menedzsmenttel, 
amely lehetővé teszi az előrelátó időponttervezést, még jobbá teszi a gépkocsi rendelkezésre 
állását, és segít megbízhatóságának fenntartásában a használat teljes időtartama alatt.



Gazdaságosság | Motorok

Erőteljes és gazdaságos előrehaladás.
Aki eredményes akar lenni, erős hajtóműre van szüksége: a 4 hengeres dízelmotor, 3 telje-
sítményfokozatban, és a V6-os hathengeres dízelmotor példamutatóan egyesítik az erőt és 
a gazdaságosságot a Sprinterben. A jól bevált motorokat az üzemanyag-fogyasztás terén 
tovább optimalizáltuk, például a motoron belüli súrlódások csökkentésével. Minden motor-
változat kézi kapcsolású1 és automata váltóval is rendelhető.

A szigorú Euro-6, ill. az Euro-VI kipufogógáz-szabvány előírásait az SCR-technológia (szelektív 
katalitikus redukció) segítségével teljesítik. Ez az eljárás úgy csökkenti a dízelmotorok nitro-
génoxid-kibocsátását, hogy a kipufogógázt egy katalizátoron vezeti át és a nitrogén-oxidokat2 
a vízbázisú AdBlue® hozzáadásával nitrogénné és vízzé alakítja.

1 A szériakivitelű 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó az OM642 V6 hengeres dízelmotorral előreláthatólag 2018. 4. negyedévétől áll rendelkezésre. 
2 A nitrogén-oxidok (NOx) közé tartozik a nitrogén-monoxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO2).



A prospektus adatairól: A kiadvány szerkesztésének lezárása, 2017. július 28. után a terméken történhettek változások. 
A konstrukciós és formai változtatások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változtatásának jogát a 
gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások, illetve eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembe-
vételével a vevő számára észszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés  
tárgyának megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrá-
ciókon olyan kiegészítő felszereltségek és tartozékok is láthatóak, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított 
termék részét. A színeltérések a nyomdatechnikából adódhatnak. Ez a kiadvány olyan típusokat és szolgáltatásokat is 
tartalmazhat, melyek egyes országokban nem elérhetők.

Ez a prospektus nemzetközi felhasználásra készült. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra való utalások csak Németországban, 
a prospektus nyomdába adásakor érvényesek. Az ezekkel az előírásokkal kapcsolatos aktuális, az Ön országában érvé-
nyes további információkért, kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez.
www.mercedes-benz.hu

Műszaki adatok tárolása a gépkocsiban: A gépkocsi elektronikus részegységei (pl. a légzsák-vezérlőegység, motorve-
zérlőegység stb.) adattárolókat tartalmaznak a gépkocsi műszaki adatainak tárolására, mint pl. a jelentések működési 
zavarok esetén, a gépkocsi sebessége, a fékezési erő vagy a visszatartó és vezetői segédrendszerek működése baleset 

esetén (audio- és videoadatokat nem tárolnak). Az adatokat gyorsan, pillanatfelvétel-szerűen, pl. üzemzavar-jelentés 
esetén egy nagyon rövid rögzítési időtartammal (legfeljebb néhány másodperc), baleset esetén vagy összefoglaló formában, 
az alkotóelemek igénybevételének kiértékelésére tárolja a rendszer. A tárolt adatok a gépkocsiban található csatlakozó-
felületeken keresztül, képzett technikusok által kiolvashatók, az esetleges működési zavarok elemzéséhez és elhárításához, 
valamint a gyártó által a járműfunkciók elemzéséhez és továbbfejlesztéséhez feldolgozhatók és használhatók. Az ügyfél 
kívánságára az adatok további opcionális szolgáltatások alapját is képezhetik. Az adatok átvitele a gépkocsiból a gyár 
vagy harmadik fél felé alapvetően csak törvényes engedély (pl. eCall vészhívás a gépkocsiból) vagy az ügyfél szerződés 
szerinti beleegyezése alapján, az adatvédelmi törvények betartásával történik. További információk a gépkocsiban tárolt 
adatokról a jármű Kezelési útmutatójában állnak rendelkezésre, amely nyomtatott formában a gépkocsiban vagy online,  
a magyar nyelvű Mercedes-Benz honlapon található meg.

Használtautó-visszavétel. Sprinterét, hosszú élete végén, az EU Használtautó-irányelvek szerinti környezetbarát újra-
hasznosítás céljából visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető 
legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az üze-
mekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé 
tételéhez és az erőforrások kíméléséhez. A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további 
adatok a nemzeti Mercedes-Benz weboldalon találhatók.
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