Новий Sprinter

Він має стільки варіантів, що ви обов’язково знайдете те, що відповідає вашим
транспортним потребам, і він виглядає так гарно, що спрямовує на себе прихильні
погляди. Таким є новий Sprinter. Численні варіанти виконання та комплектації дають
можливість обрати як рентабельні базові автомобілі, наприклад з переднім приводом,
так і оснащені точно за своїм призначенням фургони, бортові платформи або
мікроавтобуси з обладнаним пасажирським салоном представницького класу.
Він має такі переваги. Автомобілі з новим переднім приводом відрізняються
вигідною ціною в базовій комплектації, додатковим корисним навантаженням і
нижчим рівнем підлоги вантажного відділення порівняно з автомобілями із заднім
приводом. Клієнти отримують переваги інтелектуального принципу керування та
індикації приладів, а також концепції модульних систем зберігання, які дозволяють
укомплектувати автомобіль відповідно до індивідуальних потреб замовника
(наприклад, є можливість самостійно обрати мультимедійні та допоміжні системи).
Разом зі впровадженням усіх новинок ми зберегли й усі традиційні цінності.
Наприклад, можна застосовувати багато перевірених рішень щодо конструювання та
організації внутрішнього простору без внесення значних змін.
Таким чином, завдяки високому інноваційному потенціалу та більш ніж 20-річному
досвіду Sprinter знову стає важливою віхою для розробки перспективних,
ефективних та надійних рішень у сфері транспортного забезпечення, які
допоможуть вашій компанії у розвитку.
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Sprinter

На 100% Ваш автомобіль.
Новий Sprinter.

Навіть візуально новий Sprinter привертає до себе особливу увагу. Його дизайн
відповідає сучасній концепції Sensual Purity для автомобілів Mercedes-Benz.
Оновлення також торкнулося і робочого місця водія, яке наразі однаково приваблює
високоякісним дизайном і високим рівнем функціональності. Наприклад, тут
застосовується «розумна» концепція модульного зберігання і запуск двигуна без
допомоги ключа (KEYLESS-START).
Високоефективний кондиціонер на даху мікроавтобуса, який можна обрати як
опцію, забезпечує приємний мікроклімат для пасажирів. В повністю оснащеному
пасажирському салоні за бажанням замовника для кожного ряду сидінь
встановлюється тримач для смартфона з функцією заряджання через USB-роз’єм.
Вантажне відділення фургона вражає своїми практичними опціями, такими як
внутрішній стельовий багажник, оптимізована за вагою підлога з пластиковим
покриттям, облицювання колісних арок з можливістю розміщення на них вантажу і
тримачі для піддонів у сходинці зсувних дверей, які дозволяють стабілізувати вантаж
(наприклад, під час проходження поворотів).

Концепція автомобіля

Естетичний вигляд і

покращені ділові якості.

Досконала візуальна форма.

Концепція дизайну Sensual Purity, що користується таким успіхом при створенні легкових
автомобілів Mercedes-Benz, тепер реалізована і в автомобілі Sprinter. Бо працювати і
гарно при цьому виглядати — це можливо! Автомобіль вражає приємними, чистими і
сучасними лініями. У гармонійному вигляді автомобіля привертає увагу характерний
вигляд спереду з великою розташованою в центрі зіркою Mercedes і вид збоку з
плавними лініями, що переходять одна в одну. Завдяки сучасному дизайну вдалося
оптимізувати й аеродинамічні властивості автомобіля, що позитивно вплинуло на витрати
палива.

Дизайн

До характерних особливостей дизайну належать також світлодіодні фари High Performance з
частково світлодіодними задніми ліхтарями, хромована решітка радіатора, колеса з
легкосплавними дисками, а також пофарбовані в колір автомобіля бампери і навісні елементи
на вибір. І на додаток до цього — універсальний асортимент лакофарбових матеріалів і
спеціальних фарб. Це дає можливість створити дизайн автомобіля, який можна підібрати
індивідуально за рахунок великого різноманіття рішень, завдяки чому своїм зовнішнім
виглядом він буде ідеально відповідати потребам підприємства.

Приємний інтер’єр для роботи.
Коли сідаєш в Sprinter, завжди відчуваєш щось особливе. Його повністю по-новому
оформлений салон знов створює гармонію між функціональністю та високоякісним
зовнішнім виглядом. Оформлення салону можна персоналізувати за рахунок різноманіття
рішень, і він буде точно відповідати умовам використання та індивідуальним потребам.
Асортимент засобів зв’язку і розваг включає в себе, наприклад, кріплення для
смартфона, аудіосистему Mercedes-Benz з USB-роз’ємом та інтерфейсом Bluetooth®,
мультимедійну систему з великим сенсорним екраном з високою роздільною здатністю,
швидкою навігацією по жорсткому диску з тривимірним відображенням карт та
інтеграцією смартфона. Для підтримки приємної температури в кабіні, залежно від
уявлень про комфортну температуру та від кліматичних умов, на вибір можуть
знаходитись елементи управління напівавтоматичним кондиціонером або системою
клімат-контролю. Для пасажирського салону можна обрати, за бажанням, три різні
кондиціонери на даху, в тому числі додатковий пристрій класу High-End. Концепція
речових відділень також перероблена і побудована на основі модульного принципу.
Наприклад, речові відділення, за бажанням, можуть бути закриті кришками або
облаштовані тримачами для склянок. За відсутності радіоприймача або мультимедійної
системи на центральній консолі розташовані велике речове відділення і два відділення
стандарту DIN. Це дозволяє полегшити роботи і зберігати порядок на робочому місці
водія.
Ці та багато інших можливостей комплектації дозволяють реалізувати будь-які
побажання водія або пасажирів автомобіля Sprinter щодо забезпечення комфорту.

Дизайн

Коли є

транспортна задача,
з’являється Sprinter.

Ви вважаєте, що малотоннажний автомобіль має бути практичним та економічним? Чи
Вам потрібен представницький мікроавтобус, який відповідає найвищим вимогам щодо
комфорту? Sprinter може й те, й інше: Фургон і мікроавтобус, а також шасі та бортова
платформа утворюють основу вражаючого різноманіття варіантів. Її доповнюють 4
варіанти двигунів, різні опції, варіанти шасі та спеціальні рішення для окремих сфер
застосування. За їх допомогою можна сконфігурувати автомобілі з максимально
припустимою загальною масою до 5500 кг1. У мікроавтобусі Sprinter Tourer є місце для 8
пасажирів та водія. Обсяг вантажного відсіку у фургоні Sprinter з максимальною
довжиною автомобіля і висотою даху досягає 17 м3.
Залежно від умов експлуатації та бажаних ходових якостей можна обрати передній,
задній або повний привід. Перемикання передач здійснюється або вручну за
допомогою 6-ступінчастої механічної коробки передач, або за допомогою
автоматичної коробки передач 7G-TRONIC PLUS чи унікальної в цьому сегменті
гідротрансформаторної АКПП 9G-TRONIC2.
Завдяки наявності понад 600 найменувань додаткового оснащення Sprinter може точно
відповідати Вашим потребам. Для досягнення поставлених цілей як щодо автономності, так
і стосовно економічності в автомобілі Sprinter пропонується широкий спектр агрегатів на
вибір.

В разі потреби можна використовувати причіп масою до 3500 кг при дозволеній загальній масі 8000 кг. В разі переобладнання в сідельний
тягач можна навіть застосовувати причіп масою 5250 кг. Дозволена загальна маса становить у цьому випадку 8750 кг.
2
Лише в поєднанні з переднім приводом.
1

Всю інформацію про комплексні рішення заводу-виробника та галузеві рішення можна знайти на сайті Conversion World, в
електронній точці доступу до спеціалізованих рішень щодо навісного обладнання та елементів переобладнання, за посиланням
http://conversion-world.com.

Індивідуальні рішення

Форми кузова.

Макс. висота зсувних
дверей: 1807 мм

Макс. висота дверей багажного
відділення: 1818 мм

Макс. висота пасажирського
салону: 1918 мм

Висота автомобіля:
2653 мм
2380 мм

кг
Макс. корисне навантаж.: 1360 кг
Макс. маса буксированого вантажу
для причепа з гальмовою
системою/без гальмової системи:
2000/750 кг
Макс. припустима повна
маса: 3500 кг
Мін. висота підлоги
вантажного
відділення: 659 мм

Довжина автомобіля: 5267 мм

Макс. ширина автомобіля з урахуванням
зовнішніх дзеркал заднього виду: 2345

5932 мм

Макс. ширина зсувних дверей:
1251 мм

Макс. ширина пасажирського салону: 1774 мм

Макс. ширина
дверей багажного
відділення: 1542 мм

Макс. 8 сидінь
плюс водій

Наведені значення розмірів та мас автомобіля є базовими і можуть
відрізнятися залежно від типу приводу, тоннажу та інших опцій.

Індивідуальні рішення | типи кузова / Суцільнометалевий фургон і мікроавтобус

6967 мм

Довжина пасажирського салону:
2583 мм

3248 мм

4283 мм

Макс. висота зсувних дверей:
1818 мм

Макс. висота дверей багажного
відділення: 1846 мм

Макс. висота вантажного
відділення: 2243 мм

Висота автомобіля:
2831 мм
2620 мм
2365 мм

кг
Макс. корисне навантаж.: 3175 кг
Макс. маса буксированого вантажу
для причепа з гальмовою
системою/без гальмової системи:
2000/750 кг
Макс. припустима повна
маса: 5500 кг
Мін. висота підлоги
вантажного
відділення: 566 мм

Довжина автомобіля: 5267 мм

Макс. ширина автомобіля з урахуванням
зовнішніх дзеркал заднього виду: 2345 мм

5932 мм

Макс. ширина зсувних дверей:
1260 мм

6967 мм

Макс. ширина вантажного відділення: 1787 мм

Макс. ширина
дверей багажного
відділення: 1555 мм

Корисний об’єм
макс. 17 м3

Довжина вантажного відділення:
2607 мм

7367 мм

3272 мм

4307 мм

4707 мм

Індивідуальні рішення | типи кузова / Суцільнометалевий фургон і мікроавтобус

Форми кузова.
кг
Макс. корисне навантаж.: 3155 кг
Макс. маса буксированого вантажу
для причепа з гальмівною
системою/без гальмівної системи:
2000/750 кг Макс. припустима
повна маса: 5500 кг
Мін. висота підлоги
вантажного відділення:
894 мм

Довжина автомобіля: 5496 мм

6246 мм

6946 мм

Макс. ширина автомобіля з урахуванням
зовнішніх дзеркал заднього виду: 2675 мм

Макс. ширина
борту: 2135 мм

Макс. вантажна
площа: 9,2 м2

Наведені значення розмірів та мас автомобіля є базовими і можуть
відрізнятися залежно від типу приводу, тоннажу та інших опцій.

Індивідуальні рішення | типи кузова / Одинарна і подвійна кабіна

Довжина бортів: 2858 мм

3408 мм

4308 мм

кг
Макс. корисне навантаж.: 3010 кг
Макс. маса буксированого вантажу
для причепа з гальмовою системою/
без гальмової системи: 2000/750
кг Макс. припустима повна
маса: 5500 кг
Мін. висота підлоги
вантажного відділення: 969
мм

Довжина автомобіля: 5576 мм

6156 мм

6856 мм

Макс. ширина автомобіля з урахуванням
зовнішніх дзеркал заднього виду: 2675 мм

Макс. ширина
бортової платформи:
2135 мм

Макс. вантажна
площа: 7,7 м2

Довжина бортів: 2128 мм

2708 мм

3408 мм

Індивідуальні рішення | типи кузова / Одинарна і подвійна кабіна

Широкий спектр рішень для спеціальних
транспортних задач.

Передній, задній або повний привід — оберіть відповідний привід з трьох варіантів
приводів автомобіля Sprinter для кожної транспортної задачі та певного стилю
керування.
Перевагами переднього приводу є, зокрема, відмінна тяга при малонавантаженому
автомобілі, великий обсяг вантажного відсіку і значне додаткове завантаження при
низькому рівні підлоги вантажного відділення. Виключно для цього варіанта приводу
пропонується нова автоматична коробка передач 9G-TRONIC.
За наявності заднього приводу розділення приводу та кермового управління підвищує
комфортність руху та оптимізує радіус повороту. Також покращуються ходові якості,
особливо за наявності потужного двигуна. В режимі руху з причепом задній привід
демонструє свої сильні сторони.

Обладнання | Варіанти двигуна

Підключення повного приводу покращує тягу, особливо в складних погодних умовах або на
поганій дорозі, і надає додаткові переваги щодо безпеки та динаміки руху. Для
застосування в складних умовах можна додатково замовити понижуючу передачу. Вперше
автоматичну коробку передач 7G-TRONIC PLUS можна обрати і для моделі Sprinter з
повним приводом для забезпечення зручного перемикання передач і високої ефективності
використання палива.

Численні можливості комфортного перемикання.
Великий вибір трансмісій забезпечує багато інновацій. Новинками є 6-ступінчаста
механічна коробка передач та 9-ступінчаста автоматична коробка передач для
автомобілів з переднім приводом, що пропонується в сегменті малотоннажних
автомобілів вперше. Ще одна інновація: автоматична коробка передач, як і в моделях
легкових автомобілів, дозволяє перемикати передачі вручну за допомогою важеля
селектора АКП біля керма та підкермових селекторів АКП.

Пропонуються такі коробки передач:
6-ступінчаста механічна коробка передач ECO GEAR — виконання
відрізняється залежно від типу приводу і двигуна.
7G-TRONIC PLUS для всіх видів двигунів із заднім і повним приводом, опція
9G-TRONIC в сегменті малотоннажних автомобілів пропонується вперше для
автомобілів з переднім приводом, опція

Обладнання | Трансмісія

Функціональність та комфорт.

Стельовий багажник1 в багажному відділенні захищає вантаж від забруднення
або крадіжок краще, ніж багажники, розташовані ззовні.

Дерев’яна обшивка модульних бризковиків покращує можливості
розташування вантажу у вантажному відсіку та захищає металевий лист від
пошкоджень.

Дві світлодіодні стрічки під дахом освітлюють вантажний відсік практично без
тіней і полегшують орієнтування під час завантаження/розвантаження.

Опори для піддонів у підніжці зсувних дверей стабілізують вантаж біля дверей і
є особливо доцільними під час транспортування вантажу на європіддонах або
в решітчастих ящиках.

Оптимізована за масою пластикова підлога має рівну поверхню, на ній
зручніше розміщувати вантаж і за нею легше доглядати. Порівняно з
дерев’яною підлогою перевага у вазі становить близько 18,5 кг2.

На кришці багатофункціонального боксу між водієм та переднім пасажиром
можна заповнювати папери або виконувати іншу офісну роботу — це
практичне робоче місце обладнане інтегрованим кріпленням для планшета3.

1

Внутрішній стельовий багажник наразі недоступний. 2 Порівняно з дерев’яною підлогою автомобіля максимальної довжини. 3 Кріплення для планшета можна придбати лише через програму аксесуарів Mercedes-Benz.
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Високоефективний кондиціонер на даху додатково забезпечує системі
кондиціонування охолоджувальну потужність 11 кВт та гарантує максимальний
комфорт в пасажирському салоні, особливо в умовах сильної спеки.

Внутрішнє облицювання «люкс», що передбачає можливість заряджання
пристроїв через USB-роз’єм, з тримачем для смартфона, надає салону
представницький вигляд та покращує звуко- та теплоізоляцію.

Задні двері, повністю облицьовані зсередини пластиком, доповнюють
приємний дизайн пасажирського салону або вантажного відсіку.

Повністю облицьовані пластиковими панелями зсувні двері з правого боку
автомобіля покращують зовнішній вигляд пасажирського салону або
вантажного відділення.

Для особливої зручності пасажирів пропонуються сидіння, що легко
встановлюються та знімаються, в три ряди з окремими регульованими в
діапазоні до 20° спинками і комфортними підголівниками.

В пасажирському салоні зручно розташовані спеціальні тримачі для склянок.
Вони дають можливість зручно розташовувати гарячі або холодні напої в
склянках, пляшках або банках для кожного посадкового місця.
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Ваша
мобільність
в епоху «діджиталізації транспорту 4.0».

Щоб зробити роботу якомога рентабельнішою та максимально приємною, в
автомобіль Sprinter за бажанням можна встановити радіоприймач, а також
різноманітні варіанти мультимедійних систем та рішень підключення. Залежно від
потреб пропозиція включає тримач для смартфона, радіоприймач з інтерфейсом
Bluetooth® та функцією «вільні руки», а також мультимедійну систему із сенсорним
екраном з високою роздільною здатністю, швидкою навігацією по жорсткому диску з
тривимірним відображенням карт та інтеграцією смартфона. Керування, про яке
тільки можна мріяти: просте. Мультимедійними системами можна, наприклад,
керувати через сенсорний екран з високою роздільною здатністю або
багатофункціональне кермо. Усі елементи керування легко доступні, покази добре
зчитуються з елементів індикації.
Оскільки цифрові рішення є невід’ємною частиною сучасного ділового життя, ми
обладнали Sprinter інтегрованим комунікаційним модулем, який забезпечує технічні
умови для постійного інтернет-підключення в автомобілі. Вашою перевагою стане
зменшення часу простою завдяки завчасному керуванню техобслуговуванням, а
також електронний журнал поїздок, що робить непотрібними записи від руки.

Інтелектуальна мережева організація

Інформаційно-розважальні системи і зв’язок.

Універсальний тримач для смартфона розташований в зоні огляду водія та на
зручній відстані, в ньому також можливо кріпити інші мобільні прилади.

Завдяки такому оснащенню мультимедійні системи MBUX (Mercedes-Benz
User Experience) перетворюються на повноцінну систему навігації, яка веде до
поставленої цілі — робить поїздки менш напруженими і скорочує час у дорозі.
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Завдяки бездротовій системі заряджання можна просто заряджати мобільні
пристрої, які підтримують Qi-Standard 1.2 або можуть бути дооснащені для
цього, на середній верхній полиці центральної консолі.

Багатофункціональне кермо дозволяє зручно керувати бортовим
комп’ютером, функціями автомобіля і мультимедійними системами за
допомогою кнопок сенсорного керування або звичайних кнопок, не знімаючи
рук з керма.

Модульні рішення для радіоприймача,
мультимедійних систем та навігації.

Аудіосистема Mercedes-Benz крім прийому аналогового радіосигналу
пропонує інтерфейс Bluetooth® з функцією гучного зв’язку та USB-роз’єм. Як
опція можливе дооснащення для отримання доступу до цифрового
радіомовлення.

Мультимедійна система MBUX із сенсорним екраном розміром 17,8 см (7
дюймів) вражає можливістю інтуїтивного сенсорного керування, сенсорним
екраном з високою роздільною здатністю та різноманітними можливостями
зв’язку і доступом до інформаційно-розважального контенту.

Мультимедійна система MBUX із сенсорним екраном з високою роздільною
здатністю розміром 26 см (10,25 дюймів) надає, зокрема, можливість швидкої
навігації по жорсткому диску з тривимірним відображенням карт та
інтеграцією смартфона.

Сучасні радіоприймачі та мультимедійні системи здатні
виконати будь-які бажання, що стосуються
інформаційно-розважального контенту, навігації та
зв’язку. Мобільні пристрої можна підключати до мережі
Інтернет через вбудований модуль LTE / модуль
мобільного зв’язку з функцією точки доступу.
Інновацією є також управління мультимедійними
системами за допомогою сенсорного екрану і кнопок
сенсорного управління на кермі, а також управління за
допомогою голосових команд. Крім того, прийняті
повідомлення можуть зачитуватись вголос або
створюватись за допомогою голосу через функцію

диктування. Для навігації використовується інформація про
ситуацію на дорозі Live Traffic Information1, щоб поїздки
проходили без потрапляння в затори. Смартфони
можливо інтегрувати в систему управління та індикаторних
приладів автомобіля за допомогою функції інтеграції
смартфона.

Вибір опцій для радіоприймача, мультимедійної та навігаційної систем:

1

Служба Live Traffic Information (інформація про дорожній рух у режимі реального часу, залежно
від країни) лише у поєднанні із застосунком Mercedes PRO.

Підготовка до встановлення радіо з двоканальними динаміками спереду.
Аудіосистема Mercedes-Benz з інтерфейсом Bluetooth® і функцією гучного
зв’язку, а також USB-роз’ємом і двоканальними динаміками спереду.
Мультимедійна система MBUX із сенсорним екраном розміром 17,8 см (7
дюймів) вражає можливістю інтуїтивного сенсорного керування, сенсорним
екраном з високою роздільною здатністю та різноманітними можливостями
зв’язку і доступом до інформаційно-розважального контенту.
Навігаційна система перетворює мультимедійну систему MBUX із сенсорним
екраном розміром 17,8 см (7 дюймів) на повністю інтегровану систему навігації.
Мультимедійна система MBUX із сенсорним екраном розміром 26 см (10,25
дюймів) пропонує екран з високою роздільною здатністю, а також
різноманітні можливості зв’язку і доступ до інформаційно-розважального
контенту, швидку навігацію по жорсткому диску з тривимірним відображенням
карт.
Цифрове радіо DAB+ для усіх варіантів радіо тішить великим вибором
програм, гарними властивостями прийому та вражаючим звучанням.
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Забезпечить безпеку
руху на шляху до успіху.

Автомобілі Sprinter завжди орієнтовані на безпеку. Основу для цього становить каркас
кузова, особливо міцний завдяки його конструкції та складу матеріалів.
Основу доповнюють численні системи допомоги водієві. Оскільки навіть
найдосвідченіший водій потрапляє у ситуації, коли допомога є дуже бажаною і
корисною. До них належать серійно встановлювана система стабілізації під час
бічного вітру, активний асистент екстреного гальмування, а також система контролю
смуги руху — останні дві встановлюються в серійній комплектації для автомобілів з
максимально припустимою загальною масою понад 3500 кг. 3 рішення оглядових
камер, що включають камеру заднього виду з проєціюванням зображення на
внутрішнє дзеркало заднього виду і камеру з оглядом на 360°, покращують і без того
гарний огляд із сидіння водія. У темряві світлодіодні фари High Performance, що
пропонуються як опція, гарантують якісне освітлення дорожнього полотна.
У випадку аварії серійно встановлювана подушка безпеки може захистити водія від
зіткнення. Як опція також доступні ще 5 додаткових подушок безпеки для водія та
переднього пасажира.

Безпека

Допоміжні системи.

Активна система контролю смуги руху може допомогти розпізнати випадковий виїзд зі смуги руху, попередити водія та,
у разі необхідності, повернути автомобіль на потрібну смугу, активно задіявши гальмівну систему.

Активний асистент екстреного гальмування може допомогти запобігти аваріям з автомобілями, що їдуть попереду, та з
пішоходами, що перетинають дорогу, або, принаймні, значно зменшити наслідки аварій.

Активний асистент контролю безпечної дистанції DISTRONIC підтримує налаштовану водієм відстань до автомобіля, що
рухається попереду, і звільняє водія від частини навантаження під час руху автомагістралями або під час руху з частими
зупинками.

Активна система контролю мертвих зон із системою попередження про об’єкти, які рухаються у поперечному напрямку
позаду автомобіля, за допомогою візуальних та звукових попереджувальних сигналів допомагає уникнути аварій під час
зміни смуги руху, виїзду з місця паркування заднім ходом та виходу з автомобіля.
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Огляд та світло.

Камера заднього виду з індикацією у внутрішньому дзеркалі заднього виду забезпечує огляд ділянки безпосередньо за
автомобілем та підвищує безпеку руху заднім ходом.

Пакет паркування з камерою кругового огляду підтримує водія під час паркування та маневрування з усіх боків і таким
чином підвищує безпеку та комфорт.

Світлодіодні фари High Performance покращують освітлення дорожнього полотна і надають автомобілю більш
виражений вигляд спереду.

Система склоочисників WET WIPER SYSTEM1 забезпечує водієві покращену видимість під час очищення скла.

1

Пропонується лише в поєднанні з датчиком дощу.
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Зупинивши свій вибір на моделі Sprinter, Ви отримуєте автомобіль, який вже понад 20
років вражає своєю економічністю. Новий Sprinter продовжує цю історію успіху,
засновану на перевіреній якості та надійності. Переваги його економічності Ви
відчуєте відразу: приваблива ціна автомобіля в базовій комплектації та різноманітні
можливості конфігурування дозволяють Вам замовити саме те, що дійсно потрібно.
Нам подобається робити гарне ще кращим, тому ми оптимізували витрату палива наших
дизельних двигунів. До додаткових переваг, які підвищать ефективність роботи компанії,
належить збільшене на 50 кг корисне навантаження1. Завдяки 50-літровому головному
паливному баку2 і пластиковому покриттю підлоги3, які можна придбати додатково, є
можливість додатково зменшити масу автомобіля. Крім того, Sprinter приваблює ще й за
рахунок покращеної організації внутрішнього простору1 і зниження рівня підлоги у
вантажному відділенні на 80 мм1. Це надає ширші можливості для завантаження та
полегшує піднімання вантажів в автомобіль.
Таким чином, Sprinter поєднує в собі економічну витрату палива з інтелектуальною
функціональністю і пропонує рентабельний з усіх точок зору засіб забезпечення
мобільності.

У поєднанні з переднім приводом, порівняно з автомобілем із заднім приводом. 2 Головний паливний бак об’ємом 50 л пропонується як опція
для фургонів Sprinter, а також для шасі Sprinter і бортової платформи Sprinter в поєднанні з переднім приводом. 3 Пластикове покриття підлоги
доступне як опція для фургона Sprinter.

1

Економічна рентабельність

Економічний,
коли це необхідно.

Постійно економічний, завжди мобільний.
Перевірена часом якість автомобіля Sprinter гарантує його високу надійність. Його транспортна
ефективність значно зросла: завдяки передньому приводу автомобіль вражає додатковим
обсягом вантажного відсіку і зниженою на 80 мм висотою підлоги вантажного відсіку порівняно
з автомобілем із заднім приводом. Крім того, корисне навантаження порівняно з автомобілями
із заднім приводом збільшене на 50 кг. Для складніших задач правильніше буде обрати
автомобілі із заднім приводом: за максимальної припустимої повної маси 5500 кг і маси
буксируваного вантажу до 3500 кг вони витримують надзвичайно великі навантаження.
На сьогоднішній день прогресивні мобільні рішення включають в себе не лише сам
автомобіль. Тому до автомобіля Sprinter надається широкий спектр сервісних послуг: від
фінансування і страхування до договорів про технічне обслуговування. Це допомагає
отримувати привабливі цінові переваги і дає можливість планування витрат в довготривалій
перспективі. Прикладом може слугувати система управління техобслуговуванням, яка
дозволяє здійснювати перспективне планування термінів обслуговування, підвищує
експлуатаційну готовність автомобіля і допомагає підтримувати його надійність впродовж
всього терміну експлуатації.
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Потужний та ефективний рух уперед.
Тому, хто прагне успіху, потрібен сильний привідний механізм: 4-циліндровий дизельний
двигун в трьох варіантах потужності та V-подібний 6-циліндровий дизельний двигун чудово
поєднують в автомобілях Sprinter потужність та рентабельність. Двигуни, що добре
зарекомендували себе, покращені щодо параметрів витрати палива, наприклад за
рахунок зниження сили тертя всередині двигуна. Всі двигуни пропонуються як з
механічною, так і з автоматичною коробкою передач.
Вимоги норм токсичності відпрацьованих газів Євро-V або Євро-VI виконуються за
допомогою технології SCR (селективне каталітичне відновлення). Цей метод дозволяє
зменшити у дизельних двигунах виділення оксидів азоту. Для цього відпрацьовані гази
проводяться через каталізатор, і оксиди азоту перетворюються на азот та воду завдяки
використанню присадки AdBlue® на водній основі.
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Технічні характеристики.
Припустима максимальна вага (кг)

3000

3190

3500

84 кВт (114 к. с.) за 3800 об/хв | 4 циліндри | Дизель |
Євро 6с Гр. III/ Євро VI | 2143 см3 | 300 Нм за 1200-2200
об/хв

211 CDI

211 CDI

311 CDI

105 кВт (143 к. с.) за 3800 об/хв | 4 циліндри | Дизель |
Євро 6с Гр. III/ Євро VI /Євро VI | 2143 см3 | 330 Нм за
1200-2400 об/хв

214 CDI

214 CDI

314 CDI

120 кВт (163 к. с.) за 3800 об/хв | 4 циліндри | Дизель |
Євро 6с Гр. III/ Євро VI | 2143 см3 | 380 Нм за 1400-2400
об/хв

216 CDI

216 CDI

316 CDI

-

-

319 CDI

105 кВт (143 к. с.) за 3800 об/хв | 4 циліндри | Дизель |
Євро 6с Гр. III/ Євро VI | 2143 см3 | 330 Нм за 1200-2400
об/хв

-

-

314 CDI

120 кВт (163 к. с.) за 3800 об/хв | 4 циліндри | Дизель |
Євро 6с Гр. III/ Євро VI | 2143 см3 | 360 Нм за 1400-2400
об/хв

-

-

316 CDI

140 кВт (190 к. с.) за 3800 об/хв |
6 циліндрів/V 72° | Дизель | Євро VI | 2987 см3 |
440 Нм за 1400-2400 об/хв

-

-

319 CDI

5000

5000

5500

Передній та задній привід

140 кВт (190 к. с.) за 3800 об/хв | 6 циліндрів |
Дизель | Євро VI |
2987 см3 | 440 Нм за 1400-2400 об/хв

Повний привід

Припустима повна маса автопоїзда (кг)

4100

5000

5500

411 CDI

511 CDI

511 CDI

414 CDI

514 CDI

514 CDI

416 CDI

516 CDI

516 CDI

419 CDI

519 CDI

-

414 CDI

514 CDI

-

416 CDI

516 CDI

-

419 CDI

519 CDI

-

5000-6100

7000

7000

Детальну інформацію про автомобілі
Sprinter Ви можете знайти на сайті:
https://www.mercedes-benz.ua/vans/uk/
sprinter

Про інформацію в цій брошурі: Після підписання видання на друк 03.02.2020 вироби можуть змінюватись. В
межах термінів поставки виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції та форми, відхилення
у відтінках кольорів, а також на зміни в об’ємі поставки, якщо такі зміни або відхилення вважатимуться прийнятними
для покупця. Якщо для позначення замовлення або замовленого предмета купівлі продавець або виробник
користуються умовними позначеннями або номерами, то останні не можуть слугувати підставою для пред’явлення
будь-яких прав. В ілюстраціях можуть міститися приладдя або елементи додаткової комплектації, які не входять до
базового обсягу поставки. Можливі відхилення в переданні кольорів зумовлені технікою друку. В цьому виданні
також можуть міститися типи і варіанти обслуговування, відсутні в пропозиції деяких країн.
Ця брошура розповсюджується в багатьох країнах світу. Інформація щодо законодавчих, юридичних та
податкових актів і наслідків, яка в ній міститься, дійсна виключно для Федеративної Республіки Германії на
момент підписання видання на друк. Тому з усіх питань відносно чинних у Вашій країні розпоряджень та
наступних дій, а також за новітньою офіційною інформацією стосовно наших автомобілів просимо звертатися
до локального дилера Mercedes-Benz.

даних автомобіля, наприклад повідомлень у разі функціональних несправностей, значень швидкості руху, сили
гальмування або порядку функціонування систем утримання пасажирів і допоміжних систем у разі аварії (аудіо- та
відеодані не зберігаються). Дані зберігаються миттєво: вибірково як фотознімки, наприклад у випадку
повідомлення про несправність; як короткочасні відеозаписи (максимум декілька секунд), наприклад у випадку
аварії; або в узагальненій формі, наприклад для оцінки ступеня зносу деталей. Зчитування, обробка та
застосування збережених даних здійснюється працівниками сервісної мережі через інтерфейси автомобіля для
діагностики та усунення можливих функціональних несправностей, а також виробником для аналізу та оптимізації
функцій автомобіля за допомогою спеціальних приладів. За узгодженням з клієнтом дані можуть застосовуватись
як основа для інших додаткових послуг. Передача даних з автомобіля виробнику або третім особам здійснюється
лише відповідно до законодавчих норм (наприклад, у разі застосування системи екстреного виклику e-Call), або
на основі документальної домовленості з клієнтом за умови дотримання положень про захист персональних
даних. Додаткова інформація про збережені в пам’яті автомобіля дані знаходиться в посібнику з експлуатації
автомобіля, її також можна знайти в надрукованому вигляді в автомобілі або в Інтернеті на сайті:
www.mercedes-benz.ua/vans/uk

Збереження технічних даних в пам’яті автомобіля: Електронні компоненти автомобіля (наприклад, блок
управління подушками безпеки, блок управління двигуном тощо) оснащені пам’яттю для збереження технічних
ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська, 15/2, 01004 Київ, Україна
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