Vito

Неймовірна робота

Новий Vito

Чи важливо Вам завжди бути повністю готовим? Подобається вирішувати нові
завдання? Вірні своїй справі? Тоді Vito Вам ідеально підходить. З ним Ви
наближаєтеся до свого успіху як в прямому, так і в переносному сенсі. Йому немає
рівних з точки зору економічності, якості, універсальності і безпеки. Vito - результат
роботи досвідчених фахівців у сфері комерційних автомобілів.
Витрачаючи від 5,2 л1 палива на 100 км, Vito став як ніколи раніше економічним і з
кожним кілометром зміцнює свій успіх. А завдяки інноваційним допоміжним
системам та системам безпеки Ваш шлях до мети стане ще більш безпечним.
Унікальні в автомобілях Vito і пропоновані види приводів: передній, задній або повний,
роблять цей автомобіль ідеальним варіантом в будь-якій ситуації.
Розгорнута мережа сервісних центрів «Мерседес-Бенц» з широким спектром
пропонованих послуг забезпечить Вашому Vito довгострокову експлуатаційну
надійність. Довірте техобслуговування і ремонт Вашого автомобіля авторизованим СТО
«Мерседес-Бенц». Наші фахівці знають Ваш автомобіль краще за всіх. Так Vito
залишиться Вашим надійним партнером на довгі роки.
Відповідний майже для будь-якого завдання автомобіль: фургон Vito, Mixto або Tourer.

1 Для Vito Tourer 116 CDI з пакетом BlueEFFICIENCY та АКП 7G-TRONIC PLUS

Вантажний транспорт з зірочкою
Фургон Vito

Фургон Vito забезпечить Вам повну підтримку: вміщує вантаж об'ємом до 6,6 м3.
Економічні силові агрегати з кожним пройденим кілометром стабільно сприяють
успіху Вашого бізнесу. Як і слід було очікувати від Mercedes-Benz, оснащення
системами безпеки і технічно досконалими допоміжними системами на зразковому
рівні. Останнім словам техніки відповідають також 3 опціональні аудіосистеми, які
інтегрують Ваш Vito в цифровий світ.
• Об'єм вантажного відділення до 6,6 м3 і площа вантажного відділення до 4,76 м2 у
варіанті з наддовгим кузовом
• Місце для 3 європіддонів в варіантах з довгим і наддовгим кузовом
• 3 варіанти приводу: передній, задній або повний
• Висота автомобіля всього 1910 мм підходить для більшості гаражів, критих стоянок,
підземних гаражів та автомийок

Для пасажирів і вантажів
Vito Mixto

Vito Mixto працює за принципом «Все в одному» і поєднує в собі туристичний
автомобіль та фургон. Якщо Ви хочете одночасно перевозити людей і вантаж, то в Vito
Mixto знайдете економічного, універсального і надійного професіонала. Він
додатково обладнаний сидіннями поруч з водієм і 3-х місним диваном в
пасажирському салоні, тому може вмістити до 6 осіб. За сидінням все ще
залишається досить місця для матеріалів та обладнання, яке можна вигідно
використовувати завдяки високому корисному навантаженню. Залежно від довжини
автомобіля простір для вантажу має площу до 2,63 м2 і місткість до 4,1 м3.
• Місце для перевезення до 6 осіб і великого обсягу вантажу
• Об'єм вантажного відділення до 4,1 м3 і площа вантажного відділення до 2,63 м2 у
варіанті з наддовгим кузовом
• 3 варіанти приводу: передній, задній або повний
• Висота автомобіля всього 1910 мм підходить для більшості гаражів, критих стоянок,
підземних гаражів та автомийок

Фургон Vito
Висота автомобіля:

Внутрішня висота:1391 мм - 1392 мм

1905 мм - 1919 мм

Макс. корисне навантаження
в кг: 1301
Макс. маса причепа з гальмами/без
гальм в кг: 2000/750
Макс. повна маса з причепом
в кг: 5200

приблизно
554 мм - 563 мм

Довжина автомобіля: 4859 мм
Ширина автомобіля з
дзеркалами: 2244 мм

Ширина зсувних дверей: 822 мм

5140 мм 5370 мм
Макс. ширина простору для вантажу: 1709 мм

Ширина дверей
вантажного відділення:
1391 мм

Довжина простору для вантажу: 2586 мм

2831 мм

3061 мм

Макс. об'єм простору
для вантажу
в м3: 6,6

Vito Mixto
Висота автомобіля:
Внутрішня висота:1332 мм - 1337 мм

1907 мм - 1911 мм

Макс. корисне навантаження
в кг: 1194
Макс. маса причепа з гальмами/без
гальм в кг: 2000/750
Макс. повна маса з причепом
в кг: 5200

приблизно
553 мм - 561 мм

Довжина автомобіля: 4859 мм
Ширина автомобіля з
дзеркалами: 2244 мм

5140 мм 5370 мм

Ширина зсувних дверей: 904 мм Макс. ширина простору для вантажу: 1709 мм

Ширина дверей багажного
відділення: 1391 мм

Довжина простору для вантажу: 2433 мм

2678 мм

2908 мм

Макс. об'єм простору для
вантажу в м3: 4,1

Особливості фургону Vito і Vito Mixto

Стулки розпашних задніх дверей відкриваються до боковин кузова і фіксуються, полегшуючи завантаження і
розвантаження.

Світлодіодна стрічка зверху в задній частині автомобіля освітлює вантажне відділення, майже не створюючи тіні, і тим
самим допомагає краще орієнтуватися при завантаженні і розвантаженні.

Система для кріплення вантажу з 2 направляючими лініями на підлозі вантажного відділення забезпечує універсальні
можливості фіксації вантажів.

Зсувні двері з лівого боку автомобіля дають додатковий доступ в салон, забезпечуючи швидший і гнучкий процес
завантаження багажу, а також посадку і висадку пасажирів.

Завдяки кріпильним напрямним лініям на усилюючому поясі кузова можна фіксувати невисокі, негабаритні вантажі та
не допускати їх зміщення або перекидання. Це в рівній мірі захищає від пошкоджень вантаж і вантажне відділення.

Міцне дерев'яне покриття підлоги витримує навіть важкий вантаж, захищає від пошкоджень, володіє протиковзкими
властивостями, не вимагає складного догляду і покращує тепло- і шумоізоляцію.

Збалансоване за вагою чорне полімерне покриття для підлоги володіє зносостійкістю, водонепроникне і легко
очищається.

Завдяки двомісному сидінню переднього пасажира в кабіні з'являється додаткове посадкове місце з триточковим
ременем безпеки і регульованим по висоті підголівником.

пасажирів

Професіонал в перевезенні
Vito Tourer

В автомобілі Vito Tourer можуть розміститися до 8 осіб і один водій. Всі моделі Vito
Tourer мають багату базову комплектацію, яка забезпечує надійність, безпеку і
економічність - відмінні риси фургонів Mercedes-Benz. Пасажири розміщуються на
сидіннях, які обіцяють комфортну подорож і забезпечують безпеку, в оточенні
інтер'єру, який відрізняється кращими в своєму класі обробкою і матеріалами. Що
стосується задоволення від водіння, то Ви виявите, що Vito Tourer є одночасно
естетично привабливим, динамічно переконливим і ергономічним приємним в
керуванні.
• Різноманітні конфігурації з дво- і тримісними сидіннями в 3 рядах
• До 8 посадочних місць з сидіннями в 3 ряди і при комбінації 3-2-2 в поєднанні зі
наддовгим кузовом або в поєднанні з двомісним сидінням переднього пасажира
• 3 лінії комплектації для задоволення різних вимог: Vito Tourer BASE, PRO і SELECT

Vito Tourer
Висота автомобіля:

Внутрішня висота: 1252 мм

1902 мм - 1906 мм

Макс. корисне навантаження
в кг: 1221
Макс. маса причепа з гальмами/без
гальм в кг: 2000/750
Макс. повна маса з причепом
в кг: 5200

приблизно
570 мм - 597 мм

Довжина автомобілю: 4895 мм
Ширина автомобіля з
дзеркалами: 2244 мм

Ширина зсувних дверей:
837 мм

5140 мм 5370 мм

Макс. ширина пасажирського салону: 1665 мм

Ширина дверей багажного
відділення: 1391 мм

Довжина простору для вантажу: 2408 мм

2653 мм

2883 мм

Макс. кількість сидінь:
11

Варіант комбінації Vito Tourer

3-місне сидіння 1-го заднього ряду зі складеним крайнім сидінням (U71),
3-місне сидіння 2-го заднього ряду (U63)

2-місне сидіння 1-го заднього ряду (U60),
2-місне сидіння 2-го заднього ряду (U61)

2-місне сидіння 1-го заднього ряду (U60),
3-місне сидіння 2-го заднього ряду (U63)

2-місне сидіння 1-го заднього ряду (U60), 2-місне сидіння 2-го заднього ряду
(U61), 3-місне сидіння 3-го заднього ряду (U64)

3-місне сидіння 1-го заднього ряду зі складним крайнім сидінням (U71),
кріплення сидінь в положенні «face-to-face» 1-го заднього ряду (UR0), 3-місне
сидіння 2-го заднього ряду (U63)

Особливості Vito Tourer

Крім складного столика, в пакет «Стіл» входить багато функціональних доповнень, які зроблять перебування в
автомобілі ще більш приємним.

Електричний привід дозволяє відкривати і закривати двері натисканням кнопки - водієві не потрібно виходити з
автомобіля, і пасажирам не потрібно відкривати/закривати двері.

Тоноване скло чорного кольору в задній частині салону приховує салон автомобіля від допитливих поглядів і захищає
пасажирів і вантаж від надлишку світла і тепла.

Вантажне відділення можна розділити за допомогою другої полички, яка дозволяє гнучко використовувати простір,
забезпечує більш комфортне завантаження і розвантаження.

Панорамний дах зі зсувним люком пропускає в салон багато світла і повітря, а також створює світлу приємну
атмосферу.

Система напрямних кріплень з механізмом швидкої фіксації дозволяє змінювати розташування одно- та багатомісних
сидінь і додатково закріплювати багаж або вантаж.

Пакет «Спальних місць» забезпечить комфортний сон із захистом від допитливих поглядів.

Комфортне сидіння водія зі зручним підголівником і підлокітником можна регулювати в 8 напрямках відповідно до
індивідуальних потреб, тим самим забезпечуючи комфорт в поїздках навіть на далекі відстані.

Насолоджуйтесь роботою тут

Перейдемо до приємних сторін Вашої роботи: в просторій кабіні Vito Ви відразу
налаштовані на робочий лад. На міцних і зручних сидіннях Ви подолаєте максимально
спокійно навіть далекі поїздки. Завдяки підсилювачу рульового управління і опцій
підвищення комфорту, таким як TEMPOMAT, Ви без зусиль досягнете свого пункту
призначення. Якщо потрібно додатково поліпшити вигляд салону, замовте додатковий
хром-пакет дизайну салона. Будь-яка успішна справа вимагає порядку, тому ми
обладнали Vito безліччю практичними речовими відсіками.

Особливості комфорту

АКП 9G-TRONIC1 завдяки близьким передаточним числам передач утримує обороти двигуна і витрату палива на
мінімальному рівні і забезпечує максимальний комфорт при рушанні з місця і під час перемикання передач.

Кліматична установка THERMOTRONIC підвищує комфорт в салоні автомобіля і під час поїздки сприяє підтримці
бадьорості, особливо при високих температурах зовнішнього повітря.

Інтелектуальна система світлодіодного зовнішнього освітлення покращує видимість для водія і тим самим безпеку руху,
так як освітлення дорожнього полотна адаптується під різні ситуації при поїздці.

Камера заднього виду створює на дисплеї мультимедійної системи реалістичне зображення простору безпосередньо
позаду автомобіля і може допомогти уникнути пошкоджень при паркуванні і маневруванні.

1

6-ступінчаста механічна КП, автоматичні КП 7G-TRONIC або 9G-TRONIC в залежності від варіанту двигуна входять в серійну комплектацію або пропонуються в якості опцій.

Радіо і навігація

Audio 10 (EN6) в форматі 1-DIN пропонує безліч важливих функцій інформації і комунікації, в тому числі гучний зв'язок
і аудіострімінг через Bluetooth®, а також роз'єм USB-C.

Audio 40 (EA4), на додаток до набору функцій Audio 30 має навігаційну систему.

На додаток до функцій Audio 10 у системи Audio 30 (E3C) є сенсорний екран 17,8 см (7 дюймів) з високою роздільною
здатністю, а також інтеграція смартфона і другий роз'єм USB-C.

Експертна

допомога для спокійноговодіння

Асортимент допоміжних систем для Vito є зразковим в сегменті середньорозмірних
малотоннажних автомобілів. В дорозі, в складних ситуаціях, а також при паркуванні і
маневруванні водієві допомагають продумані допоміжні системи, що роблять
керування автомобілем більш комфортним і безпечним.
Системи для безпечного руху:
• Система ATTENTION ASSIST (JW8)
• Система стабілізації при боковому вітрі (JA8)
• Активна система підтримки безпечної дистанції DISTRONIC (ET4)
• Активна система екстреного гальмування (BA3)1
• Система утримування смуги руху (JW5)2
• Система контролю «сліпих» зон (JA7)2
• Система PRE-SAFE® (JP1)
• Противідкатна система (E07)
• Система автоматичного управління світлом фар (LA2)
• Система моніторингу тиску в шинах, бездротова (RY2), в серійній комплектації в
поєднанні з допуском до експлуатації в якості легкового автомобіля (M1)
• Функція затемнення в зовнішньому дзеркалі заднього виду з боку водія і у
внутрішньосалоновому дзеркалі заднього виду3
• Обмежувач швидкості на 80, 100, 120 і 160 км/г
Серійні системи для безпечного гальмування:
• Антиблокувальна система ABS
• Електронна система стабілізації руху ADAPTIVE ESP® (BB9)
• Система стабілізації ESP® при русі з причепом в поєднанні з опціональним тяговозчіпним пристроєм

Компонент опціонального пакету допоміжних систем.
Компонент опціонального пакету систем для контролю смуги руху і пакету допоміжних систем.
3
Компонент опціонального пакету дзеркал Vito.
1
2

Приклади допоміжних систем

Активна система підтримки безпечної відстані DISTRONIC може автоматично підтримувати безпечну дистанцію до
транспорту попереду і тим самим знижувати навантаження на водія, наприклад при русі з частими зупинками.

Пакет систем для контролю смуги руху може допомогти водієві утримувати смугу руху і виконувати перестроювання на
багатосмугових дорогах.

Активна система екстреного гальмування допомагає уникнути аварій, пов'язаних з зіткненням з транспортним
засобом, що рухається попереду, та наїздом на пішоходів, що перетинають дорогу, або мінімізувати їх наслідки.

Система контролю «сліпих» зон може допомогти уникнути аварій при перестроюванні, наприклад на автомагістралях.

Активна система допомоги при паркуванні полегшить водієві пошук місця для парковки, а також в'їзд і виїзд з нього.

Система контролю втоми ATTENTION ASSIST може допомогти запобігти дріманню за кермом, тим самим підвищуючи
безпеку руху перш за все в тривалих і нічних поїздках.

Система стабілізації при боковому вітрі за рахунок пригальмовування коліс з навітряного боку може зменшити
відхилення від смуги руху при поривах вітру.

Система утримання смуги руху може допомогти уникнути аварій внаслідок ненавмисного відхилення від смуги руху.

Відчуйте справжнє

економічне диво

Завжди цінується партнер, який розуміється в економному використанні ресурсів.
Серед 5 дизельних двигунів для фургона Vito Ви напевно знайдете економічно вигідне
рішення для своїх завдань. Завдяки типовим для Mercedes-Benz надійності і
довговічності фургон Vito в будь-який момент готовий до роботи там, де він Вам
потрібен. Довгі міжсервісні інтервали до 25 000 км тільки сприяють цьому.
Головні переваги в плані економічності:
• Низькі експлуатаційні витрати завдяки економічним дизельним двигунам
• Низькі витрати на технічне обслуговування завдяки довгим міжсервісним
інтервалам до 25 000 км і більш високої доступності деталей
• Низькі витрати на ремонт завдяки високій якості автомобіля і поліпшенню його
ремонтопридатності
• Висока експлуатаційна надійність завдяки відмінній якості, масштабним
випробуванням з проходженням 5,5 млн випробувальних кілометрів (що прибл.
відповідає 1500 поїздкам від Лісабона до Стокгольма) і численним випробуванням
якості окремих компонентів

Безліч можливостей для просування вперед

Економічність у всіх аспектах. Vito з переднім приводом.

Маневрений і економічний. Vito з заднім приводом.

Vito - перший автомобіль в сегменті середньорозмірних фургонів, який пропонується
з 3 варіантами приводу: переднім, заднім і повним. Автомобілі з переднім приводом
вражають малою вагою і дуже хорошим зчепленням з дорогою при невеликому
завантаженні. Задній привід рекомендується при високих корисних навантаженнях
або для експлуатації з причепом. З постійним повним приводом 4x41 Vito досягне
мети навіть в складних дорожніх умовах. Чотири ведучі колеса покращують ходові
якості. Між переднім і заднім мостами зусилля розподіляється в співвідношенні 45 до
55.

Впевнений в собі. В будь-яких умовах. Vito 4x4
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Пропонується тільки в поєднанні з автоматичною коробкою передач.

Лакофарбові покриття
Лакофарбові покриття в серійній комплектації

Лакофарбові покриття металік1

Біла Арктика

Сіра галька

Білий гірський кришталь металік

Сріблястий діамант металік

Синій кавансіт металік

Сталевий синій

Червоний Юпітер

Сірий графіт металік

Сірий селеніт металік

Червоний гіацинт металік

Зелений граніт

Черний обсидіан металік

Представлені тут лакофарбові покриття - стандартні і з ефектом металік1 - це лише мала частина кольорів, в які може бути пофарбований Ваш фургон Vito. На замовлення пропонуються і інші кольори
для спеціального фарбування (універсальне лакофарбове покриття). При бажанні Ви можете також замовити автомобіль в корпоративних кольорах Вашої фірми.
Лакофарбові покриття металік доступні в якості опції.
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Оббивки
Тканина «Caluma», чорна

Тканина «Santos», чорна1

Особливо зносостійка оббивка з тканини з чорним
малюнком надає сидінням привабливий, сучасний
зовнішній вигляд і створює приємну атмосферу.

Тканина «Santos» чорного кольору надає сидінням
привабливий і сучасний зовнішній вигляд. Вона володіє
дихаючими властивостями і виділяється довговічністю.

Штучна шкіра, чорна

Чорна штучна шкіра надає інтер'єру комфортний вигляд і
підкуповує своєю легкою в догляді поверхнею.

1

Для Vito Tourer PRO і Vito Tourer SELECT пропонується тільки в поєднанні з пакетом «Спальних місць».

Про інформацію в актуальній брошурі: Після підписання видання до друку у виробах можуть бути проведені
зміни. У межах термінів поставки виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і форму,
відхилення у відтінках кольорів, а також на зміни в обсязі поставки, якщо такі зміни або відхилення можуть бути
прийнятні прийнятними для покупця. Якщо для характеристики замовлення або замовленого предмета покупки
продавець або виробник користуються умовними позначеннями або номерами, то останні не можуть служити
підставою для пред'явлення будь-яких прав. В ілюстраціях можуть міститися приналежності і елементи додаткової
комплектації, що не входять в базовий обсяг поставки. Можливі відхилення в передачі кольору обумовлені технікою
друку. У цьому виданні можуть також міститися типи і варіанти обслуговування, відсутні в реченні ряду країн.
Ця брошура поширюється в багатьох країнах світу. Вміщені в ній відомості щодо законодавчих, юридичних і
податкових актів і наслідків дійсні виключно для Федеративної Республіки Німеччина на момент підписання
видання до друку. Тому за всіма питаннями щодо діючих у вашій країні приписів і подальших дій, а також за
новітньою офіційною інформацією по нашим автомобілям просимо звертатися до дилера транспортних засобів
Mercedes-Benz
www.mercedes-benz.ua

ПрАТ „АвтоКапітал“, вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420

Збереження технічних даних в пам'яті автомобіля: Електронні компоненти автомобіля (наприклад, блок
управління подушками безпеки, блок керування двигуном і т. д.) оснащені пам'яттю для збереження технічних
даних автомобіля, наприклад, повідомлень в разі функціональних несправностей, значень швидкості руху, сил
гальмування або порядку функціонування систем утримання пасажирів і допоміжних систем в разі аварії (аудіо- і
відеодані не зберігаються). Дані миттєво зберігаються: вибірково як фотознімки, наприклад, в разі повідомлення
про несправності; як короткочасні відеозапису (максимум кілька секунд), наприклад, в разі аварії; або в
узагальненій формі, наприклад, для оцінки ступеня зносу деталей. Зчитування, обробка та використання
збережених даних проводиться співробітниками сервісної мережі через інтерфейси автомобіля для діагностики та
усунення можливих функціональних несправностей, а також виробником для аналізу і оптимізації функцій
автомобіля за допомогою спеціальних приладів. За погодженням з клієнтом дані можуть використовуватися в якості
бази для інших додаткових послуг. Передача даних з автомобіля виробнику або третім особам здійснюється тільки
відповідно до законодавчих норм (наприклад, при використанні системи екстреного виклику e-Call) або на підставі
документальної домовленості з клієнтом при дотриманні положень про захист персональних даних. Додаткова
інформація про збережені в пам'яті автомобіля дані знаходиться в керівництві по експлуатації автомобіля, її можна
знайти в друкованому варіанті в автомобілі або в Інтернеті на сайті www.mercedes-benz.ua

