De nieuwe Sprinter

Hij is zo veelzijdig dat u altijd de juiste variant voor uw inzet vindt, en hij ziet er zo goed
uit dat hij op een positieve manier opvalt: de nieuwe Sprinter. Met talrijke varianten en
uitrustingen vindt u altijd een rendabel basisvoertuig, bijvoorbeeld met voorwielaan
drijving, en ook een exact op de inzet afgestemde Gesloten bestelwagen Dubbelcabine,
Chassiscabine of Tourer met representatief ingericht passagierscompartiment.
Dát zijn voordelen die het verschil maken. Voor de varianten met de nieuw leverbare voor
wielaandrijving is er nu bijvoorbeeld een lagere instapprijs, extra laadvolume en een lagere
laaddrempel dan bij de varianten met achterwielaandrijving. Bestuurders profiteren
van het intelligente bedienings- en instrumentenconcept en het modulaire opbergconcept
dat, net zoals de multimedia- en assistentiesystemen, perfect kan worden afgestemd op
de inzet. Naast de vele noviteiten hebben we al het goede behouden. Veel huidige open ombouwen kunnen bijvoorbeeld zonder grote modificaties gewoon gebruikt blijven
worden.
Hiermee vormt de Sprinter met zijn innovatiekracht en ruim twintig jaar ervaring een
nieuwe mijlpaal als moderne, rendabele en betrouwbare mobiliteitsoplossing die uw
onderneming vooruithelpt.
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

De Sprinter

Speciaal voor u:

de nieuwe Sprinter.

Alleen al qua uiterlijk is de nieuwe Sprinter een highlight: zijn design volgt het moderne
Mercedes-Benz designconcept ’emotie en intelligentie’. Ook de cockpit werd nieuw
vormgegeven en overtuigt door zijn hoogwaardige design en uitstekende functionaliteit.
Bijvoorbeeld met een intelligent, modulair opbergconcept en KEYLESS START.
De krachtige dakairconditioning (optie) verwent uw passagiers in de Tourer met een
aangename klimaatregeling. In het volledig beklede passagierscompartiment is als optie
een smartphonehouder met usb-oplaadfunctie voor elke rij zitplaatsen beschikbaar.
De laadruimte in de Gesloten bestelwagen Dubbelcabine overtuigt met praktische opties
zoals de dakdrager1, de gewichtsgeoptimaliseerde kunststof laadvloer, de belaadbare
wielkasten en de palletsteun in de instaptrede van de schuifdeur, waarmee de lading bijvoorbeeld in bochten kan worden gestabiliseerd en effectiever kan worden verankerd.
Daarbij komen de aandrijvingsvarianten voorwiel-, achterwiel- en vierwielaandrijving2,
waaruit afhankelijk van de inzet en de rijeigenschappen kan worden gekozen. Schakelen
verloopt handmatig via de handgeschakelde zesversnellingsbak3, automatisch via de
7G-TRONIC PLUS of via de voor het segment unieke automatische transmissie 9G-TRONIC4.
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 e dakdrager is onder voorbehoud vanaf het tweede kwartaal van 2018 leverbaar. 2 De vierwielaandrijving is onder voorbehoud vanaf het vierde
D
kwartaal van 2018 leverbaar. 3 De standaard handgeschakelde zesversnellingsbak in combinatie met de V6-dieselmotor OM642 is onder voorbehoud
vanaf het vierde kwartaal van 2018 leverbaar. 4 Alleen in combinatie met voorwielaandrijving.

Productconcept

Een streling voor het oog
en een verlichting van het werk.

Past ook optisch perfect.

Exterieurdesign

Het designconcept ’emotie en intelligentie’ dat bij de Mercedes-Benz personenwagenmodellen
zo succesvol is, wordt nu ook naar de Sprinter vertaald. U wilt toch ook tijdens het werk
goed voor de dag komen? De nieuwe Sprinter spreekt aan met een puristisch en modern
design. Highlights zijn het karakteristieke front met grote, geïntegreerde Mercedes-Benz
ster en de flanken met vloeiend in elkaar overlopende vlakken. Door het moderne design
kon ook de luchtweerstand worden geoptimaliseerd, wat een positieve invloed heeft op
het brandstofverbruik.
Voor verdere individualisering van het design kunt u onder andere kiezen uit high-performance
led-koplampen met bijhorende led-achterlichten, een verchroomde grille, lichtmetalen velgen
en in carrosseriekleur gelakte bumpers en aanbouwdelen. Bovendien is er een uitgebreid aanbod
aan (speciale) lakken. Hiermee kan de Sprinter optisch perfect op uw onderneming worden
afgestemd.

De hier getoonde standaard en metallic lakken1 vormen slechts een kleine greep uit de mogelijke lakkleuren waarin u uw Sprinter
kunt bestellen. Optioneel zijn er meer dan 200 andere kleuren leverbaar.
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Optie.

Exterieurdesign

Een interieur waarin u zich ook tijdens het werk thuis voelt.

Interieurdesign

In een Sprinter rijden blijft iets bijzonders. Het volledig vernieuwde interieur zorgt ook bij het
nieuwe model voor een perfecte balans tussen functionaliteit en hoogwaardige uitstraling.
De Sprinter kan op zeer uiteenlopende manieren worden uitgerust en exact op uw inzet worden
afgestemd.
Het aanbod voor communicatie en entertainment varieert bijvoorbeeld van het Mercedes-Benz
audiosysteem met usb- en Bluetooth®-aansluiting tot het multimediasysteem inclusief groot
touchscreen met hoge resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-kaartweergave en
smartphone-integratie. Voor aangename temperaturen hebt u bij de cockpit al naargelang
uw comfortwensen en de klimaatomstandigheden keuze uit een halfautomatische airconditioning
of een automatische airconditioning. Voor het passagierscompartiment zijn drie verschillende
dakairconditioningsystemen (optie) leverbaar, waaronder ook een high-end systeem. Ook het
opbergconcept werd herzien en modulair opgebouwd. Zo kunnen bijvoorbeeld opbergvakken
als optie met een deksel worden afgesloten of van bekerhouders worden voorzien. Zonder radio
of multimediasysteem zijn er in de middenconsole een groot opbergvak en twee DIN-vakken
beschikbaar. Dit vergemakkelijkt het werk en zorgt voor orde op de werkplek.
Met deze en vele andere uitrustingsmogelijkheden blijft er nauwelijks iets te wensen over om
u als bestuurder of passagier in de Sprinter thuis te voelen.

Interieurdesign

Uitgebreid aanbod voor speciale inzet.

Voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving: met de drie aandrijvingsvarianten van de Sprinter
is er voor elke inzet een passende aandrijving.

120 kW/163 pk2 en 140 kW/190 pk3 motoren. Ook tijdens het rijden met een zware
aanhangwagen laat de achterwielaandrijving zijn sterke kant zien.

De voordelen van voorwielaandrijving zijn onder andere de uitstekende tractie bij een licht
beladen voertuig, het grote laadvolume en de lage laaddrempel. Exclusief leverbaar voor deze
aandrijvingsvariant: de nieuwe automatische transmissie 9G-TRONIC.

De inschakelbare vierwielaandrijving1 4 x 4 verbetert de tractie, vooral onder slechte weersof wegdekomstandigheden, en zorgt zo voor extra rijveiligheid en terreinvaardigheid.
Voor veeleisende inzet kan er bovendien een terreinoverbrenging worden besteld. Voor het
eerst is ook de Sprinter met vierwielaandrijving leverbaar met automatische transmissie
7G-TRONIC PLUS voor uitstekend schakelcomfort en een lager brandstofverbruik.

Bij de achterwielaandrijving verbetert de scheiding van aandrijving en besturing het rijcomfort
en de draaicirkel. Met achterwielaandrijving kan ook gekozen worden voor de zwaardere
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 e vierwielaandrijving is onder voorbehoud vanaf het vierde kwartaal van 2018 leverbaar. 2 Sprinter Gesloten bestelwagen met bestelwagenregistratie: brandstofverbruik gecombineerd: 7,6–8,0 l/100 km of 13,2–12,5 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 199–210 g/km. Sprinter Tourer met personenwagen
D
registratie: brandstofverbruik gecombineerd: 7,1 l/100 km of 14,1 km/l; CO2-emissie: gecombineerd 186 g/km; energielabel: B. Sprinter Chassiscabine met bestelwagenregistratie: brandstofverbruik gecombineerd: 7,6–8,3 l/100 km of 13,2–12,0 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 199–219 g/km. De vermelde
verbruikswaarden gelden alleen voor standaard handgeschakelde zesversnellingsbakken zonder vierwielaandrijving. De reële verbruikswaarden zijn o.a. afhankelijk van het voertuiggewicht en de gekozen uitrustingen. 3 Sprinter Gesloten bestelwagen met bestelwagenregistratie: brandstofverbruik gecombineerd:
9,5–9,6 l/100 km of 10,5–10,4 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 249–252 g/km. Sprinter Tourer met personenwagenregistratie: brandstofverbruik gecombineerd: 8,2 l/100 km of 12,2 km/l; CO2-emissie: gecombineerd 214 g/km; energielabel: C. Sprinter Chassiscabine met bestelwagenregistratie: brandstofverbruik gecombineerd: 9,5–9,6 l/100 km of 10,5–10,4 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 249–252 g/km. De vermelde verbruikswaarden gelden alleen voor als optie leverbare automatische transmissie zonder vierwielaandrijving. De standaard handgeschakelde zesversnellingsbak in combinatie met
de V6-dieselmotor OM642 is onder voorbehoud vanaf het vierde kwartaal van 2018 leverbaar. De reële verbruikswaarden zijn o.a. afhankelijk van het voertuiggewicht en de gekozen uitrustingen. De vermelde waarden zijn steeds volgens de voorgeschreven meetprocedure (conform verordening (EG) nr. 715/2007
en 595/2009 in de actuele versie) gemeten. Aanwijzing: de opgegeven waarden gelden niet voor een enkel voertuig en maken geen deel uit van het aanbod, maar dienen alleen ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De CO2-emissie, die door de productie en beschikbaarstelling van de brandstof resp.
andere energiedragers ontstaat, wordt niet meeberekend bij de meting van de CO2-emissie conform richtlijn 1999/94/EG.

Uitrustingen | Aandrijvingsvarianten

Functionaliteit en comfort.

Tijdens het rijden zorgen de opbergvakken met klapdeksels links en rechts op
het dashboard ervoor dat tablets, documenten, sleutels, portemonnees of andere
voorwerpen veilig zijn ondergebracht.

In het goed toegankelijke, afsluitbare compartiment van het opbergvak boven
de voorruit kunnen waardevolle zaken veilig worden opgeborgen.

De elektrisch inklapbare buitenspiegels zijn in nauwe steegjes of tijdens het
parkeren beter beschermd.

De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel kan met een druk van de knop aan
uw comfortwensen worden aangepast. De comfort bestuurdersstoel voorzien
van lendensteun voldoet dankzij de hoge ergonomie aan de criteria van de Aktion
Gesunder Rücken (AGR, Duitse vereniging voor ruggezondheid) e. V.

De motor eenvoudig starten met een druk op de knop: met het wegrijbeveiligingssysteem KEYLESS START hoeft u voor het starten van de motor alleen maar op
de start-stoptoets te drukken.

De elektrische parkeerrem kan met een druk op de knop eenvoudig en comfortabel
worden bediend. Door het vervallen van de parkeerremhendel ontstaat er een
betere doorgang naar achteren.

Uitrustingen | Functionaliteit en comfort

Functionaliteit en comfort.

De dakdrager1 in de laadruimte beschermt de lading in vergelijking met aan de
buitenkant aangebrachte dakdragers beter tegen vuil en diefstal.

De houten bekleding van de wielkasten optimaliseert het laadvolume en beschermt
de carrosserie tegen schade.

De beide led-lichtstroken onder het dak verlichten de laadruimte met zo weinig
mogelijk schaduw en verbeteren daardoor de oriëntatie tijdens het in- en uitladen.

De palletsteun in de instaptrede van de schuifdeur stabiliseert lading die vlakbij
het portier staat en is vooral bij het transport van europallets of laadkisten praktisch.

De kunststof laadvloer maakt de laadruimte door zijn vlakke oppervlak nog
bruikbaarder en onderhoudsvriendelijker, en levert ten opzichte van de houten
laadvloer een gewichtsvoordeel op van circa 18,5 kg2.

Op de multifunctionele box kan de bestuurder of bijrijder zijn bureau- en
schrijfwerk in de cockpit verrichten aan een praktische werktafel – geïntegreerde
tablethouder mogelijk3.

1

De dakdrager is onder voorbehoud vanaf het tweede kwartaal van 2018 leverbaar.

Uitrustingen | Functionaliteit en comfort

2

In vergelijking met de houten vloer in de voertuiglengte extra lang

3

De tablethouder kan alleen als Mercedes-Benz accessoire worden besteld.

De krachtige dakairconditioning ondersteunt de airconditioning vóór met 11 kW
extra koelvermogen en zorgt voor optimaal klimaatcomfort in het passagiers
compartiment.

De interieurbekleding ’Luxe’ inclusief usb-aansluiting en smartphonehouder
verlenen het passagierscompartiment een representatieve ambiance en verbetert
bovendien de geluids- en warmte-isolatie.

De aan de binnenkant volledig met kunststof beklede achterdeuren geven
het passagierscompartiment of de laadruimte een aangename, representatieve
uitstraling.

De aan de binnenkant volledig met kunststof panelen beklede schuifdeur rechts
verfraait de uitstraling van het passagierscompartiment of de laadruimte.

Als de passagiers in alle comfort willen reizen, zijn er gemakkelijk in- en uit te
bouwen stoelen voor de drie zitrijen leverbaar, die elk een tot 20 graden verstelbare
rugleuning en een comforthoofdsteun hebben.

Speciale bekerhouders zijn in het passagierscompartiment goed bereikbaar
ondergebracht. Ze geven elke zitplaats een praktische opbergmogelijkheid voor
hete of koude dranken in bekers, flessen of blikjes.
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Uw

mobiliteit 4.0.

Om het werk zo rendabel en aangenaam mogelijk te maken, zijn er voor de Sprinter als
optie verschillende radio’s, multimediasystemen en connectiviteitsoplossingen leverbaar.
Al naargelang de behoefte varieert het aanbod van een smartphonehouder en een radio
met Bluetooth®-aansluiting, DAB+ en handsfreefunctie tot een multimediasysteem inclusief
touchscreen met hoge resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-kaartweer
gave en smartphone-integratie. De bediening is zoals men het zich zou wensen: eenvoudig.
De multimediasystemen kunnen bijvoorbeeld via het touchscreen met hoge resolutie
of via de touch control-buttons op het multifunctionele stuurwiel worden bediend. Alle
bedienings- en weergave-elementen zijn goed bereikbaar en gemakkelijk af te lezen.
Omdat digitale oplossingen in de moderne wereld verankerd zijn, hebben wij de Sprinter
met een geïntegreerde communicatiemodule uitgerust, waarmee het voertuig een
permanente internetverbinding heeft. Dit maakt het gebruik van de huidige en toekomstige
Mercedes PRO-services mogelijk. Uw voordelen variëren van geminimaliseerde uitval
tijden door preventief onderhoudsmanagement tot het digitaal rittenboek waarmee papier
overbodig wordt.

Intelligent verbonden

Infotainment en connectiviteit.

Met de universele smartphonehouder die op een goed zichtbare plek binnen
handbereik van de bestuurder is ondergebracht, kunnen verschillende smartphones
in het voertuig worden gebruikt.

Dankzij het draadloze oplaadsysteem kunnen smartphones die de Qi-standaard
1.2 ondersteunen of daarvoor achteraf kunnen worden uitgerust, in het middelste
bovenvak van de middenconsole eenvoudig worden opgeladen.

Op het multifunctionele stuurwiel kunnen de boordcomputer, voertuigfuncties en
multimediasystemen gemakkelijk met de touch control-buttons worden bediend,
zonder hierbij de handen van het stuur te hoeven halen.

Bij een ongeval verstuurt het Mercedes-Benz noodoproepsysteem automatisch
een noodoproep, waardoor de hulpdiensten sneller op de plaats van het
ongeval kunnen zijn.

Snelle hulp bij pech onderweg met een druk op de knop: het pechmanagement
zorgt voor een verbinding met het Customer Assistance Center (CAC), waardoor
er snel hulp ter plaatse is.

Met deze uitrusting wordt het MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimediasysteem inclusief 26 cm (10,25 inch) touchscreen een volwaardig navigatie
systeem dat met zijn routegeleiding de ritten ontspannen en snel kan laten verlopen.

Uitrustingen | Infotainment en connectiviteit

Modulair aanbod voor radio, multimedia en navigatie.

Het Mercedes-Benz audiosysteem biedt naast analoge radio-ontvangst ook een
Bluetooth®-aansluiting met handsfreefunctie en een usb-aansluiting. Als optie is
hiervoor een upgrade naar digitale radio DAB+ leverbaar.

Het MBUX multimediasysteem inclusief 17,8 cm (7 inch) touchscreen overtuigt
met intuïtieve touchbediening, touchscreen met hoge resolutie en talloze mogelijkheden voor communicatie en infotainment.

De moderne radio’s en multimediasystemen laten wat betreft
infotainment, navigatie en communicatie niets te wensen
over. Smartphones en tablets kunnen via een geïntegreerde
4G-module/mobiele-telefoonmodule met hotspotfunctie
met het internet worden verbonden. Innovatief is ook de bediening van de multimediasystemen via het touchscreen, de
touch control-buttons op het stuurwiel of het spraakbedieningssysteem. Bovendien kunnen ontvangen berichten worden
voorgelezen of kunnen berichten via een dicteerfunctie worden
opgesteld. Dankzij navigatie met Live Traffic Information1
worden files zoveel mogelijk vermeden. Smartphones kunnen
met de smartphone-integratie in het bedienings- en aanduidingssysteem van het voertuig worden geïntegreerd.

Opties voor radio, multimedia en navigatie:

1

Het MBUX multimediasysteem inclusief 26 cm (10,25 inch) touchscreen
met hoge resolutie biedt onder andere snelle navigatie vanaf harde schijf met
3D-kaartweergave en smartphone-integratie.

Radiovoorbereiding met tweewegluidsprekers voor
Mercedes-Benz audiosysteem met Bluetooth®-aansluiting en tweewegluid
sprekers voor
MBUX multimediasysteem inclusief 17,8 cm (7 inch) touchscreen met intuïtieve
touchbediening, smartphone-integratie en navigatiefunctie
MBUX multimediasysteem inclusief 26 cm (10,25 inch) touchscreen, display
met hoge resolutie, veelzijdige mogelijkheden voor communicatie en infotainment
en als optie een verkeersbordenassistent
Navigatie breidt de MBUX multimediasystemen inclusief touchscreen uit tot volledig
geïntegreerde navigatiesystemen, als optie ook met Live Traffic Information1
DAB+ voor alle radiosystemen met een grote programmakeuze, goede
ontvangsteigenschappen en een indrukwekkend geluid

Live Traffic Information (realtime verkeersinformatie, landspecifiek) alleen in combinatie met Mercedes PRO.

Uitrustingen | Infotainment en connectiviteit

Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect

Mercedes PRO
solutions

Verbindt op intelligente
wijze voertuigen
en personen met elkaar.

Biedt individuele
oplossingen op maat.

Mercedes PRO
service

Mercedes PRO
inspire

Zorgt ervoor dat uw
voertuigen altijd op efficiënte
wijze hun werk kunnen doen.

Geeft suggesties en
informatie over de
laatste ontwikkelingen.

Mercedes PRO
finance

Mercedes PRO
mobility

Levert
financieringsoplossingen
op maat.

Biedt individuele
en flexibele
mobiliteitsoplossingen.

Mercedes PRO: vergemakkelijkt en versnelt uw bedrijfsvoering.
Mercedes PRO opent voor u een nieuwe wereld met een groot assortiment optimaal verbonden voorzieningen op maat en digitale services,
zodat uw business nog gemakkelijker en sneller met verhoogde productiviteit kan verlopen. Met individueel af te stemmen en veelomvattende
transportoplossingen wordt de efficiëntie binnen uw onderneming verhoogd, zodat u zich helemaal op uw core business kunt concentreren.
Onder Mercedes PRO vallen Mercedes PRO connect, de connectiviteits- en wagenparkoplossing, waarmee fleetmanagers op slimme wijze met
hun voertuigen en medewerkers in contact blijven, en Mercedes PRO solutions voor transportlossingen op maat. Terwijl Mercedes PRO service
de klant helpt ervoor te zorgen dat voertuigen altijd op efficiënte wijze hun werk kunnen doen, geeft Mercedes PRO inspire niet alleen informatie
over de laatste ontwikkelingen, maar ook suggesties over hoe de business nog efficiënter kan functioneren. Als de klant op zoek is naar op
maat gesneden financieringsoplossingen of flexibele en individuele mobiliteitsopties, dan bieden Mercedes PRO finance en Mercedes PRO
mobility passende oplossingen.
Mercedes PRO wordt in 2017 in geselecteerde landen in Europa opgestart. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie.

Mercedes PRO

Voor

elke inzet

is er een

Sprinter.

U wilt een bestelwagen die vooral praktisch en rendabel is? Of liever een representatieve
bestelwagen die aan de hoogste eisen op comfortgebied voldoet? De Sprinter maakt
het allebei mogelijk … en nog veel meer: de Gesloten bestelwagen, Dubbelcabine, Tourer,
Chassiscabine en Chassisdubbelcabine vormen de basis voor een indrukwekkende verscheidenheid aan varianten. Het aanbod wordt verder uitgebreid met vier motorvarianten,
talrijke opties, aandrijvingsvarianten en branchespecifieke oplossingen van carrosserie
bouwers. Hiermee kunt u voertuigen configureren met een GVW tot 5500 kg. In de Sprinter
Tourer is er plaats voor maximaal acht passagiers. Met de langste van de vier carrosserielengten en de hoogste van de drie dakhoogten hebt u de beschikking over een Sprinter
Gesloten bestelwagen met een laadvolume tot 17 m3. Aanhangwagens tot 3500 kg zijn
mogelijk, bij een toegestaan treingewicht van 8000 kg. Voor een Sprinter als BE-trekker
zijn aanhangwagens tot 5250 kg en een toegestaan treingewicht tot 8750 kg mogelijk.
Met meer dan 600 opties, waaronder bijvoorbeeld bijzondere onderstel- en wagenpark
oplossingen, kan de Sprinter exact op uw wensen worden afgestemd. Het programma
Mercedes-Benz VanSolution omvat veelgevraagde productoplossingen voor meerdere
branches uit één hand, in bewezen Mercedes-Benz kwaliteit. Hierbij profiteert u niet
alleen van de vele slimme oplossingen en jarenlange ervaring, maar ook van de rechtstreekse levering af fabriek: van het advies over de voertuigconfiguratie tot de levering
ervan hebt u steeds dezelfde contactpersoon – en maximale kostentransparantie.
Naast het aanbod van Mercedes-Benz VanSolution biedt Mercedes-Benz in samenwerking
met meer dan 280 gecertificeerde carrosseriebouwers door middel van het partner
programma Mercedes-Benz VanPartner de mogelijkheid om nog meer op- en ombouwoplossingen te vinden. Bij deze oplossingen bouwt de carrosseriebouwer het voertuig af
en factureert hij u afzonderlijk. Op het informatieplatform www.vanpartner.com kunt u uit
meer dan 420 producten voor de meest uiteenlopende branches kiezen.

Alle informatie over de complete oplossingen af fabriek en de brancebrede oplossingen vindt u in de Conversion World, het digitale platform voor
op- en ombouwoplossingen op maat, op http://conversion-world.com

Oplossingen op maat

Carrosserievarianten.

Max. hoogte schuifdeur: 1818 mm

Max. hoogte achterdeur: 1818 mm

Max. hoogte passagierscompartiment: 1918 mm

Voertuighoogten:
2633 mm
2360 mm

Max. belasting: 1360 kg
Max. aanhangwagengewicht
geremd/ongeremd: 2000/750 kg
Max. toegestaan
totaalgewicht 3500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
639 mm

Carrosserielengten: 5267 mm

Voertuigbreedte met
buitenspiegels: 2345 mm

5932 mm

Max. breedte schuifdeur: 1251 mm

Max. breedte passagierscompartiment: 1774 mm

Max. 8 stoelen
plus bestuurder

De vermelde afmetingen en gewichten zijn basisgegevens die afhankelijk
van het type aandrijving, het volume en andere opties kunnen variëren.

Oplossingen op maat

6967 mm

Lengten passagierscompartiment: 2597 mm

Max. breedte
achterdeur: 1542 mm

3262 mm

4297 mm

Max. hoogte schuifdeur: 1899 mm

Max. hoogte achterdeur: 1927 mm Max. hoogte laadruimte: 2243 mm

Voertuighoogten:
2831 mm
2620 mm
2365 mm

Max. belasting: 3175 kg
Max. aanhangwagengewicht
geremd/ongeremd: 2000/750 kg
Max. toegestaan
totaalgewicht 5500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
566 mm

Carrosserielengten: 5267 mm

Voertuigbreedte met
buitenspiegels: 2345 mm

5932 mm

Max. breedte schuifdeur: 1260 mm

6967 mm

Max. breedte laadruimte: 1787 mm

Max. breedte
achterdeur: 1555 mm

Max. 17 m3
laadvolume

Laadruimtelengten: 2607 mm

7367 mm

3272 mm

4307 mm

4707 mm
Oplossingen op maat

Max. belasting: 3155 kg
Max. aanhangwagengewicht
geremd/ongeremd: 2000/750 kg
Max. toegestaan
totaalgewicht 5500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
894 mm

Carrosserielengten: 6046 mm

6246 mm

6946 mm

Voertuigbreedte met
buitenspiegels: 2675 mm

Max. breedte van de laadbak:
2135 mm

Max. laadvloer
van 9,2 m3

De vermelde afmetingen en gewichten zijn basisgegevens die afhankelijk
van het type aandrijving, het volume en andere opties kunnen variëren.

Oplossingen op maat

Lengte van de laadbak: 2858 mm

3408 mm

4308 mm

Max. belasting: 3010 kg
Max. aanhangwagengewicht
geremd/ongeremd: 2000/750 kg
Max. toegestaan
totaalgewicht 5500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
969 mm

Voertuiglengten: 5576 mm

6156 mm

6856 mm

Voertuigbreedte met
buitenspiegels: 2675 mm

Max. breedte van de
laadbak: 2135 mm

Max. laadvloer
van 7,7 m3

Laadbaklengten: 2128 mm

2708 mm

3408 mm
Oplossingen op maat

Vergroot

uw kans op succes.

De Sprinter is op veiligheid doorontwikkeld. Solide basis hiervoor is de carrosserie die door
zijn constructie en materiaalgebruik bijzonder stabiel is.
Daar komen nog eens talrijke assistentiesystemen bij. Want ook de meest ervaren bestuurder
komt in situaties terecht waar ondersteuning welkom of nodig is. Het aanbod varieert van
de standaard zijwindassistent tot de actieve remassistent en de spoorassistent. De laatste
twee zijn standaard bij voertuigen boven 3500 kg GVW. Drie camera’s (optie) – van de
achteruitrijcamera met weergave op de binnenspiegel tot de 360°-camera – bieden een nóg
beter overzicht vanuit de bestuurdersstoel. In het donker zorgen de high-performance
led-koplampen (optie) ervoor dat de rijbaan optimaal wordt verlicht.
Bij een botsing kan de standaard airbag helpen de bestuurder te beschermen. Als optie
zijn er voor de bestuurder en bijrijder nog vijf andere airbags leverbaar. Tot extra
bescherming bij een ongeval draagt ook de Secondary Collision Mitigation bij: nadat een
botsing is geregistreerd, leidt het systeem zelfstandig een remmanoeuvre in en kan
het daarmee een kop-staartbotsing helpen voorkomen.

Veiligheid

Assistentiesystemen.

De actieve spoorassistent kan vroegtijdig herkennen wanneer het voertuig onbedoeld (zonder richting aan te geven) de
rijstrook verlaat, de bestuurder hiervoor waarschuwen en het voertuig indien nodig met behulp van een remingreep actief
naar de rijstrook terugleiden.

De actieve remassistent kan helpen botsingen met voorliggers en overstekende voetgangers te voorkomen of de gevolgen
ervan te beperken.

De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan de door de bestuurder ingestelde afstand tot de voorligger aanhouden en
ontlast daarmee de bestuurder op de snelweg of in de file.

De dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert kan door visuele en hoorbare waarschuwingen helpen om botsingen
tijdens het wisselen van rijstrook, het achterwaarts uitparkeren en het uitstappen te voorkomen.

Uitrustingen | assistentiesystemen

Licht en zicht.

De achteruitrijcamera met weergave in de binnenspiegel zorgt ervoor dat het gebied direct achter het voertuig beter in de
gaten kan worden gehouden en vergroot de veiligheid tijdens het achteruitrijden.

Het parkeerpakket met 360°-camera ondersteunt bij het parkeren en manoeuvreren en verhoogt zo de veiligheid en
het comfort.

De high-performance led-koplampen verbeteren de verlichting van de rijbaan en verfraaien het frontdesign.

Het ruitenwissersysteem WET WIPER SYSTEM1 biedt de bestuurder ook tijdens het wissen optimaal zicht.

1

Alleen in combinatie met regensensor leverbaar.

Uitrustingen | Zicht en licht

Met de Sprinter kiest u voor een voertuig dat al meer dan twintig jaar bewijst een goed
renderende investering te zijn. De nieuwe Sprinter zet dit succesverhaal voort met bewezen
kwaliteit en betrouwbaarheid. U profiteert bij het nieuwe model van een aantrekkelijke
instapprijs voor de varianten met voorwielaandrijving en talrijke configuratiemogelijkheden
waarbij u uw Sprinter precies zo kunt samenstellen zoals u hem nodig hebt.
Omdat we goede dingen graag nóg beter maken, hebben we onze dieselmotoren qua verbruik
verder verbeterd. Andere pluspunten die uw business nóg rendabeler maken, zijn 50 kg
meer laadvermogen1, meer volume1 en een circa 80 mm lagere laadvloer1. Hiermee kan
de Sprinter nog beter worden beladen en wordt ook het instappen makkelijker.
Zo combineert de Sprinter een laag brandstofverbruik en intelligente functionaliteit voor
een nóg beter renderende investering.

1

In combinatie met voorwielaandrijving, in vergelijking met achterwielaandrijving.

Rendement

Rendement,

als het erop aankomt.

Duurzaam rendabel, altijd mobiel.
De bewezen kwaliteit van de Sprinter zorgt als vanouds voor de hoogste betrouwbaarheid.
Op het vlak van rendabel transport was er echter nog ruimte voor verbetering: met voorwielaandrijving overtuigt hij door extra laadvolume en een 80 mm lagere laadvloer dan bij de
varianten met achterwielaandrijving. Daar komt nog 50 kg meer laadvermogen bij in vergelijking
met de varianten met achterwielaandrijving. Voor zware taken zijn de achterwielaangedreven
varianten dé oplossing: deze hebben een GVW tot 5500 kg en een maximaal aanhangwagengewicht van 3500 kg.
Moderne mobiliteit omvat vandaag de dag meer dan alleen een voertuig. Daarom krijgt u
met de Sprinter ook een uitgebreid aanbod aan diensten en services, van financiering en
verzekering tot servicecontracten. Hiermee kiest u voor één aanspreekpunt en lage, vaste
maandlasten die u zekerheid geven. Bovendien kan onze professionele connectiviteitsen wagenparkoplossing Mercedes PRO uw onderneming nóg rendabeler laten functioneren.
Bijvoorbeeld met het onderhoudsmanagement waarmee een preventieve onderhouds
planning mogelijk is, de inzetbaarheid van het voertuig wordt verhoogd en zijn betrouwbaarheid tijdens de gehele gebruiksduur gewaarborgd is.

Rendement | Rendabel transport

Krachtig en rendabel.
Wie succesvol wil zijn, heeft een drive nodig: de viercilinder dieselmotor in drie vermogens
klassen en de V6-dieselmotor combineren in de Sprinter kracht en rendement op voorbeeldige
wijze. De motoren konden wat betreft het brandstofverbruik verder worden geoptimaliseerd,
bijvoorbeeld door de inwendige wrijving te verminderen. Alle motorvarianten zijn zowel met
handgeschakelde versnellingsbak1 als automatische transmissie leverbaar.
Met behulp van SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) wordt aan de veeleisende
Euro 6- of Euro VI-emissienorm voldaan. Dit reduceert bij dieselmotoren de uitstoot van
stikstofoxide: het uitlaatgas wordt door een katalysator geleid en de stikstofoxide2 wordt
door het toevoegen van watergebaseerd AdBlue® in stikstof en water omgezet.

1
2

De standaard handgeschakelde zesversnellingsbak in combinatie met de V6-dieselmotor is naar verwachting vanaf het vierde kwartaal van 2018 leverbaar.
Tot de stikstofoxiden (NOx) behoren stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).

Rendement | Motoren

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (07/17). Deze brochure
is een internationale uitgave. Daarom kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende
standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische specificatie
bladen. Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens bestaat uit meerdere elementen. Wenst u aanvullende
informatie, dan kunt u bellen met 00800 – 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.
www.mercedes-benz.nl/sprinter
Opslag van technische gegevens in het voertuig. Elektronische voertuigonderdelen, zoals de airbag- en motor
regeleenheid, bevatten geheugens voor voertuiggegevens. Het gaat hierbij onder meer om meldingen bij storingen, de
voertuigsnelheid, de remkracht of de werking van veiligheids- en assistentiesystemen bij een ongeval (audio- en
videogegevens worden niet opgeslagen). Sommige gegevens, zoals bij een storingsmelding, worden vluchtig opgeslagen –
als momentopname. Bij andere gegevens, zoals een ongeval, worden de waarden gedurende een korte periode
(maximaal enkele seconden) vastgelegd. Daarnaast worden bepaalde gegevens in samengevatte vorm opgeslagen, bijvoorDaimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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beeld voor het beoordelen van de belasting van onderdelen. De opgeslagen gegevens kunnen met behulp van interfaces
in het voertuig door geschoolde monteurs worden uitgelezen voor diagnosedoeleinden, bijvoorbeeld om storingen te
verhelpen. Bovendien kunnen de gegevens door de constructeur worden gebruikt voor de analyse en verbetering van
voertuigfuncties. Op verzoek van de klant kunnen de gegevens ook als basis voor verdere, als optie leverbare services
worden benut. De gegevens worden uitsluitend vanuit het voertuig aan de fabrikant of derden doorgegeven indien dit
wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld een noodoproep (e-Call)) of bij het gebruik van bepaalde services, waarbij de klant
vooraf toestemming heeft gegeven in het kader van de wetgeving gegevensbescherming. Meer informatie over de
opgeslagen gegevens in het voertuig is te vinden in het instructieboekje van het voertuig. Dit boekje vindt u in gedrukte
vorm in het voertuig of online op de nationale Mercedes-Benz website.
Recyclen van uw oude voertuig. Binnen de Europese Unie (EU) is er een wetgeving opgesteld voor het recyclen van
voertuigen. In richtlijn 200/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Het voertuig wordt zo geconstrueerd dat het zo
volledig mogelijk kan worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen
verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Meer informatie over het recyclen van uw oude voertuig en
de voorwaarden van het inleveren vindt u op de nationale Mercedes-Benz-website.

