De nieuwe Sprinter

Hij is zo veelzijdig dat u altijd precies het juiste model voor uw vervoersopdrachten vindt, en
hij ziet er zo goed uit dat hij positief opvalt: de nieuwe Sprinter. De talrijke voertuigvarianten
en uitrustingen stellen u in staat om precies dat voertuig te configureren dat u voor ogen
staat: een rendabel instapvoertuig met voorwielaandrijving, een heel precies op de
toepassing afgestemde Gesloten bestelwagen, Dubbelcabine, Chassiscabine of Tourer
met een aantrekkelijke passagiersruimte.
Dat zijn voordelen die doorwegen: voertuigen met de nieuw beschikbare voorwielaan
drijving hebben immers een lagere aankoopprijs, een hoger laadvermogen en een lagere
laaddrempel dan voertuigen met achterwielaandrijving. De bestuurders doen hun voordeel met het intelligente bedienings- en weergaveconcept en met het modulaire opbergconcept, dat net zo goed als het aanbod multimedia- en hulpsystemen perfect op het
voertuiggebruik afgestemd kan worden. En naast al dat nieuwe hebben we wat waardevol
was, behouden. Zo blijven veel vertrouwde op- en ombouwoplossingen zonder grote
veranderingen nog altijd te gebruiken.
Het resultaat is dat de Sprinter – dankzij zijn innovatiekracht en zijn ervaring van meer
dan 20 jaar – opnieuw een mijlpaal is en een toekomstgerichte, efficiënte en betrouwbare
mobiliteitsoplossing vormt die uw onderneming vooruit helpt.
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

De Sprinter

Alleen voor u.

De nieuwe Sprinter.

Alleen al visueel is de nieuwe Sprinter een echte blikvanger: zijn vormgeving sluit aan bij
het moderne Mercedes-Benz designconcept “emotie en intelligentie”. De cockpit kreeg
op haar beurt een nieuwe vormgeving en overtuigt net zo goed door haar design als door
haar uitstekende functionaliteit. Voorbeelden van dat laatste zijn het intelligente,
modulaire opbergconcept en KEYLESS-START.
De optionele, krachtige airconditioning op het dak zorgt ervoor dat in de Tourer een prettige
temperatuur heerst. In de passagiersruimte, die volledig bekleed is, kan elke zetelrij op
aanvraag voorzien worden van een opbergvak met usb-laadfunctie voor smartphones.
De laadruimte in de gesloten bestelwagen overtuigt op haar beurt met praktische opties
zoals de bagagedrager onder het dak1, de lichtgewicht kunststof vloer, de wielkasten
waarop u lading kwijt kunt, en de pallettensteun in de trede van de schuifdeur. Die laatste
stabiliseert de lading, bv. op een bochtig traject, en maakt het mogelijk om haar nog
steviger te verankeren.
Bovendien kiest u de aandrijfvariant die het best bij uw gebruiksprofiel en de gewenste rijeigenschappen aansluit: voorwielaandrijving, achterwielaandrijving en vierwielaandrijving.2
Schakelen gebeurt manueel met de 6-versnellingsbak3 of automatisch met de 7G-TRONIC
PLUS of de in dit segment unieke 9G-TRONIC4.

1

De interne bagagedrager onder het dak is volgens planning verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal 2018. 2 De vierwielaandrijving is volgens planning
verkrijgbaar vanaf het 4de kwartaal 2018. 3 De standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak i.c.m. de V6-cilinder-dieselmotor OM642 is volgens
planning verkrijgbaar vanaf het 4de kwartaal 2018. 4 Alleen in combinatie met voorwielaandrijving.

Productconcept

Leuk om te zien,

en nog leuker om mee te werken.

Visuele perfectie.

Exterieurdesign

Het designconcept “emotie en intelligentie”, dat bij de personenwagens van Mercedes-Benz
bijzonder succesvol is, wordt nu ook op de Sprinter toegepast. U wilt tijdens het werk toch
ook goed voor de dag komen. Het designconcept trekt de aandacht met zijn aantrekkelijke
en puristisch-moderne vormgeving van de vlakken. De Sprinter geeft niet alleen blijk van
goede verhoudingen, maar pakt ook uit met enkele blikvangers, zoals de kenmerkende voorzijde
met de centraal gemonteerde Mercedes-Benz ster en de flanken met hun vloeiend in elkaar
lopende vlakken. De moderne vormgeving maakte het ook mogelijk om de luchtweerstand te
verminderen, wat een positieve invloed op het brandstofverbruik heeft.
En wie zijn voertuig wil personaliseren, kan onder andere kiezen uit de LED High Performance
koplampen met bijhorende achterlichten (gedeeltelijk in de ledtechniek), het verchroomde
radiatorrooster, de lichtmetalen velgen en de in de koetswerkkleur gelakte bumpers en aanbouwdelen. Met daar bovenop een bijzonder ruim aanbod (speciale) koetswerkkleuren.
Daardoor zijn er tal van mogelijkheden om het voertuig individueel vorm te geven zodat het
ook visueel perfect bij uw onderneming past.

De standaard- en metaallakken1 die we hier tonen, vormen slechts een kleine staalkaart van het grote aantal kleuren waarin
u uw Sprinter kunt bestellen. En wie voor speciale lakken opteert, kan uit nog eens ca. 200 extra kleuren kiezen.
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Optie.

Exterieurdesign

Prettig werken in het interieur.

Interieurdesign

In een Sprinter plaatsnemen was altijd al iets bijzonders. Het volkomen nieuwe ontwerp van
het interieur roept een perfect evenwicht in het leven tussen een doelgerichte functionaliteit
en een hoogwaardig uiterlijk. En dankzij het grote aanbod uitrustingen kan het interieur heel
precies op de toepassingen en de individuele behoeften afgestemd worden.
Het aanbod uitrustingen voor communicatie en ontspanning gaat van het Mercedes-Benz
audiosysteem met usb- en Bluetooth®-interfaces tot het multimediasysteem. Bouwstenen
van dat laatste zijn het grote touchscreen met hoge resolutie, de snelle navigatie op basis
van een harde schijf met 3D-kaartweergave en de smartphone-integratie. Afhankelijk van
de eisen op het vlak van comfort en het klimaat kan men tussen een halfautomatische of automatische airco kiezen om een aangename temperatuur in de cockpit in stand te houden.
Voor de passagiersruimte zijn er drie verschillende op het dak gemonteerde airconditioners
beschikbaar, waaronder een high-end-toestel. Ook het opbergconcept werd onder handen
genomen en kan nu modulair opgebouwd worden. Zo kunnen de opbergvakken indien gewenst
van een deksel of van bekerhouders voorzien worden. En wordt er geen radio of multimedia
systeem ingebouwd, dan komen er in de middenconsole een groot opbergvak en 2 DIN-vakken
vrij. Dat maakt het werken prettiger en zorgt voor meer orde op de bestuurdersplaats.
Deze en talrijke andere uitrustingsmogelijkheden laten nauwelijks wensen over om zich als
bestuurder of passagier in de Sprinter prettig te voelen.

Interieurdesign

Ruime keuze voor speciale transportopdrachten.

Voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving1 – met de 3 aandrijfvarianten voor de Sprinter
vindt u voor zo goed als elke transportopdracht en voor elk rijprofiel de geschikte aandrijving.

(163 pk) en 140 kW3 (190 pk) motoren. Ook bij het trekken van een zware aanhangwagen
toont de achterwielaandrijving zijn sterke punten.

De voorwielaandrijving biedt heel wat voordelen: onder andere de uitstekende tractie bij
een lichte lading, het grote volume van de laadruimte, het hoge laadvermogen en de lage
laaddrempel. Exclusief voor deze aandrijfvariant: de nieuwe automaat 9G-TRONIC.

De inschakelbare vierwielaandrijving1 (4 x 4) verbetert de tractie, vooral bij ongunstige
weersomstandigheden of op een slecht wegdek. Daardoor biedt die aandrijving een grotere
rijveiligheid en terreinvaardigheid. Voor bijzonder zware toepassingen kan daarnaast nog
een reductiebak besteld worden. Voor het eerst kan in de Sprinter met vierwielaandrijving1 ook
de automaat 7G-TRONIC PLUS, met zijn uitstekende schakelcomfort en lager brandstof
verbuik, ingebouwd worden.

Door de scheiding van aandrijving en stuurinrichting verbetert bij een voertuig met achterwielaandrijving het rijcomfort en verkleint de draaicirkel. Ook de rijeigenschappen worden
soepeler – met achterwielaandrijving kan ook gekozen worden voor de zwaardere 120 kW2

1

 e vierwielaandrijving is volgens planning verkrijgbaar vanaf het 4de kwartaal 2018. 2 Sprinter Gesloten bestelwagen met registratie als bedrijfsvoertuig: brandstofverbruik gecombineerd: 7,6–8,0 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 199–210 g/km. Sprinter Tourer met registratie als personenwagen:
D
brandstofverbruik gecombineerd: 7,1 l/100 km; CO2-emissie: gecombineerd 186 g/km; energielabel B. Sprinter Chassiscabine met registratie als bedrijfsvoertuig: brandstofverbruik gecombineerd: 7,6–8,3 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 199–219 g/km. De opgegeven verbruikswaarden gelden alleen
voor de standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak zonder vierwielaandrijving. De vierwielaandrijving is volgens planning verkrijgbaar vanaf het 4de kwartaal 2018. De werkelijke verbruikswaarden zijn o.a. afhankelijk van het voertuiggewicht en de geselecteerde uitrustingen. 3 Sprinter Gesloten bestelwagen
Dubbelcabine met registratie als bedrijfsvoertuig: brandstofverbruik gecombineerd: 9,5–9,6 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 249–252 g/km. Sprinter Tourer met registratie als personenwagen: brandstofverbruik gecombineerd: 8,2 l/100 km; CO2-emissie: gecombineerd 214 g/km; energielabel C. Sprinter
Chassiscabine met registratie als bedrijfsvoertuig: brandstofverbruik gecombineerd: 9,5–9,6 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 249–252 g/km. De opgegeven verbruikswaarden gelden alleen voor de als optie verkrijgbare automatische versnellingsbak zonder vierwielaandrijving. De vierwielaandrijving is
volgens planning verkrijgbaar vanaf het 4de kwartaal 2018. De standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak i.c.m. de V6-cilinder-dieselmotor OM642 is volgens planning verkrijgbaar vanaf het 4de kwartaal 2018. De werkelijke verbruikswaarden zijn o.a. afhankelijk van het voertuiggewicht en de geselecteerde
uitrustingen. De opgegeven waarden werden volgens de voorgeschreven meetmethode (conform Richtlijn (EG) Nr. 715/2007 en 595/2009 in de telkens geldige versie) bepaald. Opmerking: De gegevens slaan niet op een afzonderlijke auto en maken geen deel uit van een aanbod. Ze dienen alleen om verschillende
voertuigtypes met elkaar te vergelijken. CO2-emissies die ontstaan tijdens de productie en levering van brandstoffen of andere energiedragers, worden bij opgave van de CO2-emissies conform Richtlijn 1999/94/EG niet meegerekend.

Uitrustingen | Aandrijfvarianten

Functionaliteit en comfort.

Tijdens de rit kan de bestuurder tablets, documenten, sleutels, portemonnees of
andere voorwerpen opbergen in de opbergvakken met klapdeksel, links en rechts
op de buitenkant van het dashboard.

In het gemakkelijk bereikbare en afsluitbare vak links boven de voorruit kunnen
belangrijke voorwerpen veilig weggeborgen worden.

De elektrische buitenspiegels kunnen opklappen en zijn in die positie beter
beschermd tegen schade tijdens het parkeren of bij manoeuvres in smalle
in- en uitritten.

De elektrisch verstelbare bestuurderszetel kan met een druk op de knop aan de
individuele comfortbehoeften aangepast worden. De comfort-bestuurderszetel met
lendensteun voldoet dankzij zijn grote ergonomie aan de criteria van de organisatie
“Aktion Gesunder Rücken” (AGR e. V.).

De motor start u gewoon met een druk op de knop: met KEYLESS-START, het
systeem voor startvrijgave, volstaat het om de start/stop-knop in te drukken om
de motor te starten.

De Sprinter is uitgerust met een elektrische parkeerrem die eenvoudig en
gemakkelijk met een toets te bedienen is. Daardoor valt de hendel van de
parkeerrem weg zodat er voor de bestuurder een betere doorgang naar achteren
vrij komt.
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Functionaliteit en comfort.

De bagagedrager1 in de laadruimte beschermt de lading beter dan een externe
bagagedrager tegen vuil en diefstal.

De houten bekleding van de wielkasten in de laadruimte biedt meer laadmogelijkheden en beschermt de staalplaat tegen schade.

De twee ledlichtbanden onder het dak verlichten de laadruimte en wekken
daarbij zo goed als geen schaduwen op. Op die manier verbeteren ze de oriëntatie
bij het laden en lossen.

De pallettensteun in de trede van de schuifdeur stabiliseert de lading ter hoogte
van de deur en toont zich bijzonder nuttig bij het vervoer van europalletten of
roosterbakken.

De lichtgewicht kunststof vloer heeft een vlak oppervlak waardoor de laadruimte
beter benut en gemakkelijker onderhouden kan worden. In vergelijking met de
houten vloer biedt hij een gewichtsvoordeel van ca. 18,5 kg2.

De multifunctionele box – met ingebouwde tablethouder3 – biedt de bestuurder
of begeleider een praktische arbeidsplek om eventueel kantoor- of schrijfwerk in
de cockpit af te handelen.

1

De interne bagagedrager is volgens planning verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal 2018.
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2

In vergelijking met de houten vloer in de koetswerklengte extra lang.

3

De tablethouder kan uitsluitend bij Mercedes-Benz Accessoires aangekocht worden.

De krachtige airconditioning op het dak vult de airconditioner voorin aan met
een bijkomend koelvermogen van 11 kW. Genoeg voor een hoog comfortniveau
in de passagiersruimte.

De luxe interieurbekleding met usb-laadmogelijkheid en opbergvak voor
smartphones roept in de passagiersruimte een stijlvolle sfeer in het leven, terwijl
ze tegelijk nog de geluids- en warmte-isolatie verbetert.

De achterdeuren waarvan de binnenzijde volledig met kunststof bekleed is,
bezorgen de passagiers- en laadruimte een prettig en stijlvol uiterlijk.

Ook de rechtse schuifdeur, die langs binnen volledig met kunststof panelen bekleed
is, draagt bij tot het aantrekkelijke uiterlijk van de passagiers- en laadruimte.

Om de passagiers een bijzonder prettige rijervaring te bezorgen, zijn de zetels
in de 3 zetelrijen (die overigens gemakkelijk in en uit te bouwen zijn) beschikbaar
met afzonderlijke en tot 20° verstelbare leuningen en comforthoofdsteunen.

Speciale bekerhouders zijn op goed bereikbare plaatsen in de passagiersruimte
gemonteerd. Zo kunnen de passagiers op elke zitplaats warme of koude dranken
in bekers, flessen of blikjes op een handige manier kwijt.
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Uw

mobiliteit 4.0.

Om het werk zo rendabel en aangenaam mogelijk te maken, zijn voor de Sprinter
verschillende radio’s, multimediasystemen en connectiviteitsoplossingen beschikbaar.
Afhankelijk van de behoefte gaat het aanbod van de smartphonehouder over de radio
met Bluetooth®-interface DAB+ en handenvrije functie tot het multimediasysteem dat een
touchscreen met hoge resolutie, een snelle navigatie op basis van een harde schijf met
3D-kaartweergave en een smartphone-integratie omvat. De bediening daarvan is zoals
u dat graag hebt: eenvoudig. De multimediasystemen bijvoorbeeld laten zich via het
touchscreen met hoge resolutie of via de Touch-Control-toets op het multifunctionele
stuurwiel bedienen. Alle bedienings- en weergave-elementen zijn goed bereikbaar en
gemakkelijk af te lezen.
Omdat de moderne arbeidswereld niet zonder digitale oplossingen kan, hebben we de
Sprinter met een geïntegreerde communicatiemodule uitgerust die de technische basis
voor een permanente internetverbinding van het voertuig vormt. Dat maakt het mogelijk
om gebruik te maken van de huidige en toekomstige Mercedes PRO diensten. De voordelen
daarvan gaan van minimale uitvaltijden door een anticiperend onderhoudsmanagement
tot het digitale logboek dat het gebruik van papier volledig overbodig maakt.

Intelligent netwerk
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Infotainment en connectiviteit.

Met de in het zicht en het handbereik van de bestuurder ingebouwde
universele smartphonehouder kunnen verschillende smartphones in het
voertuig gebruikt worden.

Dankzij het draadloze oplaadsysteem kunt u smartphones, die de Qi-norm
1.2 ondersteunen of daaraan aangepast kunnen worden, heel eenvoudig opladen
door ze bovenaan in het middelste opbergvak van de middenconsole te leggen.

Met het multifunctionele stuurwiel bedient u de boordcomputer, de voertuig
functies en de multimediasystemen heel eenvoudig via de Touch-Control toetsen,
zonder de handen van het stuurwiel te nemen.

Bij een ongeval verzendt het Mercedes-Benz noodoproepsysteem automatisch
een noodoproep zodat de hulpdiensten minder tijd nodig hebben om de plaats
van het ongeval te bereiken.

Snelle hulp bij pech met een druk op de knop: het systeem voor pechbeheer
brengt een telefoonverbinding met het Customer Assistance Center (CAC) tot
stand en maakt zo een snelle hulpverlening ter plaatse mogelijk.

Met die uitrusting wordt het MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimedia
systeem met zijn 26 cm (10,25 inch) groot touchscreen een volwaardig navigatiesysteem. De routebegeleiding brengt u bovendien niet alleen sneller, maar ook
meer ontspannen op uw bestemming.

Uitrustingen | Infotainment en connectiviteit

Modulair aanbod voor radio, multimedia en navigatie.

Het Mercedes-Benz audiosysteem biedt naast de analoge radio-ontvangst
ook een Bluetooth®-interface met een handenvrije functie en een usb-interface.
Optioneel kan het systeem tot een digitale radio DAB+ opgewaardeerd worden.

Het MBUX multimediasysteem met een touchscreen van 17,8 cm (7 inch) overtuigt
met de intuïtieve bediening, de hoge resolutie en de talrijke communicatie- en
infotainmentmogelijkheden.

De moderne radio’s en multimediasystemen laten op het
vlak van infotainment, navigatie en communicatie nauwelijks
nog een wens open. Smartphones en tablets kunnen via
een 4G-module/gsm-module met hotspot-functie met het
internet verbonden worden. Innovatief is ook de bediening
van de multimediasystemen – via het touchscreen, via de
Touch-Control toetsen op het stuurwiel of via de stembe
diening. Bovendien kunt u ontvangen berichten laten voorlezen
of stelt u zelf met een dicteerfunctie berichten op. De navi
gatie maakt gebruik van Live Traffic Information1 zodat u zoveel
mogelijk filevrij rijdt. Met de smartphone-integratie kunt
u smartphones in het bedienings- en weergavesysteem van
het voertuig integreren.

Een ruime keuze opties voor radio, multimedia en navigatie:

1

Het MBUX multimediasysteem met het 26 cm (10,25 inch) grote touchscreen
met hoge resolutie biedt onder andere een snelle navigatie op basis van
een harde schijf, met een 3D-kaartweergave, en een smartphone-integratie.

Radiovoorbereiding met tweewegluidsprekers voor
Mercedes-Benz audiosysteem met Bluetooth®-interface en 2-wegsluidsprekers
voorin
MBUX multimediasysteem met een touchscreen van 17,8 cm (7 inch) –
overtuigt met de intuïtieve aanraakbediening, de smartphone-integratie en de
navigatiefunctie
MBUX multimediasysteem met een touchschreen van 26 cm (10,25 inch) –
biedt een display met hoge resolutie, talrijke communicatie- en infotainment
mogelijkheden, en indien gewenst een functie voor verkeersbordenherkenning
De navigatie breidt de MBUX multimediasystemen met touchscreen uit tot
volledig geïntegreerde navigatiesystemen – indien gewenst ook met Live Traffic1
DAB+ voor alle radiovarianten met een grote programmakeuze, een goede
ontvangst en een indrukwekkend klankbeeld

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

Uitrustingen | Infotainment en connectiviteit
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Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect

Mercedes PRO
solutions

Verbindt voertuigen
en personen intelligent
met elkaar.

Biedt specifieke en
individuele oplossingen.

Mercedes PRO
service

Mercedes PRO
inspire

Voor een vooruitziend en
efficiënt voertuigbeheer.

Geeft tips en informeert
over nieuwe ontwikkelingen.

Mercedes PRO
finance

Mercedes PRO
mobility

Maakt
financieringsoplossingen
op maat mogelijk.

Biedt individuele en flexibele
mobiliteitsopties.

Mercedes PRO: eenvoudiger en sneller werk.
Mercedes PRO biedt nieuwe mogelijkheden met een aanbod van optimaal met elkaar verbonden diensten op maat en digitale diensten, en
helpt u uw bedrijf eenvoudiger en sneller te runnen en tegelijkertijd uw productiviteit te verhogen. Dankzij individueel aanpasbare en geïntegreerde
transportoplossingen verhoogt het aanbod de efficiëntie van bedrijven, zodat zij zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.
Tot de toepassingsgebieden van Mercedes PRO behoren Mercedes PRO connect, de connectiviteits- en fleetoplossing die fleetmanagers slim verbindt
met hun voertuigen en medewerkers, alsook Mercedes PRO solutions voor specifieke transportoplossingen. Terwijl Mercedes PRO service de klant
helpt om zijn voertuigen efficiënt en vooruitziend te gebruiken, informeert Mercedes PRO inspire via nieuwe ontwikkelingen en tips, om uw bedrijf zo
nog efficiënter te runnen. Is de klant op zoek naar financieringsoplossingen op maat of flexibele en individuele mobiliteitsopties, dan vindt hij bij
Mercedes PRO finance en Mercedes PRO mobility de juiste oplossing.

Mercedes PRO
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Gelijk waar

er iets vervoerd moet worden,
altijd vind je er een Sprinter.

Moet een bestelwagen voor u in de eerste plaats praktisch en rendabel zijn? Of wilt u
een representatieve bestelwagen die aan de hoogste comforteisen voldoet? De Sprinter
maakt beide opties mogelijk – en nog veel meer: Gesloten bestelwagen, Dubbelcabine,
Tourer, Chassiscabine en Chassisdubbelcabine – die varianten vormen de basis voor een
indrukwekkende verscheidenheid van uitvoeringen. Die verscheidenheid neemt nog
toe dankzij de 4 motoren, de talrijke opties, de chassisvarianten en de sectorspecifieke
oplossingen van opbouwfabrikanten. Dat stelt u in staat om voertuigen met een maxi
maal toegelaten massa MTM tot 5.500 kg te configureren. De Sprinter Tourer biedt plaats
aan tot 8 passagiers. Kiest u voor de langste en hoogste uitvoering van de Sprinter
(er zijn 4 voertuiglengtes en 3 dakhoogtes), dan beschikt u in de gesloten bestelwagen over
een laadvolume tot 17 m3. En indien nodig kunt u nog een aanhangwagen tot 3.500 kg
aankoppelen – de maximaal toegelaten massa MTM bedraagt dan 8.000 kg. Voor een
Sprinter als BE trekker zijn aanhangwagens tot 5.250 kg en een treingewicht to 8.750 kg
mogelijk.
Met meer dan 600 opties, waaronder bijvoorbeeld speciale vloot- en chassisoplossingen,
kan de Sprinter heel precies aan uw behoeften aangepast worden. Voor speciale sectorvereisten krijgt u van Mercedes-Benz VanSolution1 volledige oplossingen af fabriek, en binnen
het partnerprogramma “Mercedes-Benz VanPartner”1 worden op- en ombouwoplossingen
in de vertrouwde kwaliteit aangeboden waarvoor beide constructeurs zich aansprakelijk
stellen.

Alle informatie over de volledige oplossingen af fabriek en de sectoroplossingen vindt u op Conversion World, het digitale platform voor
op- en ombouwoplossingen op maat: http://conversion-world.com
1
De diensten VanPartner en VanSolution zijn niet verkrijgbaar in België.

Op de behoeften afgestemde oplossingen

Opbouwvarianten.

Max. hoogte schuifdeur:
1.818 mm

Max. hoogte achterdeur:
1.818 mm

Max. hoogte passagiersruimte:
1.918 mm

Voertuighoogten:
2.633 mm
2.360 mm

Max. laadvermogen: 1.360 kg
Max. aanhanggewicht geremd/
ongeremd: 2.000/750 kg
Maximaal toegelaten
massa: 3.500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
639 mm

Koetswerklengten: 5.267 mm

Max. breedte met
buitenspiegels: 2.345 mm

5.932 mm

Max. breedte schuifdeur: 1.251 mm

Max. breedte passagiersruimte: 1.774 mm

Max. 8 plaatsen
plus bestuurder

De opgegeven afmetingen en gewichten zijn basisgegevens; naar gelang het
type aandrijving, de tonnenmaat en verdere opties kunnen ze verschillen.
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Op de behoeften afgestemde oplossingen

6.967 mm

Lengten passagiersruimte: 2.597 mm

Max. breedte achterdeur:
1.542 mm

3.262 mm

4.297 mm

Max. hoogte schuifdeur:
1.899 mm

Max. hoogte achterdeur:
1.927 mm

Max. hoogte laadruimte:
2.243 mm

Voertuighoogten:
2.831 mm
2.620 mm
2.365 mm

Max. laadvermogen: 3.175 kg
Max. aanhanggewicht geremd/
ongeremd: 2.000/750 kg
Maximaal toegelaten
massa: 5.500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
566 mm

Koetswerklengten: 5.267 mm

Max. breedte met
buitenspiegels: 2.345 mm

5.932 mm

Max. breedte schuifdeur: 1.260 mm

6.967 mm

Max. breedte laadruimte: 1.787 mm

Max. breedte achterdeur:
1.555 mm

Max. 17 m3
laadvolume

Laadruimtelengten: 2.607 mm

7.367 mm

3.272 mm

4.307 mm

4.707 mm
Op de behoeften afgestemde oplossingen
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Max. laadvermogen: 3.155 kg
Max. aanhanggewicht geremd/
ongeremd: 2.000/750 kg
Maximaal toegelaten
massa: 5.500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
894 mm

Koetswerklengten: 6.046 mm

6.246 mm

6.946 mm

Max. breedte met
buitenspiegels: 2.675 mm

Max. breedte van de laadbak:
2.135 mm

Max. 9,2 m2
laadvloer

De opgegeven afmetingen en gewichten zijn basisgegevens; naar gelang het
type aandrijving, de tonnenmaat en verdere opties kunnen ze verschillen.
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Op de behoeften afgestemde oplossingen

Lengten van de laadbak: 2.858 mm

3.408 mm

4.308 mm

Max. laadvermogen: 3.010 kg
Max. aanhanggewicht geremd/
ongeremd: 2.000/750 kg
Maximaal toegelaten
massa: 5.500 kg

Min. hoogte
laaddrempel:
969 mm

Koetswerklengten: 5.576 mm

6.156 mm

6.856 mm

Max. breedte met
buitenspiegels: 2.675 mm

Max. 7,7 m
laadvloer

Lengten van de laadbak: 2.128 mm

Max. breedte van de laadbak:
2.135 mm

2

2.708 mm

3.408 mm
Op de behoeften afgestemde oplossingen
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Veilig

op weg naar het succes.

De Sprinter is een door en door veilig voertuig. De basis daarvoor legt het naakte koetswerk
dat door zijn constructie en de gebruikte materialen bijzonder stevig is.
Daarbij komen nog talrijke hulpsystemen. Want zelfs de meest ervaren bestuurder komt
wel eens in een situatie terecht waarin een steuntje in de rug welkom en nuttig kan zijn.
Het aanbod gaat van de standaard zijwindassistent tot het actieve remhulpsysteem en de
spoorassistent – de twee laatste hulpsystemen zijn standaard in voertuigen met een MTM
van meer dan 3.500 kg. 3 camerasystemen – van de achteruitrijcamera met weergave op
de binnenspiegel tot de 360°-camera – verbeteren het uitzicht van op de bestuurdersplaats, dat sowieso al erg goed is. ‘s Nachts lichten de optionele LED High Performance
koplampen de rijweg op de best mogelijke manier uit.
En bij een eventueel ongeval wordt de bestuurder door de standaard ingebouwde airbag
beschermd. Indien gewenst zijn er voor de bestuurder en de begeleider nog 5 extra
airbags beschikbaar. Extra bescherming bij een ongeval biedt de Secondary Collision
Mitigation: nadat een aanrijding vastgesteld werd, activeert die functie zelfstandig de
remmen en helpt ze om een tweede botsing te vermijden.

Veiligheid

Hulpsystemen.

De actieve spoorassistent kan een ongewild verlaten van de rijstrook opmerken. De functie waarschuwt de bestuurder en
bedient indien nodig actief de remmen om het voertuig terug op de goede rijstrook te brengen.

Het actieve remhulpsysteem kan helpen om omgevallen met voorliggers en met overstekende voetgangers te voorkomen of
de gevolgen van een ongeval te beperken.

De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan de afstand tot de voorligger zoals de bestuurder die ingesteld heeft,
constant houden en ontlast de bestuurder bij ritten op de snelweg of in stop-and-go-verkeer.

De dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert geeft visuele en akoestische waarschuwingssignalen om ongevallen bij
het veranderen van rijstrook, bij het achterwaarts uitparkeren en bij het uitstappen te vermijden.

Uitrustingen | Hulpsystemen

Licht en zicht.

De achteruitrijcamera met weergave in de binnenspiegel geeft de bestuurder een goed beeld van de omgeving direct achter
het voertuig en verhoogt de veiligheid bij het achteruitrijden.

Het Parkeer-pakket met 360°-camera biedt een extra ondersteuning bij het parkeren en manoeuvreren en verhoogt zo de
veiligheid en het comfort.

De LED High Performance koplampen zorgen voor een betere uitlichting van de rijweg en maken de voorzijde visueel nog
aantrekkelijker.

Het WET WIPER SYSTEM1 (ruitenwissersysteem) garandeert de bestuurder tijdens de wisbewegingen het best mogelijke zicht.

1

Alleen verkrijgbaar i.c.m. de regensensor.

Uitrustingen | Zicht en Licht

Met de Sprinter kiest u voor een voertuig dat al meer dan 20 jaar op een indrukwekkende
manier bewijst bijzonder rendabel te zijn. De nieuwe Sprinter zet dat succesverhaal
met zijn vertrouwde kwaliteit en betrouwbaarheid voort. En daarbij doet u vanaf het eerste
moment uw voordeel: dankzij aantrekkelijke instapprijzen voor op de voorwielen aangedreven voertuigen en dankzij talrijke configuratiemogelijkheden waarbij u uw Sprinter precies
zo kunt samenstellen zoals u hem nodig hebt.

Omdat we wat goed is, graag nog verbeteren, hebben we onze dieselmotoren nog zuiniger
gemaakt. Andere pluspunten die het rendement van uw onderneming ten goede komen, zijn
het ca. 50 kg grotere laadvermogen1, het grotere laadvolume1 en de met 80 mm verlaagde
laaddrempel1. Zo kunt u nog meer lading in de Sprinter kwijt en vergt het instappen
minder moeite.
De Sprinter slaagt er dus in aspecten zoals het lage brandstofverbruik en de intelligente
bruikbaarheid tot een bijzonder rendabele mobiliteitsoplossing te bundelen.

1

In combinatie met voorwielaandrijving, in vergelijking met de vorige bouwreeks.
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Rendement

Rendabel,

wanneer het erop aankomt.

Duurzaam rendabel, blijvend mobiel.
De vertrouwde kwaliteit van de Sprinter staat opnieuw borg voor een maximale betrouwbaarheid. Zijn efficiëntie als vervoersmiddel hebben we nog duidelijk kunnen verbeteren:
de uitvoering met de voorwielaandrijving heeft een groter laadvolume en een 80 mm lagere
laaddrempel dan een op de achterwielen aangedreven versie. Voeg daarbij nog het laadver
mogen dat in vergelijking met voertuigen met achterwielaandrijving met 50 kg toegenomen
is. Voor veeleisende opdrachten zijn de voertuigen met achterwielaandrijving de juiste
oplossing: met een maximaal toegelaten massa MTM tot 5.500 kg en een aanhanggewicht tot
3.500 kg kunnen ze de zwaarste ladingen aan.
Vandaag houdt een toekomstgerichte mobiliteitsoplossing meer in dan alleen maar een
voertuig. Daarom is voor de Sprinter een ruim dienstenaanbod beschikbaar, van financieringsen verzekeringsformules tot onderhoudscontracten. Die kunnen aantrekkelijke prijsvoor
delen inhouden en stellen u in staat om de kosten op lange termijn te plannen. Bovendien
kan de professionele connectiviteits- en fleetoplossing Mercedes PRO het rendement nog
verbeteren. Bijvoorbeeld met het onderhoudsmanagement dat een anticiperende planning
mogelijk maakt. Dat helpt om de beschikbaarheid van het voertuig te verhogen en om de
betrouwbaarheid ervan gedurende de volledige gebruiksduur in stand te houden.

Rendement | Transportefficiëntie

Krachtig en rendabel vooruitgaan.
Wie succes wil boeken, heeft een sterke aandrijving nodig: de 4-cilinder diesel in 3 vermogens
varianten en de V6-cilinder diesel die voor de Sprinter beschikbaar zijn, combineren op
een voorbeeldige wijze kracht en rendement. De motoren die hun waarde al bewezen hebben,
konden op het vlak van het brandstofverbruik nog verder verbeterd worden, onder andere
door de wrijving in de motor te beperken. Alle motoren zijn zowel met handgeschakelde1 als
automatische versnellingsbakken beschikbaar.
En met de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) voldoen de krachtbronnen aan
de strenge Euro-6- resp. Euro-VI-emissienorm. Dat procedé vermindert de hoeveelheid
stikstofoxiden die dieselmotoren uitstoten, door de uitlaatgassen doorheen een katalysator
te leiden. Daar worden de stikstofoxiden2 in stikstof en water omgezet door er AdBlue®
(een additief op waterbasis) aan toe te voegen.

1
2

De standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak i.c.m. de V6-cilinder-dieselmotor OM642 is volgens planning verkrijgbaar vanaf het 4de kwartaal 2018.
Tot de stikstofoxiden (NOx) rekent met stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).

Rendement | Motoren

In verband met de informatie in deze brochure: de redactie van deze brochure werd afgesloten op in juli 2017.
Nadien kunnen er aan het product nog wijzigingen aangebracht zijn. Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen
in de kleuren en de standaarduitrusting door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover deze
veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de koper, rekening houdend met de belangen van de verkoper. Indien de
verkoper of de constructeur voor de aanduiding van de bestelling of van het bestelde artikel tekens of nummers gebruikt,
kunnen alleen hieraan geen rechten worden ontleend. De foto’s en beschrijvingen kunnen accessoires of opties bevatten
die niet tot de standaarduitrusting behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces. In deze brochure
kunnen ook types of diensten worden vermeld die in bepaalde landen niet worden aangeboden.
Deze brochure is een internationale uitgave. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en
gevolgen gelden enkel voor België bij de afsluiting van de redactie van deze brochure. Vraag daarom bij uw Mercedes-Benz
verkoper van bestelwagens naar de in uw land geldende voorschriften en de recentste verplichtingen.
www.mercedes-benz.be
Opslag van technische gegevens in het voertuig: elektronische voertuigcomponenten (bv. regeleenheid voor airbag,
regeleenheid voor motor, enz.) bevatten geheugens voor technische voertuiggegevens, zoals bv. meldingen in het geval
van functiestoringen, snelheid van het voertuig, remkracht of de werking van de veiligheids- en rijhulpsystemen wanneer
zich een ongeval voordoet (audio- en videogegevens worden niet opgeslagen). De gegevens worden vluchtig opgeslagen,
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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op zichzelf staand als momentopname, bv. in het geval van een melding van een storing, gedurende een zeer korte
registratietijd (maximaal een paar seconden), bv. bij een ongeval, of in samengevatte vorm, bv. om te evalueren hoe
onderdelen worden belast. De opgeslagen gegevens kunnen door geschoolde technici via interfaces in het voertuig
worden gelezen, zodat ze een diagnose kunnen maken en eventuele functiestoringen kunnen verhelpen. De fabrikant
kan ze lezen om ze te analyseren en om te gebruiken en verwerken om de voertuigfuncties verder te verbeteren. Op
vraag van de klant kunnen gegevens ook dienen als basis voor verdere optionele diensten. Een overdracht van gegevens
uit het voertuig naar de fabrikant resp. derden gebeurt in principe uitsluitend wegens een wettelijke toestemming
(bv. noodoproep e-call van het voertuig) of wegens een contractuele overeenkomst met de klant en rekening houdend
met de bescherming van de privacy. Meer informatie over de in het voertuig opgeslagen gegevens staat in de gedrukte
handleiding van het voertuig die zich ook in het voertuig bevindt.
Terugname van oude voertuigen. Na een lang leven vol prestaties nemen wij uw Sprinter terug om hem milieuvriendelijk
te verwerken in het kader van de EU-richtlijn voor de terugname van oude voertuigen – maar zover is het natuurlijk
nog lang niet. Voor de terugname van oude voertuigen staat een net van terugnamevestigingen en sloopbedrijven ter
beschikking, die uw voertuig gratis en op milieuvriendelijke wijze verwerken. Daardoor zal uw Sprinter ook in de
toekomst aan de wettelijke quota voor recycling en besparing van de hulpbronnen voldoen. Meer informatie over de
recycling van oude voertuigen, over de verwerking en de voorwaarden voor terugname vindt u op de nationale website
van Mercedes-Benz.

