Nye Sprinter

Nye Sprinter har en mengde smarte transportløsninger og tar seg dessuten svært godt
ut. Takket være de mange modellvariantene og det omfattende utstyret kan du velge blant
økonomiske startmodeller (for eksempel med forhjulsdrift), varebiler og lastebiler som er
nøyaktig tilpasset dine arbeidsoppgaver samt personbiler med et innbydende passasjerrom.
Biler med forhjulsdrift leveres for eksempel til en gunstig startpris og har ekstra nyttelast
samt lavere lastekant enn biler med bakhjulsdrift. Føreren drar nytte av det intelligente
betjenings- og visningskonseptet samt det modulbaserte oppbevaringssystemet som
i likhet med utvalget av multimedie- og assistentsystemene kan tilpasses perfekt til bilens
bruksformål. De smarte løsningene er mange. For eksempel kan en rekke velprøvde
påbyggs- og tilpasningsløsninger fortsatt brukes uten store endringer.
Takket være innovasjonskraft og mer enn 20 års erfaring utgjør Sprinter nok en gang en
milepæl. Som fremtidsrettet, effektiv og driftssikker mobilitetsløsning bringer den bedriften
din trygt videre.
Mercedes-Benz Varebil. Kvalitet i arbeid

Sprinter

Perfekt for deg
Nye Sprinter

Nye Sprinter har en lekker design som følger det moderne designkonseptet Sensual Purity
fra Mercedes-Benz. Førerplassen er også ny og utmerker seg med flott design og
enestående funksjonalitet, for eksempel det smarte, modulbaserte oppbevaringskonseptet
og KEYLESS-START.
Det høyeffektive klimaanlegget i taket leveres som tilleggsutstyr sørger til enhver tid for
ønsket temperatur for passasjerene dine. Passasjerrommet har hel kledning. Oppbevaringsrom med USB-lading for smarttelefoner leveres som tilleggsutstyr for hver seterad.
Lasterommet i varebilen har praktiske løsninger som blant annet innvendig takstativ1,
vektoptimert kunststoffgulv, lastbare hjulhus og pallestøtte i trinnet for skyvedøren.
Sistnevnte stabiliserer lasten for eksempel ved kjøring i svinger og gjør det enklere å
feste lasten.
I tillegg kommer drivlinjevariantene forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift2 som kan
velges alt etter bruksprofil og ønsket kjørestil. Girene skiftes manuelt med en 6-trinns
manuell girkasse3 eller automatisk med enten 7G-TRONIC PLUS eller med 9G-TRONIC4.
Sistnevnte er enestående i dette segmentet.

1

Innvendig takstativ leveres fra og med april 2018. 2 Firehjulsdrift leveres fra og med oktober 2018. 3 6-trinns manuell girkasse som standard
i kombinasjon med den 6-sylindrede dieselmotoren (V6) OM642 leveres fra og med oktober 2018. 4 Kun i forbindelse med forhjulsdrift.

Produktkonsept

Tar seg godt ut,

og utfører arbeidsoppgavene med glans

Perfekt, også utseendemessig

Utvendig design

Designkonseptet Sensual Purity som er så populært på personbiler fra Mercedes-Benz, har nå
også funnet veien til Sprinter. Det er jo ingen grunn til at man ikke skal ta seg godt ut når
man er på jobb? Konseptet kjennetegnes av rene og moderne linjer. Høydepunktene på den
velproporsjonerte bilen er den karakteristiske fronten med den store Mercedes-stjernen i
midten samt sidene med flater som flyter over i hverandre. Den moderne designen reduserer
også luftmotstanden, noe som har positiv innvirkning på drivstofforbruket.
Du kan tilpasse designen ved hjelp av blant annet LED High Performance-lykter med tilhørende
baklykter i delvis LED, forkrommet grill, lettmetallfelger samt støtfangere lakkert i bilens farge
og påbyggsdeler etter eget valg. I tillegg kan du velge blant et omfattende utvalg av lakkfarger
og spesiallakkfarger. Dette gir deg muligheten til å skape en individuell bil som også utseendemessig er tilpasset din bedrift.

Standard- og metalliclakkvariantene1 som vises her, er bare et lite utvalg av alle de mulige fargene du kan velge til din Sprinter.
I tillegg er det over 200 andre spesiallakkfarger å velge mellom.

1

Tilleggsutstyr.

Utvendig design

En kupé du trives i – også mens du arbeider

Innvendig design

Det har alltid vært helt spesielt å ta plass i en Sprinter. Den nye kupeen har fortsatt en perfekt
balanse mellom god funksjonalitet og et innbydende utseende. Du kan velge blant store
mengder utstyr samt tilpasse kupeen både til bilens oppgaver og individuelle behov.
Utstyret innen kommunikasjon og underholdning spenner fra for eksempel smarttelefonholder
og Mercedes-Benz lydanlegg med inngang for USB og Bluetooth® til multimediesystem med
stor, høyoppløselig berøringsskjerm, rask harddisknavigasjon med 3D-kart og integrering
av smarttelefon. For å holde temperaturen i kupeen på ønsket nivå kan du velge mellom et
halvautomatisk klimaanlegg og et automatisk klimaanlegg. Passasjerrommet kan som tilleggsutstyr leveres med tre ulike takklimaanlegg, hvorav et er av spesielt høy kvalitet. Også oppbe
varingskonseptet er fornyet og gjort modulbasert. Det betyr for eksempel at oppbevaringsrom
enten kan leveres med lokk eller koppholder. Leveres bilen uten radio eller multimediesystem,
har midtkonsollen et stort oppbevaringsrom og to mindre rom. Det forenkler arbeidsoppgavene
og holder det ryddig på førerplassen.
Disse og mange andre typer utstyr innfrir de fleste ønsker for både fører og passasjerer i Sprinter.

Innvendig design

Et allsidig utvalg for spesielle transportoppgaver

Ettersom Sprinter kan leveres med forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift1, finner du en
egnet variant for stort sett alle transportoppgaver og kjøreprofiler.

rene med 120 kW (163 hk)2 og 140 kW (190 hk)3. Bakhjulsdrift er også fordelaktig for kjøring
med tilhenger.

Fordelene ved forhjulsdrift er blant annet enestående veigrep når bilen er lett lastet, stort
lastevolum og lav lastekant. Den nye automatgirkassen 9G-TRONIC leveres utelukkende til
denne varianten.

Innsjaltbar firehjulsdrift1 4 x 4 gir bedre veigrep, spesielt ved vanskelige værforhold eller dårlige
veiforhold, noe som øker både kjøresikkerhet og kjøredynamikk. For krevende forhold kan
også reduksjonsgir leveres. Sprinter med firehjulsdrift1 leveres for første gang med automatgirkassen 7G-TRONIC PLUS som gir enestående giringskomfort og høy drivstoffeffektivitet.

Modellene med bakhjulsdrift har atskilt drivkraft og styring, noe som bedrer både kjørekomfort
og svingdiameter. Også kjøreegenskapene blir spenstigere – spesielt med de kraftige moto-

1

F irehjulsdrift leveres fra og med oktober 2018. 2 Sprinter varebil med godkjenning for varebil: Drivstofforbruk i l/mil i tettbebyggelse/på landevei/ved blandet kjøring: 0,74–0,92/0,66–0,77/0,76–0,80; CO2-utslipp ved blandet kjøring: 199–210 g/km. Sprinter personbil med godkjenning for personbil: Drivstofforbruk
i l/mil i tettbebyggelse/på landevei/ved blandet kjøring: 0,86/0,62/0,71; CO2-utslipp: blandet kjøring 186 g/km; Effektivitetsklasse: B. Sprinter lastebil med godkjenning for varebil: Drivstofforbruk i l/mil i tettbebyggelse/på landevei/ved blandet kjøring: 0,88–0,96/0,66–0,76/0,76–0,83; CO2-utslipp ved blandet
kjøring: 199–219 g/km. De angitte forbruksverdiene gjelder kun for 6-trinns manuell girkasse som standard uten firehjulsdrift. Firehjulsdrift leveres fra og med oktober 2018. De virkelige forbruksverdiene avhenger bl.a. av bilens vekt og valgt utstyr. 3 Sprinter varebil med godkjenning for varebil: Drivstofforbruk
i l/mil i tettbebyggelse/på landevei/ved blandet kjøring: 1,05–1,06/0,89–0,90/0,95–0,96; CO2-utslipp: blandet kjøring 249–252 g/km. Sprinter personbil med godkjenning for personbil: Drivstofforbruk i l/mil i tettbebyggelse/på landevei/ved blandet kjøring: 0,94/0,75/0,82; CO2-utslipp ved blandet kjøring:
214 g/km; Effektivitetsklasse: C. Sprinter lastebil med godkjenning for varebil: Drivstofforbruk i l/mil i tettbebyggelse/på landevei/ved blandet kjøring: 1,05–1,06/0,89–0,90/0,95–0,96; CO2-utslipp: blandet kjøring 249–252 g/km. De angitte forbruksverdiene gjelder kun for girkasser som er tilleggsutstyr, uten
firehjulsdrift. Firehjulsdrift leveres fra og med oktober 2018. 6-trinns manuell girkasse som standard i kombinasjon med den 6-sylindrede dieselmotoren (V6) OM642 leveres fra og med oktober 2018. De virkelige forbruksverdiene avhenger bl.a. av bilens vekt og valgt utstyr. De angitte verdiene er beregnet
i henhold til foreskrevet måleprosedyre (iht. forordning (EG) nr. 715/2007 og 595/2009 i gjeldende versjon). Merk: Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter. Ved beregning av CO2-utslipp i henhold til direktiv
1999/94/EF tas det ikke hensyn til CO2-utslipp som oppstår ved produksjon og fremskaffing av drivstoffet eller andre energibærere.
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Funksjonalitet og komfort

Under kjøring er oppbevaringsrommene med lokk på høyre og venstre side
av instrumentpanelet et sikkert oppbevaringssted for nettbrett, papirer, nøkler,
lommebøker og andre ting.

På venstre side i rommet over frontruten finner du et lett tilgjengelig og låsbart
oppbevaringsrom der du kan oppbevare viktige gjenstander.

I trange inn- og utkjøringer samt når du parkerer bilen er de elektriske sidespeilene
bedre beskyttet mot skader når de er innfelt.

Ved å trykke på en knapp kan du tilpasse det elektriske førersetet etter dine
egne behov. Setet oppfyller de ergonomiske kravene til AGR (tysk organisasjon
for rygghelse).

Takket være kjørerettighetssystemet KEYLESS-START kan du starte motoren kun
ved å trykke på start-/stoppknappen i tenningslåsen.

Den elektriske parkeringsbremsen betjener du på en enkel måte med et tastetrykk.
Ettersom parkeringsbremsspaken er fjernet, er det enklere å gå bakover i bilen.
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Funksjonalitet og komfort

Takstativet1 i lasterommet beskytter lasten bedre mot smuss og tyveri enn
utvendige takstativer.

Trekledningene på hjulhusene gjør det enklere å posisjonere lasten i lasterommet
og beskytter metallet mot skader.

To LED-lysbånd under taket lyser opp lasterommet uten skygger. Dette gjøre det
enklere å orientere seg samt laste inn og ut.

Pallestøtten i trinnet for skyvedøren stabiliserer lasten ved døren og er spesielt
godt egnet for transport av europaller og gitterbokser.

Det vektoptimerte kunststoffgulvet i lasterommet er flatt og gjør det enklere
å utnytte plassen samt rengjøre lasterommet. Dette gulvet veier omtrent 18,5 kg2
mindre enn et tregulv.

Ved hjelp av multifunksjonsboksen kan fører eller passasjerer få unna kontorog papirarbeid. Integrert nettbrettholder kan leveres3.

1

Innvendig takstativ leveres fra og med april 2018.

2

Sammenlignet med tregulv i ekstra lang bil.
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3

Nettbrettholder er kun tilgjengelig fra Mercedes-Benz Accessories.

Høyeffektivt klimaanlegg i taket som supplerer klimaanlegget foran med
11 kW ekstra kjøleeffekt. Dette gir fremragende komfort i kupeen, spesielt
på varme dager.

Den innvendige kledningen «Luxus» med USB-lading og smarttelefonholder
gir passasjerrommet en innbydende atmosfære. Kledningen gir også bedre
støy- og varmeisolasjon.

Bakdørene har hel innvendig kledning av kunststoff. Dette setter et innbydende
preg på passasjer-/lasterommet.

Høyre sidedør har hel innvendig kledning av kunststoffpaneler. Dette setter
et fint preg på passasjer-/lasterommet.

Setene for de tre seteradene er lette og ta og ut sette inn. Ønsker du høyere
komfort, kan setene leveres med seterygger som kan justeres separat med inntil
20° samt komforthodestøtter.

Passasjerrommet har spesielle koppholdere som er plassert lett tilgjengelig for
hvert sete. De gjør det enkelt å sette fra seg varm eller kald drikke i begre, flasker
eller bokser.

Utstyr | Funksjonalitet og komfort

Din

mobilitet 4.0

For å gjøre arbeidsdagen så økonomisk og behagelig som mulig, kan Sprinter leveres med
ulike radioer, multimediesystemer og tilkoblingsmuligheter. Alt etter behov spenner utvalget
fra smarttelefonholder, radio med Bluetooth®-grensesnitt og håndfrifunksjon til multi
mediesystem med høyoppløselig berøringsskjerm, rask harddisknavigasjon med 3D-kart
og integrering av smarttelefon. Alle systemene betjenes raskt og enkelt. Multimediesystemene kan du for eksempel styre ved hjelp av den høyoppløselige berøringsskjermen
eller berøringstasten på multifunksjonsrattet. Alle betjenings- og visningselementene er
lett tilgjengelige og er lette å lese.
Digitale løsninger har blitt en viktig del av den moderne arbeidshverdagen. Vi har derfor
utstyrt Sprinter med en integrert kommunikasjonsmodul som utgjør det tekniske utgangspunktet for permanent internettforbindelse i bilen. Dette legger til rette for bruk av dagens
og fremtidige Mercedes PRO-tjenester. Tjenestene inkluderer blant annet en forutseende
servicestyring som reduserer stillstandstidene samt en digital kjørebok som gjør slutt på
de gule lappene en gang for alle.

Et intelligent samspill

15

Infotainment og konnektivitet

Den universelle smarttelefonholderen som er plassert innen førerens synsfelt
og rekkevidde gjør det mulig å bruke ulike mobile enheter i bilen.

Med det trådløse ladesystemet kan du lade mobile enheter i det midtre av de
øverste oppbevaringsrommene i midtkonsollen. Enhetene må støtte Qi-standarden
1.2 eller kunne oppgraderes til denne standarden.

Med multifunksjonsrattet kan du betjene kjørecomputer, bilfunksjoner og
multimediesystemer på en enkel måte ved hjelp av berøringsbrytere eller taster,
uten å ta hendene av rattet.

Skulle det skje en ulykke, utløser Mercedes-Benz nødanropssystem automatisk
et nødanrop. Dette kan bidra til å korte betydelig ned på tiden det tar før
nødetatene er på ulykkesstedet.

Tilkall veihjelp ved å trykke på en tast. Systemet oppretter taleforbindelse med
kundesenteret som sørger for at hjelpen raskt er på stedet.

Dette utstyret gjør MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimediesystem
med 10,25 tommers berøringsskjerm til et fullverdig navigasjonssystem som leder
deg raskt og enkelt frem til målet.

Utstyr | Infotainment og konnektivitet

Modulbasert tilbud for radio, multimedia og navigasjon

Mercedes-Benz lydanlegg har DAB-radio samt Bluetooth®-grensesnitt med
håndfrifunksjon og USB-grensesnitt.

MBUX multimediesystem med 7-tommers berøringsskjerm overbeviser
med intuitiv berøringsfunksjon, høyoppløselig berøringsskjerm samt allsidige
kommunikasjons- og infotainmentmuligheter.

Våre moderne radioer og multimediesystemer innfrir de
aller fleste ønsker hva angår infotainment, navigasjon og
kommunikasjon. Mobile enheter kan kobles til internett ved
hjelp av en integrert LTE-modul/mobiltelefonmodul som
kan fungere som hotspot. Innovativ er også betjeningen av
multimediesystemene som foregår med berøringsskjermen
og berøringstastene på rattet samt stemmestyringen. Mottatte meldinger kan leses opp, og du kan skrive meldinger
ved hjelp av dikteringsfunksjonen. Live Traffic Information1
brukes i forbindelse med navigasjonen, slik at du slipper
unna de aller fleste køene. Smarttelefoner kan dessuten
integreres i bilens betjenings- og visningssystem.

Ekstrautstyr innen radio, multimedia og navigasjon:

1

MBUX multimediesystem med høyoppløselig 10,25-tommers berøringsskjerm har
blant annet rask harddisknavigasjon med 3D-kart og integrering av smarttelefon.

Radioopplegg med toveishøyttalere foran
Mercedes-Benz lydanlegg med Bluetooth®-grensesnitt samt toveishøyttalere foran
MBUX multimediesystem med 7-tommers berøringsskjerm. Skjermen har intuitiv
berøringsfunksjon, integrering av smarttelefon og navigasjonsfunksjon
MBUX multimediesystem med 10,25-tommers berøringsskjerm. Skjermen har
høyoppløselig display samt allsidige kommunikasjons- og infotainmentmuligheter.
Trafikkskiltassistent leveres som tilleggsutstyr
Navigasjonsfunksjonen oppgraderer MBUX multimediesystemene med
berøringsskjerm til fullverdige navigasjonssystemer – som tilleggsutstyr også
med Live Traffic1
DAB+ leveres til alle radiovariantene. Systemet imponerer med et stort antall
stasjoner, gode mottaksforhold og svært god lyd

Live Traffic Information (trafikkinformasjon i sanntid, varierer fra land til land) leveres kun i forbindelse
med Mercedes PRO.
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Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect

Mercedes PRO
solutions

Knytter på intelligent
vis sammen
kjøretøy og mennesker.

Tilbyr individuelle
løsninger
tilpasset kundens behov.

Mercedes PRO
service

Mercedes PRO
inspire

Sørger for proaktiv og
effektiv drift av kjøretøyet.

Gir tips og informerer om
nyutviklede løsninger.

Mercedes PRO
finance

Mercedes PRO
mobility

Gjør det mulig med
skreddersydde
finansieringsløsninger.

Tilbyr individuelle
og fleksible
mobilitetsløsninger.

Mercedes PRO: forenkler driften og får fart på omsetningen
Med et tilbud av optimalt tilkoblede, skreddersydde tjenesteytelser samt digitale tjenester sørger Mercedes PRO for nye muligheter. For dette er
tjenester som alle gjør driften enklere og raskere samtidig som de også bidrar til at produktiviteten øker. Tilbudet omfatter også individuelt tilpassbare og
enhetlige transportløsninger som øker effektiviteten i din bedrift, og som gjør det mulig for deg å konsentrere deg om den viktigste delen av jobben.
Innenfor Mercedes PRO finner du løsninger som Mercedes PRO connect, en konnektivitets- og flåteløsning som effektivt knytter flåtelederen sammen
med medarbeiderne, samt løsningen Mercedes PRO solutions som sørger for skreddersydde transportløsninger. Mens Mercedes PRO service hjelper
kunden å sikre effektiv og proaktiv drift av kjøretøyet, informerer Mercedes PRO inspire om nyutviklede løsninger samt gir tips til hvordan kunden
kan drive sine forretninger på en enda mer effektiv måte. Kunder som er på utkikk etter skreddersydde finansieringsløsninger eller fleksible og
individuelle mobilitetsløsninger, finner en passende løsning hos Mercedes PRO finance samt hos Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO innføres i 2017 i enkelte land. Du får mer informasjon hos din Mercedes-Benz forhandler.

Mercedes PRO

Sprinter er

perfekt

for de aller fleste

transportoppgaver

Det viktigste for deg er at varebilen er praktisk og økonomisk? Eller ønsker du en bil for
persontransport, med høy komfort? Sprinter kan by på begge deler, og mer til: Varebil,
personbil, chassis og lastebil med enkelt eller dobbelt førerhus danner grunnlaget for et
imponerende modellspekter. I tillegg kommer fire motorer, mye tilleggsutstyr, understellsvarianter og bransjespesifikke løsninger fra påbyggsprodusenter. Du kan dermed
konfigurere biler med en tillatt totalvekt på inntil 5500 kg. Sprinter personbil har plass
til åtte personer pluss fører. Velger du den lengste av de fire billengdene og det høyeste av
de tre takene får du en Sprinter varebil med et lastevolum på inntil 17 m3. Ved behov kan
du koble til en tilhenger på inntil 3500 kg – slik at du ender opp med en tillatt vogntogvekt
på inntil 8750 kg.
Tilleggsutstyret omfatter 600 ulike enheter, blant annet spesielle flåte- og chassisløsninger
som tilpasser Sprinter nøyaktig til dine behov. For spesielle bransjekrav leveres bilen
fra fabrikken med komplette løsninger fra Mercedes-Benz VanSolution, samt påbyggog tilpasningsløsninger av høy kvalitet gjennom partnerprogrammet «Mercedes-Benz
VanPartner». Dette gjennomføres i form av en separat bestilling.
Og for at du skal kunne oppnå målene dine også økonomisk sett, kan Sprinter leveres med
et bredt utvalg av aggregater.

All informasjon om de komplette løsningene som leveres fra fabrikken, og all informasjon om bransjeløsningene, finner du på Conversion World,
det digitale kontaktpunktet for skreddersydde påbyggs- og ombyggingsløsninger: http://conversion-world.com

Behovstilpassede løsninger

Ulike påbygg

Maks. høyde skyvedør: 1818 mm

Maks. høyde bakdør: 1818 mm Maks. høyde passasjerrom: 1918 mm

Bilens høyder:
2633 mm
2360 mm

Maks. nyttelast 1360 kg
Maks. tilhengerlast med
brems/uten brems: 2000/750
Tillatt totalvekt maks.
3500 kg

Min. høyde
lastekant:
639 mm

Bilens lengder: 5267 mm

Bilens bredde med sidespeil:
2345 mm

5932 mm

Maks. bredde skyvedør: 1251 mm

Maks. bredde passasjerrom: 1774 mm

Maks. 8 seter
pluss fører

De angitte bilmålene og -vektene er basisverdier som kan variere
med motortype, totalvekt og tilleggsutstyr.

Behovstilpassede løsninger

6967 mm

Passasjerrommets lengder: 2597 mm

Maks. bredde bakdør:
1542 mm

3262 mm

4297 mm

Maks. høyde skyvedør: 1899 mm

Maks. høyde bakdør: 1846 mm

Maks. høyde lasterom: 2243 mm

Bilens høyder:
2831 mm
2620 mm
2365 mm

Maks. nyttelast 3175 kg
Maks. tilhengerlast med
brems/uten brems: 2000/750
Tillatt totalvekt maks.
5500 kg

Min. høyde
lastekant:
566 mm

5932 mm

Bilens lengder: 5267 mm

Bilens bredde med sidespeil:
2345 mm

Maks. bredde skyvedør: 1260 mm

6967 mm

Maks. bredde lasterom: 1787 mm

Maks. bredde bakdør:
1555 mm

Maks. 17 m3
lastevolum

Lasteromlengder: 2607 mm

7367 mm

3272 mm

4307 mm

4707 mm
Behovstilpassede løsninger

Maks. nyttelast 3155 kg
Maks. tilhengerlast med
brems/uten brems: 2000/750
Tillatt totalvekt maks.
5500 kg

Min. høyde
lastekant:
894 mm

Bilens lengder: 6046 mm

6246 mm

6946 mm

Bilens bredde med sidespeil:
2675 mm

Maks. bredde lastebil:
2135 mm

Maks. 9,2 m2

De angitte bilmålene og -vektene er basisverdier som kan variere
med motortype, totalvekt og tilleggsutstyr.

Behovstilpassede løsninger

Lengder for lastebil: 2858 mm

3408 mm

4308 mm

Maks. nyttelast 3010 kg
Maks. tilhengerlast med
brems/uten brems: 2000/750
Tillatt totalvekt maks.
5500 kg

Min. høyde
lastekant:
969 mm

Bilens lengder: 5576 mm

6156 mm

6856 mm

Bilens bredde med sidespeil:
2675 mm

Maks. 7,7 m

Lengder for lastebil: 2128 mm

Maks. bredde lastebil:
2135 mm
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2708 mm

3408 mm
Behovstilpassede løsninger

Holder

deg på trygg kurs

Det er lagt stor vekt på sikkerhet under utviklingen av Sprinter. Karosseriet danner en solid
basis, med en konstruksjon og materialsammensetning som er særdeles stabil.
I tillegg kommer en rekke assistentsystemer. Selv den mest erfarne fører kan nemlig havne
i situasjoner der assistentene kan være til god hjelp. Utvalget spenner fra sidevindassistent
(standard) til aktiv bremseassistent og kjørefeltassistent. De to sistnevnte er standard på
biler med tillatt totalvekt på mer enn 3500 kg. Tre kamerasystemer, fra ryggekamera med
skjerm på det innvendige speilet til 360°-kamera, sørger for enda bedre sikt fra førerplassen.
LED High Performance-lykter leveres som tilleggsutstyr og lyser opp veibanen på en
fremragende måte.
Skulle ulykken være ute, kan kollisjonsputen (standardutstyr) bidra til å beskytte føreren ved
en kollisjon. Ytterligere fem kollisjonsputer for fører og passasjerer leveres som tilleggsutstyr.
Secondary Collision Mitigation kan øke sikkerheten ved en ulykke: Registrerer systemet
en kollisjon, bremser den automatisk bilen og kan på den måten bidra til å forhindre følgekollisjoner.

Sikkerhet

Assistentsystemer

Den aktive kjørefeltassistenten kan advare deg hvis bilen er i ferd med å forlate kjørefeltet, og kan om nødvendig iverksette
bremseinngrep for å lede bilen tilbake på riktig kurs.

Den aktive bremseassistenten kan bidra til å forhindre kollisjon med forankjørende biler samt fotgjengere som krysser veien
foran deg. Assistenten kan også redusere følgene ved en eventuell ulykke.

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC kan holde avstanden (innstilt av føreren) til bilen foran. Dette forenkler kjøring
på for eksempel motorvei og når du kjører i kø med hyppige stopp.

Blindsoneassistenten med Rear Cross Traffic Alert avgir optiske og akustiske signaler som kan bidra til å forhindre ulykker
når du skifter kjørefelt, rygger ut av parkeringsluker og stiger ut av bilen.

Utstyr | Assistentsystemer

Lys og sikt

Ryggekameraet med speil på det innvendige speilet gir deg bedre oversikt over området rett bak bilen. Det bedrer sikkerheten
under rygging.

Parkeringspakken med 360°-kamera assisterer deg når du parkerer og manøvrerer bilen, et pluss for både sikkerhet
og komfort.

LED High Performance-lyktene gir bedre belysning av veibanen og fremhever designen av bilens front.

Vindusviskersystemet WET WIPER SYSTEM1 sørger for at føreren har best mulig sikt mens viskerne går.

1

Leveres kun i forbindelse med regnsensor.

Utstyr | Lys og sikt

Når du velger Sprinter, velger du en bil som har vært et godt økonomisk valg i mer enn 20 år.
Nye Sprinter fortsetter i samme spor med sin velkjente kvalitet og pålitelighet. Du merker
den gode økonomien fra første øyeblikk: i form av en attraktiv introduksjonspris for biler
med forhjulsdrift, og en lang rekke konfigurasjonsmuligheter, så du kan bestille akkurat
det du virkelig trenger.
Ettersom vi alltid forsøker å gjøre ting bedre, har vi klart å senke forbruket til dieselmotorene
våre enda mer. Rundt 50 kg høyere nyttelast1, enda bedre plass1 og 80 mm lavere lastekant1 er også bra for økonomien til bedriften din. Dermed er det blitt enda lettere å laste
Sprinter, og enklere å sette seg inn i den.
På denne måten kombinerer Sprinter lavt drivstofforbruk og intelligent funksjonalitet til en
på alle måter økonomisk mobilitetsløsning.

1

I kombinasjon med forhjulsdrift, sammenlignet med bakhjulsdrift.

30

Driftsøkonomi

Økonomisk
fra a til å

Bærekraftig økonomi og permanent mobilitet
Den anerkjente kvaliteten til Sprinter er fortsatt ensbetydende med høy driftssikkerhet.
Bilens transporteffektivitet er betydelig forbedret. Med forhjulsdrift overbeviser den med ekstra
lastevolum og en lastekant som er 80 mm lavere enn på biler med bakhjulsdrift. Den har
dessuten 50 kg mer nyttelast enn biler med bakhjulsdrift. For tunge oppgaver er bilene med
bakhjulsdrift den riktige løsningen: Med en tillatt totalvekt på maksimalt 5500 kg og en
tilhengerlast på inntil 3500 kg har de en enestående kapasitet.
En fremtidsrettet mobilitetsløsning omfatter i dag mer enn kun en bil. Sprinter har derfor et
omfattende tilbud av serviceytelser som spenner fra finansiering til forsikring og serviceavtaler.
Dette kan gi gunstige prisfordeler og legger til rette for en mer langsiktig kostnadsplanlegging.
Den profesjonelle konnektivitets- og flåteløsningen Mercedes PRO gir bedre driftsøkonomi. For
eksempel takket være servicestyringen som gir forutseende avtaleplanlegging, øker bilens
tilgjengelighet og bidrar til å opprettholde bilens driftssikkerhet i hele brukstiden.

Mercedes-Benz Varebil. Kvalitet i arbeid | Transporteffektivitet

Kraftfulle og økonomiske motorer
For å lykkes trenger du en sterk drivkraft. Den 4-sylindrede dieselmotoren i tre effekttrinn
og den 6-sylindrede dieselmotoren (V6) kombinerer kraft og økonomi på en fremragende
måte. Vi har forbedret motorens drivstofforbruk, for eksempel ved å redusere friksjonen
i motoren. Alle motorer kan leveres med både manuell girkasse1 og automatgirkasse.
Avgassnormen Euro 6 hhv. Euro VI oppfylles ved hjelp av SCR-teknologi (Selective Catalytic
Reduction). Denne prosessen reduserer dieselmotorens utslipp av nitrogenoksider. Avgassen
ledes gjennom en katalysator, og nitrogenoksidene2 omdannes til nitrogen og vann ved
hjelp av det vannbaserte tilsetningsstoffet AdBlue®.

1
2

 -trinns manuell girkasse som standard i kombinasjon med den 6-sylindrede dieselmotoren (V6) OM642 leveres fra og med oktober 2018.
6
Til nitrogenoksidene (NOx) hører nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2).

Driftsøkonomi | Motorer

Vedrørende informasjonen i denne brosjyren: Det kan ha forekommet produktendringer etter at det redaksjonelle
arbeidet ble avsluttet 28.07.2017. Vi tar forbehold om konstruksjons- eller designmessige endringer, fargeavvik samt
endringer i standardutstyret fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene
er akseptable for kunden og selgerens interesser er ivaretatt. Dersom selgeren eller produsenten benytter koder eller
nummer som betegnelse på bestillingen eller den bestilte kjøpsgjenstanden, gir dette alene ikke grunnlag for rettigheter.
Bildene i brosjyren kan også vise tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i standardutstyret. Av trykktekniske årsaker
kan fargene avvike noe fra originalfargene. Enkelte sider kan også omfatte typer og tjenester som ikke tilbys i alle land.
Denne brosjyren er laget for internasjonal bruk. Brosjyren er oversatt fra tysk. Det tas forbehold om eventuelle feil i den
norske teksten. Forhør deg derfor alltid med din Mercedes-Benz forhandler i Norge om bilens aktuelle tekniske og
utstyrsmessige status her.
www.mercedes-benz.no
Lagring av tekniske data i bilen: De elektroniske bilkomponentene (som f. eks. styreenheten til kollisjonsputene,
motorstyreenheten etc.) inneholder lagringsenheter for tekniske bildata. På disse lagringsenhetene lagres for eksempel
meldinger om funksjonsfeil, bilens hastighet, bremsekraft eller virkemåten til passasjersikringssystemer og førerassisDaimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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tansesystemer ved en eventuell ulykke (lyd- og videodata lagres ikke). Dataene lagres midlertidig i form av en øyeblikksgjengivelse, f.eks. ved en feilmelding, og i et svært kort registreringstidsrom (maks. noen få sekunder). En slik lagring
kan for eksempel forekomme ved en ulykke eller i isolert form, f.eks. ved evaluering av belastningen på den aktuelle
delen. De lagrede dataene kan leses av på grensesnittene i bilen, brukes av utdannede teknikere til å diagnostisere og
utbedre eventuelle feil på bilen eller av produsenten for å analysere og forbedre bilens funksjoner ytterligere. Dersom
kunden skulle ønske det, kan dataene også brukes som grunnlag for andre, valgfrie tjenester. Dataene i bilen kan bare
overføres til produsenten eller til en tredjepart dersom loven tillater dette (f.eks. nødhjelpssystemet e-Call), eller dersom
dette er avtalt med kunden og det ikke strider mot personvernloven. Den trykte instruksjonsboken i bilen og det norske
nettstedet til Mercedes-Benz nærmere informasjon om lagrede data i bilen.
Retur av utrangert bil. Det er lenge til din nye bil skal utrangeres, men når den tid kommer, har vi sørget for at den blir
miljøvennlig håndtert i henhold til de strengeste regler og i overensstemmelse med EUs direktiv for utrangerte biler. Et
landsdekkende nett av returmottak og demonteringsbedrifter står parat til å ta imot din bil når den er klar for skroting.
På den måten bidrar du til å skåne naturressursene og miljøet. Du finner mer informasjon om resirkulering og gjenbruk
av utrangerte biler, utnyttelse og avhending samt gjeldende returbetingelser på www.autoretur.no.

