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Ilgasis „Citan  
Tourer“ – žiūrėkite 
ir naują vaizdo  
įrašą internete „Citan Tourer“

Tvirtas, universalus, ekonomiškas ir idealiai pritaikytas įvairiems mieste kylantiems iššūkiams 
įveikti – tai „Citan Tourer“, jūsų kompaktiškas furgonas, kuriame telpa iki 7 keleivių.1

Vairuodami „Citan“ jūs tik laimėsite: veiksmingi ir ekonomiški varikliai, kuriems pritaikyta 
„BlueEFFICIENCY“ technologija2 ir kurių degalų sąnaudos siekia nuo 4,3 l/100 km3, ilgas 
transporto priemonės eksploatacijos laikas ir dideli techninės apžiūros intervalai4, patrau-
klios vairavimo bei važiavimo sąlygos ir didelis paslaugų pasirinkimas5 tausos jūsų piniginę. 
O kad „Citan“ važiuoti būtų saugiau, transporto priemonėje yra elektroninė stabilumo 
programa ADAPTIVE ESP®, turinti vertingų papildomų funkcijų, taip pat efektyvūs diskiniai 
stabdžiai ir iki 6 oro pagalvių.

Patogios „Citan“ sėdynės, paprastas valdymas ir puikiai sureguliuota važiuoklė su nepriklau-
soma pakaba – visa tai leis džiaugtis labai patogiu, veržliu ir manevringu važiavimu, jei  
pageidausite, ir su dvigubos sankabos pavarų dėže 6G-DCT6. Jei jums svarbu lankstumas, 
mėgaukitės „Citan“ suteikiamomis galimybėmis laisvai rinktis, ko jums reikia: pavyzdžiui, 
įstačius 2 atskiras sėdynes 2-oje galinėje sėdynių eilėje, „Citan“ virs 7-viete1 transporto 
priemone. Arba atlenkdami 1-os galinės eilės sėdynių atlošus (santykiu 1/3 ir 2/3) vienu 
rankos mostu keleivių saloną paversite dideliu krovinių skyriumi.

„Citan“ turi viską, ko galite tikėtis iš kompaktiško furgono su „Mercedes“ žvaigždute.  
Atraskite šios transporto priemonės privalumus per bandomąjį važiavimą.  
„Mercedes-Benz Vans“. Born to run.

1  Tik ilgojo „Citan Tourer 111 CDI“ atveju, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1). 2 Paketas „BlueEFFICIENCY“ įeina 
į visų „Euro 6b“ emisijos standartus atitinkančių variklių ir visų masės variantų standartinę įrangą, išskyrus tada, kai yra dvigubos sankabos pavarų 
dėžė 6G-DCT. 3 Duomenys pagal verčių kombinaciją. Apskaičiuota „Citan Tourer 108 CDI“ arba „Citan Tourer 109 CDI“ atveju, kai didžiausia leidžiamoji 
bendra pakrautos transporto priemonės masė 1950 kg ir kai yra paketas „BlueEFFICIENCY“. Išsamią informaciją apie sąnaudų duomenis rasite sky-
riuje „Techniniai duomenys“. 4 Techninės apžiūros intervalai iki 40 000 km. 5 Pavyzdžiui, neribota mobilumo garantija „Mercedes-Benz MobiloVan“, 
įskaitant iki 30 metų trukmės reguliarią techninę priežiūrą, atliekamą įgalioto „Mercedes-Benz“ techninės priežiūros partnerio. Galioja transporto 
priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos 2012-10-01. 6 Jau pritaikyta benzininiam varikliui. Numatyta, kad nuo pirmo 2017 m. ketvirčio bus 
ir dyzeliniam varikliui.
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Jis žino, 
koks turi būti vidus



Salonas | Komfortas ir funkcionalumas

„Citan“ suvienija jaukumą ir naudą – dirbti jo jaukiame salone tikrai labai gera. Funkcio-
nalumas ir komfortas nenuvils nė vienu aspektu nuo tos akimirkos, kai įlipsite į transporto 
priemonę, iki tuomet, kai iš jos išlipsite. Kelionę praleisite sėdynėse, esančiose patogiame 
aukštyje, o žemas durų kraštas netrukdys lipant.

Patogi vairuotojo sėdynė su nugarą saugančia šonine atrama pralaidi orui, patvari, ją galima 
rankiniu būdu reguliuoti pagal vairuotojo poreikius, kaip ir vairą, kurio aukštis ir posvyrio 
kampas reguliuojami. Visi valdymo elementai lengvai pastebimi, juos paprasta valdyti. Gerai 
įžiūrimas prietaisų skydelis salonui suteikia dar daugiau prabangos. Taip pat prie malonios 
darbo aplinkos prisideda ir tai, kad salone yra daug praktiškai pritaikytų ir patogiai išdėstytų 
skyrelių daiktams susidėti, standartinėje įrangoje yra ir šildymo bei vėdinimo sistema.

Pagal pageidavimą užsakomas salono chromo paketas su dekoratyviniais chromo elementais 
prideda transporto priemonei optinės vertės.

Šildymo ir vėdinimo sistema, kurią galima pasirinkti su  
integruotu pusiau automatiniu oro kondicionieriumi, pasi-
rūpina, kad salone būtų galima nuolat jaustis jaukiai,  
kad mažiau rasotų langai ir nesirinktų dulkės, žiedadulkės, 
kietosios dalelės ir išmetamosios dujos.

Dvigubos sankabos pavarų dėžė 6G-DCT1 sujungia  
komfortą naudojantis 6 pavarų automatine pavarų dėže 
su mechaninės pavarų dėžės važiavimo dinamika.

1  Jau pritaikyta benzininiam varikliui. Numatyta, kad nuo pirmo 2017 m. 
ketvirčio bus ir dyzeliniam varikliui.



Darbas turi teikti 
malonumą



Techninė įranga | Varikliai ir važiuoklė

„Citan“ teikiami privalumai bet kokį darbą privers vykti sklandžiau: siaurose miesto gatvėse 
kompaktiška transporto priemonė pravers manevruojant, tarpmiestinėse kelionėse ar  
automagistralėse galėsite mėgautis jos variklio galia.

Kuris nors iš didelio sukimo momento variklių, kurių galia 55 kW (75 AG), 66 kW (90 AG) 
ir 81 kW (110 AG), arba šiuolaikinis benzininis variklis, kurio galia 84 kW (114 AG), tikrai 
atitiks jūsų poreikius. Inovatyvi „BlueEFFICIENCY“ technologija1 padės sumažinti degalų 
sąnaudas ir padidinti jūsų įmonės ekonomiškumą. Atsižvelgiant į variklį, 5 ar 6 pavarų  
mechaninė pavarų dėžė. Pasirenkamai užsakoma dvigubos sankabos pavarų dėžė 6G-DCT2 
sujungia mechaninės pavarų dėžės teigiamus važiavimo dinamikos ypatumus su komfortu 
naudojantis automatine pavarų dėže.

Visi techniniai komponentai preciziškai suderinti: pradedant nuo vairo stiprintuvo, važiuoklės 
su nepriklausoma pakaba, amortizatorių ir baigiant efektyviais diskiniais priekinės ir galinės 
ašių stabdžiais. Galėsite nuolat mėgautis „Citan“ veržlumu niekuo nesirūpindami, neprarasite 
malonumo vairuodami net ir vingiuotame kelyje bei veždami sunkų krovinį.

1  Paketas „BlueEFFICIENCY“ įeina į visų „Euro 6b“ emisijos standartus atitinkančių variklių ir visų masės variantų standartinę įrangą, išskyrus tada,  
kai yra dvigubos sankabos pavarų dėžė 6G-DCT. 2 Jau pritaikyta benzininiam varikliui. Numatyta, kad nuo pirmo 2017 m. ketvirčio bus ir  
dyzeliniam varikliui.



Jis įrodys savo naudą – 
tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę



Techninė įranga | „BlueEFFICIENCY“

„Mercedes-Benz“ markės transporto priemonių gamintojas yra įsipareigojęs kartu su  
„Citan“ atsakingai prisidėti prie mobilumo ateities, orientuotos į ilgalaikiškumą. Ypač miesto 
eismo sraute „Citan“ gali būti laikomas viso to pavyzdžiu. Šiuolaikiški varikliai, inovatyvi 
„BlueEFFICIENCY“ technologija1, elektra valdomas vairo stiprintuvas ir pavarų perjungimo 
indikatorius padeda mažinti CO2 emisiją ir degalų sąnaudas, o sunaudodama nuo 
4,3 l/100 km2 ši transporto priemonė gali būti geru pavyzdžiu, įrodančiu pažangą. „Citan“ 
apsimoka atsižvelgiant ir į taupumą – pasižymi patrauklia kaina ir mažomis eksploatavimo 
išlaidomis (pavyzdžiui, dėl mažų degalų sąnaudų ir didelių techninės apžiūros intervalų iki 
40 000 km). „Citan“ ilgaamžiškumą laiduoja neribota3 mobilumo garantija „Mercedes-Benz 
MobiloVan“4. Taigi „Citan“ stipriai prisideda prie ilgalaikės ir ilgaamžės pelno strategijos 
kūrimo. Kiekvienoje kelionėje.

Šiuolaikiški varikliai, elektra valdomas vairo stiprintuvas ir pavarų perjungimo indikatorius yra 
pagrindinės taupaus važiavimo sąlygos. Paketas „BlueEFFICIENCY“1 dar labiau prisideda 
prie jūsų transporto priemonės ekonomiškumo.

Paketas „BlueEFFICIENCY“1

Akumuliatoriaus ir generatoriaus valdymas •

Automatinio variklio išjungimo funkcija ECO •

Optimizuoto pasipriešinimo riedėjimui padangos5 •

1  Paketas „BlueEFFICIENCY“ įeina į visų „Euro 6b“ emisijos standartus atitinkančių variklių ir visų masės variantų standartinę įrangą, išskyrus tada, kai 
yra dvigubos sankabos pavarų dėžė 6G-DCT. 2 Duomenys pagal verčių kombinaciją. Apskaičiuota „Citan Tourer 108 CDI“ arba „Citan Tourer 109 CDI“ 
atveju, kai didžiausia leidžiamoji bendra pakrautos transporto priemonės masė 1950 kg ir kai yra paketas „BlueEFFICIENCY“. Išsamią informaciją 
apie sunaudojamų degalų kiekius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“. 3 Iki 30 metų trukmės reguliari techninė priežiūra, atliekama įgalioto 
„Mercedes-Benz“ techninės priežiūros partnerio. 4 Galioja nuo 2012-10-01 registruotoms transporto priemonėms. 5 Negalioja transporto 
priemonėms, kurių darbinė apkrova viršija normą. 



Visuomet 
pasirengęs iššūkiams



Pritaikymas ir universalumas

„Citan“ žavi visais aspektais. Iki 71 viliojančiai patogių sėdynių ir pakankamas kiekis skyrelių 
daiktams susidėti sudaro geriausias sąlygas maloniai ir saugiai kelionei – nesvarbu, ar  
norite pamaloninti savo keleivius, ar pakelti savo darbuotojų motyvaciją jiems būnant kelyje.

Sėdėdami ant patogių sėdynių, aptrauktų pralaidžia orui ir patvaria danga, su nugarą  
saugančiomis šoninėmis atramomis jausitės taip, kaip ir turėtumėte jaustis sėdėdami  
„Mercedes-Benz“ furgone, – tiesiog puikiai. Prabangus ir funkcionalus salonas, kuriame 
rasite daug praktiškų skyrelių daiktams susidėti, neleis prailgti ir ilgesnei kelionei. Pasiren-
kamai užsakomas panoraminis stogas, turintis 2 atverčiamus langus, padeda užtikrinti  
itin jaukią ir šviesią aplinką salone. „Citan“ vilioja ne tik puikiu važiavimo komfortu, bet ir 
dideliu saugumu, kad ir ant kurios sėdynės sėdėtumėte. Didesnį saugumą suteikia, 
pavyzdžiui, trijų taškų saugos diržai su įtempimo jėgos ribotuvais.

Ilgojo „Citan Tourer“ galinėje eilėje galima įstatyti dvi 
vienvietes sėdynes, taip transporto priemonėje atsiras dar 
dvi vietos. Jos būna tik transporto priemonėse, atitinkan-
čiose lengvojo automobilio kategoriją (M1). Pageidaujant 
į standartinę įrangos sudėtį įeinančių vienviečių sėdynių 
galima atsisakyti.

Stumdomos kairės pusės durys turi patogią rankeną, pra-
veriamą langą, platų laiptelį, dėl kurio lengviau patekti į 
transporto priemonę. Pageidaujant galima pasirinkti elektra 
nuleidžiamų langų atidarymo ir uždarymo įtaisus, mon-
tojamus stumdomose duryse. Į standartinę „Citan Tourer“ 
įrangos sudėtį įeina antros stumdomos durys

1  Tik ilgojo „Citan Tourer 111 CDI“ atveju, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1).

Visuomet 
pasirengęs iššūkiams



Visai įgulai – 
ir viskas, ko ir reikia



Salono koncepcija

„Citan“ žino, koks turi būti vidus, – erdvus ir pasižymintis komfortu. Juo patogiai gali važiuoti 
iki septynių1 keleivių kartu su bagažu. Jis vilioja praktiškais sprendimais, kaip sujungti 
komfortą, saugumą ir efektyvumą į vieną visumą.

„Citan“ standartiškai įrengiami įvairūs skyreliai ir daiktadėžės, iš kurių važiuodami galėsite 
greitai išsitraukti daiktus, pavyzdžiui, laisvai ranka pasiekiamas skyrelis virš priekinio stiklo. 
Esant poreikiui, talpą galima padidinti, pavyzdžiui, papildomai pasirenkant skyrelį lubose 
transporto priemonės galinėje dalyje arba dvi daiktadėžes grindyse, į kurias sudėjus daiktus 
jūsų keleiviai turės daugiau laisvos vietos kojoms.

Pageidaujant keleivių salono gale grindyse gali būti įtaisytos 
2 daiktadėžės. Abiejų daiktadėžių talpa yra po maždaug 
6,6 litro (būna tik pailgintame „Tourer“).

Papildomai pasirenkamas bagažinės dangtis saugo daiktus 
nuo saulės šviesos ir išorinių žvilgsnių (būna tik pailgin-
tame „Tourer“).

1  Tik ilgojo „Citan Tourer 111 CDI“ atveju, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1).



Dideli užmojai 
reikalauja daug erdvės



Salono koncepcija

„Citan Tourer“ profesionaliai veža ne tik keleivius, bet ir krovinius. Keliais rankos mostais 
atlenkę galinių sėdynių bloką FOLD & LOAD, keleivių saloną tuoj pat paversite krovinių 
skyriumi beveik lygiu paviršiumi. Taip pertvarkytame ilgajame modelyje tilps iki 3500 l tūrio 
krovinys. Užsisakę atlenkiamą priekinės keleivio sėdynės atlošą, ilgajame „Citan Tourer“ 
galėsite vežti krovinius, kurių ilgis siekia apie 2,8 m.

Didelis galinis dangtis ir žemas slenkstis neapsunkina pakrovimo ir iškrovimo procesų. 
Geresnį matomumą manevruojant užtikrina šildomas galinio dangčio langas ir valymo  
bei plovimo įrenginys. Jei reikės, antros stumdomosios durys1 ir iki 180° kampu atsida-
rančios galinės durys1 dar labiau atlaisvins įėjimą į keleivių saloną ir krovinių skyrių.

Išdėstymo variantai: „Citan“ krovinių skyriaus koncepcija 
atveria neįtikėtinas galimybes vežti iki 3000 l talpos  
krovinius pailgintame „Citan Tourer“ nulenkus galinių  
sėdynių bloką.

Ilgasis „Citan Tourer“: įstačius 2 papildomas vienvietes 
sėdynes2 galinėje sėdynių eilėje vietos užtenka 7 kelei-
viams. Nulenkus galinių sėdynių atlošus ir išėmus atskiras 
sėdynes galima vežti krovinius, kurių tūris siekia 3500 l.

1  Įeina į standartinę ilgojo „Citan Tourer“ sudėtį, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1). 2 Tik ilgojo „Citan Tourer 
111 CDI“ atveju, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1).
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Elektroninė stabilumo programa 
ADAPTIVE ESP®. Palaikydama vairuo-
tojo budrumą, jei nukrypstama nuo  
vėžių ir pakeičiama kryptis, dinaminė 
vairavimo kontrolės sistema padeda  
vairuotojui kritinėmis aplinkybėmis.

Krūtinės ląstos oro pagalvės1, esan-
čios sėdynių atlošuose, įvykus stipriems 
šoniniams smūgiams padeda geriau  
apsaugoti priekyje sėdinčio keleivio lie-
menį smūgį patyrusioje pusėje.

Pagalbinė važiavimo atbuline eiga 
sistema. Papildomai pasirenkama gar-
sinė sistema gali matuoti atstumą už 
transporto priemonės ir padeda išvengti 
žalos, nes statyti automobilį tampa  
lengviau. Dar saugiau statyti transporto 
priemonę galėsite papildomai pasirinkę 
galinio vaizdo kamerą.

Šviesos ir lietaus jutiklis. Papildomai 
pasirenkamas šviesos ir lietaus jutiklis 
automatiškai pritaiko apšvietimą ir  
valymo intervalus pagal aplinkos šviesą 
ir oro sąlygas.

Priekinės galvos oro pagalvės1. Prie-
kinės galvos oro pagalvės išsiskleidžia 
įvykus stipriam šoniniam smūgiui smūgį 
patyrusio šoninio lango zonoje.

Tikras lyderis 
saugumo srityje



Sauga

„Citan“ pirmauja ir saugumo atžvilgiu: programa ADAPTIVE ESP®, pagalbinė stabdymo 
sistema, stabdžių antiblokavimo sistema ABS ir efektyvūs diskiniai priekinės ir galinės 
ašių stabdžiai užtikrina trumpą stabdymo kelią, net ir esant šlapiai kelio dangai. Važiuoklė su 
nepriklausoma pakaba garantuoja patikimą sukibimą su kelio danga. Jei jums teks važiuoti 
per sniegą, purvą ar smėlį, galėsite išjungti slydimo kontrolės sistemą ASR.

Prireikus jus apsaugos reguliuojamo aukščio trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir įtem-
pimo jėgos ribotuvais. Staigiai stabdant automatiškai įsijungia avarinė šviesos signalizacija.

Į standartinės „Citan“ įrangos sudėtį įeina dieniniai žibintai, kilimo į kalną pagalbos sistema 
ir iki 6 oro pagalvių. Įvykus avarijai, vairuotojo, priekyje sėdinčio keleivio1, priekinės galvos1  
ir krūtinės ląstos oro pagalvės1, 2 gali sumažinti susižeidimo riziką. Taip pat pageidaujant 
galima įsigyti pagalbinių sistemų, pavyzdžiui, šviesos ir lietaus jutiklį, padangų slėgio 
stebėsenos sistemą ir galinio vaizdo kamerą, vidiniame veidrodyje rodančią už transporto 
priemonės esančią aplinką.

Norėdami visiškai patenkinti pageidavimus, kuriuos sužadina „Citan“, papildomai pasirinkę 
apsaugos nuo įsilaužimo ir vagystės sistemą3 galėsite jaustis saugesni žinodami, kad jūsų 
transporto priemonė nepateks į netinkamas rankas.

1  Įeina į standartinės „Citan Tourer“ įrangos sudėtį, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1), ir į specialios įrangos sudėtį, 
kai transporto priemonė atitinka krovininio automobilio kategoriją (N1). 2 Priekyje sėdinčiam keleiviui gali būti įrengiamos tik kartu su vairuotojo  
ir priekyje sėdinčio keleivio krūtinės ląstos oro pagalvėmis. 3 Tik „Citan Tourer“ atveju, kai transporto priemonė atitinka krovininio automobilio 
kategoriją (N1).

Vizualinė nuoroda: pavaizduotas imituotas oro pagalvės išsiskleidimas, kai ji visiškai išsiskleidusi.

Dieniniai žibintai. Į standartinės įrangos 
sudėtį įeinantys dieniniai žibintai auto-
matiškai įsijungia paleidžiant variklį, taip 
pagerinamas transporto priemonės 
pastebimumas kitiems eismo dalyviams.



Dažai ir sėdynių danga
Sėdynių medžiaga „Lima“, juodaStandartinės spalvos Spalvos su metalo efektu1

Arkties baltumo („Arktikweiß“) 

Raudona („Amarenarot“) 

Delfino pilkumo („Delfingrau“) 

Tamsiai mėlyna („Tintenblau“) 

Juoda („Dravitschwarz“)  
su metalo efektu 

Bornito raudonumo („Bornitrot“)  
su metalo efektu 

Ruda („Limonitbraun“) su metalo efektu 

Šviesi sidabrinė („Brillantsilber“)  
su metalo efektu 

Kornelito mėlynumo („Kornelitblau“)  
su metalo efektu 

Maloniai priglundanti prie odos ir nesitepanti sėdynių 
danga skoningai pritaikoma prie salono vidaus.

Pilka („Tenoritgrau“) su metalo efektu 

1  Spalvos su metalo efektu nėra standartinės, jos yra specialus priedas. 

Įranga | Dažai ir sėdynių danga



1  Galima užsisakyti arba tik kartu vairuotojo ir priekinėms keleivio sėdynėms, arba tik vairuotojo sėdynei, jei priekinė keleivio sėdynė yra užlenkiama.

Įranga | Standartinė ir speciali įranga

○  Vairuotojo ir priekinių keleivio sėdynių šildymas1.  
Šildymas po 5 ar 15 minučių automatiškai prislopinamas.

○  Priekinis elektrinis langų stiklų atidarymo ir uždarymo 
įtaisas, vairuotojo pusėje komfortiškas valdymas. El. 
langų stiklų atidarymo ir uždarymo įtaisai atidaro ir uždaro 
langus. Vairuotojo pusėje užtenka paspausti jungiklį.

○  Elektrinis langų stiklų atidarymo ir uždarymo įtaisas 
stumdomosiose duryse. Vairuotojas gali užblokuoti  
galinių langų, t. y. šoninių langų nuo B iki C rėmo statrams-
čio, atidarymo mechanizmą (apsauga nuo vaikų).

○  Kelionės kompiuteris. Kelionės kompiuteris rodo degalų 
sąnaudas, atstumą, su esamu degalų kiekiu nuvažiuotiną 
atstumą ar vidutinį greitį vienoje vietoje.

○  Odinis vairas. Odinis reguliuojamo aukščio vairas su  
stiprintuvu užtikrina didesnį komfortą.

○  Šildomi ir elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai 
(su temperatūros jutikliu). Veidrodėliai patikimai saugomi 
nuo apledėjimo ir apsitraukimo garais. 

○  Šviesos ir lietaus jutiklis. Šviesos ir lietaus jutiklis  
automatiškai pritaiko apšvietimą ir valymo intervalus  
pagal aplinkos šviesą ir oro sąlygas.

Standartinė ir speciali įranga
Komfortas

● Standartinė įranga   ○ Speciali įranga

○  Pusiau automatinis oro kondicionierius. Šildymo ir vėdi-
nimo sistema su integruotu oro kondic. pasirūpina, kad 
salone būtų galima jaustis jaukiai, mažiau rasotų langai ir 
nesirinktų žiedadulkės, kiet. dalelės ir išmetamosios dujos.



Standartinė ir speciali įranga
Funkcijos

Įranga | Standartinė ir speciali įranga

○  Navigacijos sistema kartu su radiju. Sistema, turinti inte-
gruotą jutiklinį ekraną ir DAB+ radiją, įrengta centriniame 
valdymo pulte. Yra „Bluetooth®“, USB ir „Aux“ jungtys, 
SD mikrokortelių skaitytuvas. 

○  Galinio vaizdo kamera. Kamera vidiniame veidr. rodo, kas 
vyksta už transporto priemonės, taip palengvinamas jos 
statymo siaurose vietose ir manevravimo procesas. Dar 
didesniam patogumui rodomos dinam. pagalbinės linijos.

○  Porankis su daiktadėže. Minkštas porankis virš centrinio 
valdymo pulto gana talpus, jame galima susidėti daiktus, 
ten telpa net ir 1,5 l butelis.

●  Daiktų dėtuvė virš priekinio stiklo. Atvirame skyrelyje, 
skirtame vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui, virš 
priekinio stiklo telpa daiktų, kurių bendras tūris yra 12,6 l.

○  Skyrelis keleivių salono lubose1. Trys vienodo dydžio 
skyreliai, kurių bendras tūris 24,4 l, suteikia galimybę 
praktiškai ir saugiai susidėti daiktus. 

○  Skyrelis stumdomųjų durų dangoje2. Stumdomųjų 
durų dangoje yra skyrelis asmeniniams daiktams, ten  
sudėti jie neužima vietos keleivių salone.

○  Daiktadėžės keleivių salono grindyse3. Keleivių salono 
gale grindyse gali būti įtaisytos 2 daiktadėžes. Abiejų 
daiktadėžių talpa yra po maždaug 6,6 litro.

○  Radijas. Papildomai pasirenkamas radijas su skystųjų 
kristalų ekranu turi kompaktinių diskų leistuvą ir USB bei 
„Aux“ jungtis. Jame veikia „Bluetooth®“ laisvų rankų  
įranga ir garso transliacijos. 

1  Tik kartu su stumdomosiomis durimis iš abiejų pusių. 2 Įeina į standartinės „Citan Tourer“ įrangos sudėtį, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1). Tik užsisakant kartu kiliminę salono dangą.
3 Tik užsisakant kartu kiliminę keleivių salono dangą. 4 Galima tik „Citan Tourer“ atveju, kai transporto priemonė atitinka krovininio automobilio kategoriją (N1). 5 Tik pailginto „Citan Tourer“ atveju. ● Standartinė įranga   ○ Speciali įranga
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○  TEMPOMAT. Sistema TEMPOMAT padeda išlaikyti vienodą 
nustatytą greitį. Rezultatai – didesnis vairavimo komfortas 
ir mažesnės degalų sąnaudos.

○  Atlenkiamas staliukas, tvirtinamas prie vairuotojo  
ir priekinės keleivio sėdynės atlošo. Nesibraižantys  
atlenk. staliukai, ant kurių yra vieta puodeliui, tinka ir  
užkandž. pasidėti, ir kaip lentynėlė kt. daiktams laikyti.

○  Atlenkiama priekinė keleivio sėdynė4. Priekinės keleivio 
sėdynės nugaros atlošą galima nulenkti, tada transporto 
priemone bus galima vežti krovinius, kurių ilgis siekia 2,8 m. 

●  Atlenkiamas galinių sėdynių blokas 1-oje eilėje,  
santykiu 1/3 ir 2/3, su galvų atramomis. Nulenkus 
santykiu 1/3 ir 2/3 atlenkiamą 3-vietį sėdynių bloką,  
galima vežti ir didelius krovinius.

○  180° kampu atsidarančios galinės durys. Pasižymėda-
mas lanksčia transporto priemonės koncepcija ir turėdamas 
180° kampu atsidarančias galines duris, „Citan Tourer“ 
suteikia jums daug laisvės kraunant krovinius ir dirbant.

○  Panoraminis stogas. Panoraminis stogas ir du atverčiami 
stoglangiai5 suteikia keleivių salonui jaukumo – salono 
aplinka greitai prisitaiko, į vidų patenka daugiau šviesos.

○  Kiliminė danga bagažinėje. Kiliminė danga bagažinėje 
saugo bagažą nuo pažeidimų ir suteikia transporto  
priemonei patrauklumo įspūdį.

○  Keleivius nuo krovinių apsaugantis tinklas. Krovinių 
skyrių nuo keleivių skiriantis tinklas sulaiko lengvus  
krovinius jų vietose ir padeda užtikrinti keleivių saugumą.
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Standartinė ir speciali įranga
Funkcijos

●  Stumdomosios dešinės pusės durys su praveriamu 
langu. Stumdomosios dešinės pusės durys turi patogią 
rankeną, praveriamą langą, apačioje yra platus laiptelis, 
ant kurio užlipus lengviau patekti į transporto priemonę.

○  Stumdomosios kairės pusės durys su praveriamu 
langu3. Stumdomosios kairės pusės durys turi patogią 
rankeną, praveriamą langą, apačioje yra platus laiptelis, 
ant kurio užlipus lengviau patekti į transporto priemonę.

●  Galinis dangtis su stiklu1. Galinis dangtis su langu,  
turinčiu stiklo šildymo ir valymo įrenginį, užtikrina geresnį 
matomumą ir palengvina važiavimo atgal ir manevravimo 
procesus.

●  Galinio dangčio lango šildymo ir plovimo įrenginys. 
Galinio dangčio lango šildymo ir plovimo įrenginys net  
ir šaltu oru užtikrina gerą matomumą per galinį langą ir 
palengvina manevravimo procesą.

○  Tamsinti galiniai stiklai. Stipriai tamsinti už B statramsčio 
esantys stiklai neleidžia prikaisti salonui. Chromo juostelė2 
ant galinio dangčio apatinio krašto pridės transporto  
priemonei optinės vertės.

○  38,1 cm (15 colių) ratlankiai iš lengvojo metalo. Ratai 
su 38,1 cm ratlankiais iš lengvojo metalo sumažina lingių 
nelaikomą masę ir prideda transporto priemonei optinės 
vertės.

○  Laikiklis ant stogo su integruotais skersiniais. Ištisinius 
laikiklius ant stogo, uždėjus skersinius, galima naudoti 
kaip stogo bagažinę. Skersinės bagažinės tūrį galima padi-
dinti ant viršaus uždėjus kitą bagažinę (stogo dėžę).

○  40,6 cm (16 colių) ratlankiai iš lengvojo metalo. Ratai su 
40,6 cm ratlankiais iš lengvojo metalo sumažina lingių 
nelaikomą masę ir prideda transporto priemonei optinės 
vertės.

1  Ilgojo „Citan Tourer“ atveju, kai transp. priem. atitinka lengv. automobilio kat. (M1), į stand. įrangos sudėtį įeina galinės durys su langu. 2 Įeina į salono chromo paketo sudėtį. 3 Ilgojo „Citan Tourer“ atveju į stand. įrangos sudėtį įeina stumd. durys kairėje. 4 „Citan Tourer“ atveju įeina į stand. įrangos sudėtį, kai transp. priem. 
atitinka krov. automobilio kat. (N1). 5 Apie neužsegtą priekyje sėdinčio keleivio diržą pranešantis signalas yra tik „Citan Tourer“ stand. įrangoje, kai transp. priem. atitinka lengv. automobilio kat. (M1). Pailginto „Citan Tourer“ atveju, kai transp. priem. atitinka krovininio automobilio kat. (N1), apie neužsegtą priekyje sėdinčio  
keleivio diržą pranešantį signalą galima pasirinkti tik kartu su krūtinės ląstos oro pagalvėmis. 6 Tvirtinimo sistema ISOFIX įeina į stand. transp. priem., atitinkančių lengv. automobilio kat. (M1), įrangos sudėtį, o krovininio automobilio kat. (N1) atitinkančių transp. priem. atveju yra pasirenkama.



● Standartinė įranga   ○ Speciali įranga

Sauga
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●  Elektroninė stabilumo programa (ADAPTIVE ESP®). 
ADAPTIVE ESP® padeda vairuotojui kritinėmis aplinkybėmis 
ir prisideda prie saugumo užtikrinimo.

●  Oro pagalvės. Vairuotojo oro pagalvė įtraukta į stand. 
įrangos sudėtį. „Citan Tourer“ atveju, kai transp. priem. 
atitinka lengvojo automobilio kat., taip pat stand. įrangoje 
yra dvi krūtinės ląstos ir priek. galvos oro pagalvės4.

●  Apie neužsegtus saugos diržus pranešantis signalas. 
Optinis ir akustinis apie neužsegtus saugos diržus prane-
šantis signalas primena vairuotojui ir priekyje sėdinčiam 
keleiviui5, kaip svarbu yra segėti saugos diržus.

●  Tvirtinimo sistema ISOFIX ant priekinės keleivio  
sėdynės ir galinių sėdynių blokų kraštinių sėdynių. 
Vaikiškas sėdynes, turinčias tvirtinimo sistemą ISOFIX,  
nesunku greitai pritvirtinti tvirtinimo įtaise6.

●  Dieniniai žibintai ir ○ halogeniniai rūko žibintai. Automatiškai įsijungiantys dieniniai žibintai padidina matomumą.  
Pasirenkami halogeniniai rūko žibintai padeda vairuotojui geriau matyti esant rūkui. Pasirenkamos išorės chromo pakete 
esančios chromuotos radiatoriaus grotelės prideda transporto priemonei optinės vertės. 

●  Staigiai stabdant automatiškai įsijungianti avarinė 
šviesos signalizacija. Suteikia daugiau aktyvaus saugumo 
pavojingose situacijose.

○  Pagalbinė važiavimo atbuline eiga sistema. Garsinė 
sistema padeda tiksliai pastatyti transporto priemonę ir 
išvengti žalos.



Papildoma standartinė ir speciali įranga
Apšvietimas

3 Stabdymo signalinis žibintas ●

Reguliuojama 3 dalių salono apšvietimo lempa ant D statramsčio su jungikliu ●

Paketas „BlueEFFICIENCY“1

Akumuliatoriaus ir generatoriaus valdymas ● ○1

Automatinio variklio išjungimo funkcija ECO ● ○1

Optimizuoto pasipriešinimo riedėjimui padangos2 ● ○1

Elektronika ir radijas

Kilimo į kalną pagalbos sistema ●

Radijui numatyta įranga ●

Elektrinis vairo stiprintuvas ●

Šildymas ir ventiliatorius

Rankiniu režimu valdomas oro kondicionierius ○

Priekinio stiklo / šoninių stiklų džiovintuvas ●

Žiedadulkių filtras ●

Paketai

Išorės chromo paketas ○

Salono chromo paketas3 ○

Dažų paketas
Tokia pačia spalva kaip transporto priemonė nudažytos stumdomųjų durų bėgelių apsaugos, šoniniai veidrodėliai, 
užpakalinių žibintų uždangos, buferis

○

Sauga

Signalizacija ○

Galinio sėdynių bloko įtempimo jėgos ribotuvai ●

Saugos diržai su aukščio nustatymo įtaisu, įtempikliais ir įtempimo jėgos ribotuvais vairuotojo ir priekyje sėdinčio 
keleivio sėdynėms

● 

Centrinė rakinimo sistema ●

Tvirtinimo žiedai krovinių skyriaus / keleivių salono grindyse ●

Veidrodėliai

Asferinis veidrodėlio stiklas (šoniniai veidrodėliai) ●

Vidinis veidrodis ●

Papildomas salono veidrodėlis ○

Kita

6 pavarų dvigubos sankabos pavarų dėžė 6G-DCT4 ○

Daiktų dėtuvė tarp priekinių sėdynių ●

Kėbulo gamintojo sąsaja / specialusis modulis ○

Lauko temperatūros rodymo sistema ○

Uždaroma daiktadėžė ○

Galinės durys5 su stiklų valymo ir plovimo įrenginiu ○

Skydelis nuo saulės su kišenėle vairuotojo / priekyje sėdinčio keleivio pusėje ●

Ant priekinio stiklo užtraukiama apsauga nuo saulės už vidinio veidrodėlio ●

Termoizoliacinis stiklas visoje transporto priemonėje ●

● Standartinė įranga   ○ Speciali įranga

1  Paketas „BlueEFFICIENCY“ įeina į visų „Euro 6b“ emisijos standartus atitinkančių variklių ir visų masės variantų standartinės įrangos sudėtį, išskyrus tada, 
kai yra dvigubos sankabos pavarų dėžė 6G-DCT. 2 Negalioja transporto priemonėms, kurių darbinė apkrova viršija normą. 3 Užsakomas tik kartu su 
odiniu vairu ir uždaroma daiktadėže. 4 Jau pritaikyta benzininiam varikliui. Numatyta, kad nuo pirmo 2017 m. ketvirčio bus ir dyzeliniam varikliui. 5 Ilgojo 
„Citan Tourer“ atveju, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1), įeina į standartinės įrangos sudėtį.

Įranga | Standartinė ir speciali įranga



Įranga | Originalūs priedai

Originalūs priedai

Standartinė stogo bagažinė, 2 skersiniai1. Tvirta keturkampio profilio konstrukcija suteikia galimybę vežti įvairius krovinius 
ant viršaus. Tvirtinama prie tam skirtų tvirtinimo taškų stogo kanale.

Kopėčių laikiklis1. Įvairioms kopėčioms saugiai gabenti ant transporto priemonės stogo. Galima įsigyti tik kartu su kopėčių 
laikikliu.

Purvasaugiai. Saugo transporto priemonės dugną nuo akmenų ir purvo. Galima užsisakyti poromis priekinei ar galinei ašiai. 
Juodi, gofruoti.

Sėdynių danga. Originalaus dizaino optimalios formos  
sėdynė: apsauginės dangos spalva ir raštas pritaikyti prie 
originalių sėdynių, ją galima pasirinkti su beveik visų tipų 
sėdynėmis. 

Universalūs kilimėliai. Pagaminti iš tvirto, lengvai nuplau-
namo plastiko, tinka ir ekstremalioms sąlygoms. Naujausio  
dizaino kilimėliai turi gilesnius griovelius ir aukštesnius kraštus. 
Juodi. Prie jų pritaikyti keleivių salono kilimėliai užsakomi 
atskirai.

1 Negalima, jei stoge yra sklendė kopėčioms iškišti.
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Klientų aptarnavimas ir finansinės paslaugos

Partneris. Visos paslaugos. 
„Mercedes-Benz“

„Mercedes-Benz“ furgono ekonomiškumas ir patikimumas jūsų įmonei gali duoti 
tik naudos. Kad galėtumėte mėgautis šiais privalumais naudodami transporto 
priemonę, jums siūlome visapusišką klientų aptarnavimą bei finansines paslaugas, 
pasižyminčius išskirtine „Mercedes-Benz“ kokybe.

Rinkitės iš patrauklių pasiūlymų, tokių kaip išperkamoji nuoma, finansavimas ar 
nuoma. Sąžiningi draudimo pasiūlymai, taip pat individualiai parinktos techninės 
priežiūros paslaugos ir taisymas irgi yra įtraukti į mūsų pasiūlymą.

Labiausiai norėtumėte sprendimo, kuris viską apimtų? Tuomet apsispręskite įsigyti 
mūsų kompleksines paslaugas. Jums bus pateikiamos kruopščiai apskaičiuotos 
išlaidos ir galėsite koncentruotis į savo įmonės sėkmę.

Daugiau apie mūsų pasiūlymus sužinosite tiesiogiai iš mūsų „Mercedes-Benz“  
partnerio. Jis mielai išsamiai ir asmeniškai patars.

Kaip  
apsidrausti?

„Mercedes-Benz
ServiceCare“

Draudimas

Kaip tapti mobiliu?

Kaip likti  
mobiliu?

„Mercedes Benz“
originalios dalys

24 val.  
„MobiloVan“  
klientų aptarnavimas

„Mercedes-Benz“  
klientų  
aptarnavimas

Išperkamoji 
nuoma

Finansavimas Nuoma

„Mercedes-Benz“ klientų 
apt. išp. nuomos kl.

Išperkamoji 
nuoma

„Mercedes-Benz
ServiceCare“

Pasirinkus vieną iš daugelio mūsų pilnų paketų, jūsų išlaidos visą sutarties galiojimo laikotarpį bus patikimai apskaičiuojamos.  
Poreikius atitinkantį pasiūlymą gausite iš mūsų „Mercedes-Benz“ partnerio.

Tik viena iš daugelio galimybių:
„Mercedes-Benz“ klientų aptarnavimas išperkamosios nuomos klausimais

www.mercedes-benz.lt



Klientų aptarnavimas ir finansinės paslaugos

Mobilumas visą eksploatavimo laikotarpį

Su „Mercedes-Benz“ finansinių paslaugų padaliniu pasirašę  
išperkamosios nuomos sutartį, gausite pagal savo pageidavimus 
sukonfigūruotą naują transporto priemonę ir mokėsite tik už 
transporto priemonės naudojimą.

Su „Mercedes-Benz“ finansinių paslaugų padaliniu pasirašę sutartį 
dėl transporto priemonės finansavimo, transporto priemonę  
patraukliomis sąlygomis įsigysite mokėdami pastovias įmokas.

Finansavimas Išperkamoji nuoma

„Mercedes-Benz“ nuoma siūlo greitą ir tinkamą mobilumo 
sprendimą be jokių kapitalo apribojimų. Užsakymus tvarkykite 
ekonomiškai ir lanksčiai.

Viena įmoka ir viskas padaryta. „Mercedes-Benz“ klientų  
aptarnavimo išmokamosios nuomos klausimais darbuotojai siūlo  
specialiai jums sudarytą pilną paketą ir tuo pačiu lengvatą  
išperkamajai nuomai bei patrauklias „Mercedes-Benz“ klientų 
aptarnavimo paslaugas.

„Mercedes-Benz“ nuoma„Mercedes-Benz“ klientų apt. išp. nuomos kl. 



Klientų aptarnavimas ir finansinės paslaugos

Mūsų patrauklus draudimo kompensavimas  
sąžiningomis sąlygomis jums suteikia įprastą 
„Mercedes-Benz“ kokybės garantiją.

Draudimas

Visapusiškas draudimas ir individualūs klientų  
aptarnavimo paketai: techninė priežiūra ir remonto 
paslaugos su garantijos pratęsimu iki visapusiško 
draudimo, įskaitant remonto darbus dėl susidėvė-
jimo ir senėjimo.

Individualiai parinkdami techninės priežiūros 
paslaugas ir taisymą rūpinamės jūsų „Mercedes“ 
patikimumu bei vertės išlaikymu.

„Mercedes-Benz“ klientų aptarnavimas

„Mercedes-Benz“ originalios dalys yra kruopščiai 
parinktos transporto priemonei, jos užtikrina  
neginčijamą kokybę, visapusiškai patikrintą garantiją 
ir aukštą patikimumo rodiklį.

24 val. „Mercedes-Benz MobiloVan“ klientų apt.

Su standartine mobilumo garantija „MobiloVan“1 
gaunate nemokamą, greitą ir kokybišką pagalbą 
visoje Europoje iki 30 metų.2

„Mercedes-Benz ServiceCare“ „Mercedes-Benz“ originalios dalys

1 „MobiloVan“ taikoma transporto priemonėms, pirmą kartą užregistruotoms 2012-10-01. 2 Reguliari techninė priežiūra, kurios paslaugas teikia jūsų „Mercedes-Benz“ partneris. 



Pailgintas „Tourer“, 2697 mm tarpuašis Ilgasis „Tourer“, 3081 mm tarpuašis

Techniniai duomenys

1  Standartas „Euro 6b“. 2 Trumpalaikis sukimo momento padidėjimas, esant sūkių ribotuvui, įvyksta įsijungus „Kick-down“ funkcijai, kai nuspaudus greičio pedalą sistema pati permeta bėgį žemiau. 3 Tik transporto priemonės, atitinkančios krovininio automobilio kategoriją (N1). 4 Direktyvos 92/21/EEB versijoje, 
kuri galiojo spausdinant leidinį, nuosavas svoris apibrėžiamas kaip važiuoti parengtos transporto priemonės masė (įskaitant aušinimo skystį, tepalus, degalus, atsarginį ratą, įrankius ir vairuotoją). Laikoma, kad vairuotojo masė 75 kg (68 kg + 7 kg bagažo masė). 5 1350 kg, kai transporto priemonės atitinka lengvojo  
automobilio kategoriją (M1), 1050 kg, kai transporto priemonės atitinka krovininio automobilio kategoriją (N1). 6 „Euro 6b“ emisijos standartus atitinkantys CDI varikliai ir benzininis variklis. 7 Bako talpa ~ 60 l. 8 Pateiktos vertės nustatytos pagal dokumentuose nurodytus matavimo metodus (paskutinė galiojanti 
reglamento (EB) 715/2007 versija). Duomenys nėra taikomi tam tikrai vienai transporto priemonei ir nėra pasiūlymo dalis, jie skirti tik įvairių transporto priemonių tipams palyginti. 9 Faktinių sąnaudų vertės taip pat priklauso ir nuo transporto priemonės masės, ir nuo pasirinktos įrangos. 10 Su kroviniu.

Didžiausia leidžiamoji bendra pakrautos  
transporto priemonės masė kg 

1920 1950 1980 2100 2160 2200

Ratų formulė 4 x 2 (priekinių ratų pavara)

55 kW (75 AG) esant 4000 sūk./min | 4 cilindrai | Dyzelis 
„Euro 6b“1 | 1461 cm3 | 200 Nm esant 1750–2500 sūk./min 

– 108 CDI – 108 CDI – –

66 kW (90 AG) esant 4000 sūk./min | 4 cilindrai | Dyzelis 
„Euro 6b“1 | 1461 cm3 | 220 Nm esant 1750–3000 sūk./min 

– 109 CDI – 109 CDI 109 CDI3 –

81 kW (110 AG) esant 4000 sūk./min | 4 cilindrai | Dyzelis 
„Euro 6b“1 | 1461 cm3 | 260 Nm esant 1750–2750 sūk./min 

– – 111 CDI 111 CDI 111 CDI3 111 CDI

84 kW (114 AG) esant 4500 sūk./min | 4 cilindrai | Benzinas
„Euro 6b“1 | 1197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 esant  
2000–4000 sūk./min 

112 – – – – –

Nuosavas svoris4 kg esant didžiausiai leidžiamajai bendrai  
pakrautos transporto priemonės masei

1395 1395 1395 1395 1445–1455 1633

Keliamoji galia kg esant didžiausiai leidžiamajai bendrai 
pakrautos transporto priemonės masei

525 555 585 705 705–715 567

Bendra leidžiamoji autotraukinio masė kg 2970 3000 3030 3150 3210 3250

Didžiausia leidžiamoji krovinio ant stogo masė kg 
Priekabos masė (kg) su stabdžiais / be stabdžių 

100 
1050, 13505 / 695–725

100 
1050 / 750

Krovinio tūris l | Didžiausias leidžiamasis krovinių ilgis mm 685–3000 | 953–1753 300–3500 | 455–2137

Išorinis posūkio spindulys Ø m | Vidinis posūkio spindulys Ø m 11,2 | 10,7 12,4 | 11,9

Techniniai duomenys, degalų sąnaudos ir CO2 emisija 
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CDI variklis OM607 DE15LA 55 kW (75 AG)

CDI variklis OM607 DE15LA 66 kW (90 AG)

CDI variklis OM607 DE15LA 81 kW (110 AG)

Benzininis variklis M 200.71 12LA 84 kW (114 AG)

Degalų sąnaudos ir CO2 emisija

Transporto priemonėms, kurių varikliai atitinka „Euro 6b“ emisijos standartus,
atitinkančioms lengvojo automobilio kategoriją (M1) ar krovininio automobilio kategoriją (N1), kai yra paketas „BlueEFFICIENCY“

Tipas6 Pavarų dėžė
Perdavimų  

skaičius
CO2 emisijos 
vertės g/km8

Efektyvumo 
klasė 

Degalų sąnaudos l/100 km7, 8, 9

miesto sąlygomis užmiesčio sąlygomis mišriomis sąlygomis

108 CDI M5 3,733 / 4,21410 123–112 B–A 5,2–4,7 4,5–4,2 4,7–4,3

109 CDI M5 3,733 / 4,21410 123–112 B–A 5,2–4,7 4,5–4,2 4,7–4,3

111 CDI M6 4,313 119–115 A 4,9–4,8 4,3–4,2 4,5–4,4

112 M6 4,438 140 C 7,3 5,6 6,2

112 6G-DCT 3,950 / 3,889 – – – – –

Transporto priemonėms, kurių varikliai atitinka „Euro 6b“ emisijos standartus,
atitinkančioms lengvojo automobilio kategoriją (M1) ar krovininio automobilio kategoriją (N1), kai nėra paketo „BlueEFFICIENCY“

Tipas6 Pavarų dėžė
Perdavimų  

skaičius
CO2 emisijos 
vertės g/km8

Efektyvumo 
klasė 

Degalų sąnaudos l/100 km7, 8, 9

miesto sąlygomis užmiesčio sąlygomis mišriomis sąlygomis

108 CDI M5 3,733 / 4,21410 – – – – –

109 CDI M5 3,733 / 4,21410 – – – – –

111 CDI M6 3,933 – – – – –

112 M6 4,438 – – – – –

112 6G-DCT 3,950 / 3,889 144 C 7,9 5,5 6,4

Techniniai duomenys, degalų sąnaudos ir CO2 emisija 

Varikliui labiausiai tinka
originali „Mercedes-Benz“ variklinė alyva

Sukimo momento kreivė 

Nm Vardinis sukimo momentas

260
240
220
200
180
160
140
120
100

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Sūkių skaičius (sūk./min)

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

260 Nm

220 Nm



„Citan Tourer“ padangų charakteristika

Duomenys pateikti vadovaujantis ES 
reglamento Nr. 1222/2009 nuosta-
tomis. Padangų etiketėse pateikiama 
informacija apie 3 toliau išvardytas 
esmines eksploatacines savybes.

Degalų naudojimo  
efektyvumas
Riedėdama padanga defor-

muojasi ir eikvoja energiją. Tai viena iš 
5 transporto priemonėje veikiančių 
pasipriešinimo jėgų.

Sukibimas su šlapia danga
Sukibimo su šlapiu keliu  
etiketėje pateikiama informa-

cijos apie saugumui svarbią padangos 
savybę – jos sukibimą važiuojant šlapiu 
keliu.

Išorinis riedėjimo triukšmas
Pagal Europos Komisijos  
nustatytą ženklinimo sistemą 

padangos išorinis riedėjimo triukšmas 
etiketėje nurodomas decibelais, kartu 
šalia pavaizduojant 1, 2 arba 3 garso 
bangas.

Padangų charakteristika

Gamintojas Modelis
Padangų 

rūšis
Padangų  

dydis
Leistina 
apkrova

Greičio  
indeksas

Padangų 
klasė

Degalų  
naudojimo 

efektyvumo 
klasė

Sukibimo su 
šlapia danga 

klasė

Išorinio  
riedėjimo 

triukšmo klasė

Išorinio riedėjimo 
triukšmo vertė 

dB

„Michelin“ ENERGY SAVER 
GRNX SI

S

195/65 R15 91 T C1 C B 70

ENERGY SAVER 
GRNX

205/55 R16 91 H C1 E B 70

„Continental“ CEC3

S

195/65 R15 91 T C1 E E 71

„Vanco Contact 2“ 195/65 R15 95 T C1 C C 71

CPC2e 195/65 R15 91 T C1 C B 71

„Goodyear“ „Vector 4 Season“ S + W 195/65 R15 91 T C1 E E 70

S = vasarinės padangos
W = žieminės padangos
S + W = universalios padangos

Jūsų individualus vairavimo stilius gali turėti tiesioginės įtakos eismo saugumui ir sutaupytų degalų kiekiui. Todėl laikykitės tokių nuorodų: pasirinkus ekonomišką ir planingą vairavimo būdą galima sumažinti degalų sąnaudas.  
Siekiant geresnio sukibimo su šlapia danga ir efektyviau naudoti degalus, reikėtų reguliariai tikrinti padangų slėgį. Visada turėtų būti griežtai laikomasi saugaus stabdymo atstumo.

Galutinai parengus šį leidinį padangų kategorijos arba padangų ženklinimas gali keistis. Naujausią informaciją gali pateikti jūsų „Mercedes-Benz“ furgonų pardavėjas.



Bandomasis važiavimas

Išbandykite!
Sėskite patys prie vairo – nėra geresnio būdo įsitikinti „Citan“ teikiamais privalumais nei  
jį vairuojant. Tiek mieste, tiek automagistralėse – didelis važiavimo ir vairavimo komfortas, 
suderintas su galingu, ekonomišku varikliu ir įspūdingu furgono funkcionalumu.

Išbandykite per bandomąjį važiavimą, ko vertas „Citan“. Negalėsite atsispirti.  
„Mercedes-Benz“ partneris visada laukia jūsų. Jums bus paskirtas laikas, kada galėsite 
išbandyti „Citan“. Naudodamiesi interneto svetainės www.mercedes-benz.com  
prekybos atstovo paieškos funkcija lengvai rasite artimiausią „Mercedes-Benz“ partnerį. 
Iš anksto linkime smagaus bandomojo važiavimo.

Visą kitą informaciją, pavyzdžiui, naudojimo instrukcijas, galima rasti internete. Interneto 
svetainėje www.mercedes-benz.de/citan radę punktą „Klientų aptarnavimas ir priedai“ 
pasirinkite „Naudojimo instrukcijos“.

www.mercedes-benz.com



„Citan Tourer“ niekada nenuilsta – dabar jį rasite ir brošiūrų programėlėje. Susipažinkite su  
šiuo miesto herojumi savo planšetiniame kompiuteryje ir patirkite, ką reiškia tvirtas, universalus  
ir ekonomiškas miesto furgonas.

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite brošiūrų programėlę, skirtą planšetiniam kompiuteriui su  
operacine sistema „iOS“ arba „Android“. 

Papildoma informacija apie šioje brošiūroje pateiktus duomenis. Gali būti su gaminiu susijusių pakeitimų po galutinės 
duomenų įtraukimo datos prieš atiduodant spausdinti šį leidinį 2016-09-19. Pristatymo laikotarpiu galimi gamintojo vyk-
domi konstrukcijos ar formos pakeitimai, atspalvio nesutapimai, siuntos sudėties pakeitimai, jei pakeitimai ir nesutapimai 
atsižvelgiant į pardavėjo interesus suderinami su pirkėju. Tokių teisių neįgyjama, kai pardavėjas ar gamintojas užsakymui  
ar užsakytai prekei žymėti naudoja simbolius ar numerius. Paveiksluose ir aprašuose gali būti pateikta ir tokių priedų bei 
papildomos įrangos, kurių nėra standartiniame siuntos rinkinyje. Išspausdintame leidinyje pavaizduotos spalvos gali 
skirtis nuo originalaus gaminio spalvų. Šiame leidinyje gali būti pateikta modelių ir informacijos apie paslaugas, kurios 
neteikiamos kai kuriose šalyse.

Ši brošiūra naudojama tarptautiniu mastu. Informacija apie teisės aktus, teisinius reikalavimus, mokesčių reglamentavimą 
ir padarinius galioja tik Vokietijos Federacinėje Respublikoje, atsižvelgiant į galutinę šios brošiūros duomenų įtraukimo 
datą. Apie kitose šalyse taikomus aktus bei reikalavimus, dėl jų gresiančius padarinius ir dėl būtinos atnaujintos informacijos 
teiraukitės savo „Mercedes-Benz“ furgono pardavėjo. 
www.mercedes-benz.com

Techninių duomenų saugojimas transporto priemonėje: elektroniniuose transporto priemonės komponentuose 
(pvz., oro pagalvės valdiklyje, variklio valdiklyje ir pan.) yra techninių transporto priemonės duomenų, pvz., pranešimų apie 
veikimo sutrikimus transporto priemonės greitį, stabdžių stiprumą ar pagalbinių vairavimo sistemų veikimo būdą nelaimingo 
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atsitikimo atveju (garso ir vaizdo duomenys neišsaugomi). Duomenys išsaugomi akimirksniu kaip momentinis įrašas, pvz., 
esant sutrikimų pranešimui, per labai trumpą laiką (maks. kelias sekundes), pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, arba 
trumpąja forma, pvz., siekiant įvertinti konstrukcinės dalies apkrovą. Išsaugotus duomenis galima nuskaityti per sąsajas 
transporto priemonėje, išmokyti technikai gali juos apdoroti ir naudoti norėdami atlikti diagnostiką ir pašalinti visus 
veikimo sutrikimus, o gamintojas gali apdoroti ir naudoti juos analizei ir transporto priemonės funkcijoms pagerinti. Klientui 
pageidaujant duomenys gali būti kitų pasirinktinių paslaugų pagrindas. Duomenys iš transporto priemonės perduodami 
gamintojui ar trečiajai šaliai, tik jei leidžia įstatymas (pvz., transporto priemonės avarinis skambutis) arba jei yra susitarimas 
su klientu atsižvelgiant į duomenų apsaugos įstatymą. Daugiau informacijos apie transporto priemonėje išsaugotus 
duomenis rasite transporto priemonės naudojimo instrukcijoje, kurios išspausdinta versija yra transporto priemonėje.

Netinkamų eksploatuoti automobilių atidavimas. Mielai paimsime jūsų „Citan“ automobilį ir utilizuosime jį aplinkai 
nekenksmingu būdu pagal Europos Sąjungos (ES) parengtą netinkamų eksploatuoti transporto priemonių direktyvą –  
tačiau dar per anksti apie tai kalbėti. Norėdami kuo labiau palengvinti transporto priemonės atidavimo procesą, pateikiame 
informaciją apie grąžinimo vietų ir automobilių išmontavimo įmonių tinklą. Galite nemokamai atiduoti savo transporto 
priemonę vienoje iš šių įmonių. Tokiu būdu naudingai prisidėsite prie atliekų perdirbimo ciklo užbaigimo ir išteklių tausojimo. 
Daugiau informacijos apie netinkamų eksploatuoti transporto priemonių perdirbimą, utilizavimą ir atidavimo sąlygas  
rasite savo šalies „Mercedes-Benz“ interneto svetainėje.


