
eSprinter furgonas. Jūsų tvariam verslui.
eSprinter furgone yra viskas, ko tikitės iš Sprinter. Nuo šiol jis dar ir varomas elektra. eSprinter furgonas yra tikras jūsų tvarau 
verslo partneris: jo akumuliatorių galima įkrauti nuo 10 % iki 80 % vos per 25 minutes.2, 3 Todėl sparčiai grįšite į kelią ir iki 168 km4 
atstumu nugabensite iki 1,001 kg1 krovinių vietiniais maršrutais be taršos. Pasirinkite eSprinter su 35 kWh arba 47 kWh talpos 
akumuliatoriumi – pagal savo poreikius.

eSprinter furgonas siūlo: Privalumų apžvalga.

Nuvažiuojamas atstumas visiškai įkrovus akumuliatorių4 
eSprinter 35 kWh: 120 km  
eSprinter 47 kWh: 168 km

Maksimali įkrovimo galia 
Nuolatinė srovė (standartinė įranga) 20 kW3 / nuolatinė 
srovė (papildoma įranga) 80 kW3

Įkrovimo trukmė 
35 kWh eSprinter: nuolatinė srovė nuo 10 % iki 80 % per 70 
min.2, 3 
35 kWh eSprinter: nuolatinė srovė 80 kW (papildoma įranga) 
nuo 10 % iki 80 % per 20 min. 
47 kWh eSprinter: Nuolatinė srovė 10–80 % per 90 min.2, 3 

47 kWh eSprinter: nuolatinė srovė 80 kW (papildoma įranga) 
nuo 10 % iki 80 % per 25 min.

Maksimalioji galia 
85 kW (116 AG) 

Naudojama akumuliatoriaus talpa 
35 kWh arba 47 kWh

Didžiausias greitis 
Standartinis: 80 km/h, pasirinktinis: 100, 120 km/h

Didžiausias krovinio tūris 
11 m3

Didžiausia naudingoji apkrova 
35 kWh eSprinter: 1 001 kg1  
47 kWh eSprinter: 848 kg1

Elektros vartojimas
35 kWh eSprinter: 37,1 kWh/100 km5 (kombinuota) 
47 kWh eSprinter: 32,5 kWh/100 km5 (kombinuota)  
CO₂ emisijos: 0 g/km6

 



DUK

Kaip įkrauti elektra varomą furgoną? 
Yra kelios įkrovimo galimybės. Patogiausias variantas: Mercedes-
Benz Wallbox arba mūsų individualiai jums sukurtas įkrovimo 
sprendimas jūsų įmonės teritorijoje. Be to, vis daugėja viešųjų 
įkrovimo stotelių. Nuolatinės srovės didelės galios įkrovimo 
stotelėje galite įkrauti eSprinter nuo 10 % iki 80 % per maždaug 
20 arba 25 minutes (priklausomai nuo akumuliatoriaus dydžio), o 
maksimali įkrovimo galia gali būti iki 80 kW. Standartinėje įrangoje 
jau yra įtraukta nuolatinės srovės didelės galios įkrovimo iki 20 kW 
galimybė.

Kokią įkrovimo jungtį galiu naudoti eSprinter įkrauti?
Dėl kombinuotosios įkrovimo sistemos (Combined Charging System, 
CCS) galite labai lanksčiai naudoti eSprinter įkrovimo stotelėse 
ir Wallbox: jis įkraunamas ne didesne kaip 7,4 kW kintamosios 
srovės (AC) ir ne didesne kaip 20 kW nuolatinės srovės (DC) galia. 
Pasirinktinai galite įkrauti furgoną nuolatinės srovės didelės galios 
įkrovimo stotelėse net iki 80 kW naujo veikimo nuotolio.

Kuo skiriasi kintamoji ir nuolatinė srovė?
Akumuliatorius visada įkraunamas nuolatine elektros srove, nes jį 
galima tiesiogiai įkrauti nuolatinės srovės didelės galios įkrovimo 
stotelėse. Dėl didelės įkrovimo galios akumuliatorių galima greitai 
įkrauti. Įkraunant kintamąja srove Wallbox arba buitiniame tinkle, 
į transporto priemonę patenka kintamoji srovė (AC). Transporto 
priemonėje įmontuotas kintamosios srovės įkroviklis ją paverčia 
nuolatine srove ir tik tada tiekia į akumuliatorių.

Koks važiavimo atstumas žiemą?
Faktinis elektromobilio nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo 
įvairių veiksnių, ypač nuo individualaus vairavimo stiliaus (greičio, 
reikiamos galios), kelio ir eismo sąlygų, lauko temperatūros ir 
oro kondicionieriaus/šildymo naudojimo. Tačiau mūsų eVan 
tipo transporto priemonėse įdiegtos kelios funkcijos, kurios daro 
teigiamą įtaką nuotoliui ir skatina jo efektyvumą (rekuperacijos 
režimai, važiavimo programos, energijos taupymo režimas).

Ar galiu pakrauti savo eSprinter furgoną kaip transporto 
priemonę su vidaus degimo varikliu?
eSprinter krovinių erdvė yra tokia pat didelė kaip ir Sprinter su 
vidaus degimo varikliu krovinių erdvė, nes akumuliatoriai yra po 
kėbulu. Didžiausias krovinio tūris siekia 11 m3, todėl jis atitinka 
kasdienio darbo reikalavimus. Standartinė 35 kWh akumuliatoriaus 
talpa užtikrina didelę naudingąją apkrovą. Pasirinktinai naudojant 47 
kWh talpos akumuliatorių, nuvažiuojamas atstumas padidėja, tačiau 
naudingoji apkrova dėl akumuliatoriaus svorio šiek tiek sumažėja.

Kiek kainuoja eSprinter techninė priežiūra?
Dėl techninės priežiūros paketo, kuris įskaičiuotas į pirkimo kainą, 

[1] Įranga gali daryti įtaką naudingai apkrovai, didindama / mažindama nepakrautos 
transporto priemonės svorį. Daugiau informacijos teiraukitės Mercedes-Benz 
atstovybėje.
[2] Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo įkrovimo infrastruktūros.
[3] Jungiant prie nuolatinės srovės didelės galios įkrovimo prieigos stotelės
[4] Nuvažiuojamas atstumas nustatytas remiantis Reglamentu 692/2008/EB.
Atstumas priklauso nuo transporto priemonės konfigūracijos.
Faktinis nuvažiuojamas atstumas taip pat priklauso nuo individualaus vairavimo stiliaus, 
kelio ir eismo sąlygų, lauko temperatūros, oro kondicionieriaus ir (arba) šildymo 
naudojimo ir pan., todėl jis gali skirtis.
[5] Elektros vartojimas nustatytas remiantis Reglamentu 692/2008/EB.
Elektros vartojimas priklauso nuo transporto priemonės konfigūracijos.
[6] Daugiau informacijos apie naujų lengvųjų automobilių oficialias degalų sąnaudas ir 
oficialų savitąjį išmetamo CO₂ kiekį galima rasti „Naujų lengvųjų automobilių degalų 
sąnaudų, išmetamo CO₂ kiekio ir elektros vartojimo vadove“, kurį galima nemokamai 
gauti visose prekybos vietose ir „DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH“ 
(www.dat.de).

ketverius metus metinė techninė priežiūra jums bus teikiama 
nemokamai.

Ar akumuliatoriui suteikiama garantija?
Jei per pirmuosius aštuonerius metus arba nuvažiavus pirmuosius 
160 000 km po pirminės registracijos akumuliatoriaus talpa 
sumažėja iki žemiau nei 180 Ah likutinės talpos ribos, Jums galioja 
akumuliatoriaus sertifikatas. Tuomet padengsime akumuliatoriaus 
keitimo išlaidas. 

Ar eSprinter galima įsigyti su priekabos jungtimi?
Šiuo metu eSprinter negalima įsigyti su priekabos jungtimi. Kurdami 
transporto priemonę ir elektrinę pavarą, daugiausia dėmesio 
skyrėme transmisijai, kuri sukurta siekiant efektyvumo. Norint 
važiuoti su priekaba, būtų reikėję rinktis kitą pavarų perdavimo 
skaičių, o tai būtų sumažinę nuotolį ir maksimalų greitį. Todėl 
sąmoningai pasirinkome šią transporto priemonės versiją.
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