Naujasis „Sprinter“

Jis toks universalus, kad galėsite įsigyti automobilį, tinkamą kaip tik jūsų gabenimo reikmėms,
ir atrodo taip gerai, kad pastebimas iš pirmo žvilgsnio: naujasis „Sprinter“. Daugybė šios
transporto priemonės variantų bei įrangos įvairovė leidžia pasirinkti ekonomiškus pirmuosius
automobilius, pvz., su priekiniais varomaisiais ratais, taip pat tiksliai suprojektuotus furgo
nus bei automobilius su krovinine platforma arba keleivinius automobilius su įspūdingai
įrengtu keleivių salonu.
Svarbūs privalumai: priekiniais ratais varomas transporto priemones galima įsigyti už
mažesnę pradinę kainą, be to, jų didesnė naudingoji apkrova ir žemesnis pakrovimo krašto
aukštis nei galiniais ratais varomų transporto priemonių. Vairuotojai galės naudotis
privalumais, kuriuos teikia pažangių valdymo ir rodmenų funkcijų bei modulinės sistemos
daiktams pasidėti koncepcija, kuri suteikia galimybių puikiai priderinti multimedijos ir
pagalbos sistemas numatomam transporto priemonės naudojimui. Be naujų savybių pasi
stengėme išlaikyti ir naudingas senąsias. Pavyzdžiui, be didesnių pasikeitimų ir toliau galės
būti naudojami įvairūs patikrinti konstrukcijos konfigūravimo sprendimai.
Taigi „Sprinter“, kurį kuriant pasinaudota inovacijų varomąja jėga ir daugiau kaip 20 metų
patirtimi, yra dar vienas labai svarbus žingsnis pirmyn – juo siūlomas į ateitį orientuotas,
efektyvus ir patikimas mobilumo sprendimas, kuris gali duoti naudos jūsų įmonei.
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

„Sprinter“

Tik Tau:

Naujasis „Sprinter“.

Jau vien pažvelgus naujasis „Sprinter“ atrodo išskirtinis: jo dizainas sukurtas pagal modernią
„Mercedes-Benz“ jausmingo grynumo dizaino koncepciją. Kabina taip pat buvo pertvarkyta
ir pasižymi tiek aukštos kokybės dizainu, tiek ir puikiu funkcionalumu. Pavyzdžiui, naudojama
pažangi modulinė sistema daiktams pasidėti ir berakčio užvedimo sistema KEYLESS-START.
Pagal užsakymą montuojama didelio galingumo stoginė kondicionavimo sistema reguliuo
dama temperatūrą padarys jūsų „Tourer“ keleivių kelionę malonesne. Kiekvienoje visiškai
uždaros keleiviams skirtos salono dalies sėdynių eilėje yra išmaniesiems telefonams skirta
laikymo vieta su USB jungtimi įkrovimui.
Furgono krovinių skyriuje taip pat numatyta daug praktinių patobulinimų, pvz., vidinė stogo
bagažinė1, optimizuoto svorio plastikinės grindys, pakraunamos ratų arkos ir stumdomųjų
durų slenkstyje esantys padėklų laikikliai, kurie stabilizuoja krovinį, pvz., posūkiuose, ir padeda
geriau jį pritvirtinti.
Pagal numatomą automobilio paskirtį ir pageidaujamas važiavimo charakteristikas galima
rinktis modelius su priekiniais varančiaisiais ratais, galiniais varančiaisiais ratais ir ketu
riais varančiaisiais ratais2. Pavaros perjungiamos rankiniu būdu, jei įmontuota 6 laipsnių
mechaninė pavarų dėžė3, arba automatiškai, jei įmontuota 7G-TRONIC PLUS arba unikali
šiame segmente automatinė pavarų dėžė 9G-TRONIC4.
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 laipsnių mechaninę pavarų dėžę galima įsigyti nuo 2018 m. antro ketvirčio. 2 Versiją su visais varančiaisiais ratais bus galima įsigyti nuo 2018 m.
6
ketvirto ketvirčio. 3 Serijinė 6 eigų pavara su V6 cilindrų dyzeliniu varikliu OM642 bus pasiūlyta nuo 2018 m. 4 ketvirčio. 4 Tik su priekiniais
varančiaisiais ratais.

Produkto koncepcija

Džiuginantis akį

ir dar labiau džiuginantis darbe.

Taip pat ir nepriekaištingos išorės.

Išorės dizainas

Jausmingo grynumo dizaino koncepcija, kuri buvo taip sėkmingai panaudota „Mercedes-Benz“
keleiviniuose automobiliuose, buvo pritaikyta ir „Sprinter“. Kodėl nereikėtų gerai atrodyti ir
darbe? Automobilis džiugina patraukliomis, minimalistiškomis ir moderniomis formomis. Labiau
siai atkreipia dėmesį charakteringas itin proporcingos transporto priemonės priekis su didele
„Mercedes“ žvaigžde viduryje ir šone sklandžiai persidengiantys paviršiai. Dėl šiuolaikinio
dizaino galėjo būti optimizuotas ir aerodinaminis transporto priemonės pasipriešinimas,
o kartu ir sumažintos degalų sąnaudos.
Taip pat papildomai galima pasirinkti didelės galios LED priekinius žibintus su komplekte
esančiais galiniais žibintais (dalinai naudojama LED technologija), chromuotas radiatoriaus
groteles, lengvojo lydinio ratlankius ir automobilio spalva nudažytus bamperius, kitų priedų.
Be to, siūloma didelė dažų ir specialių lakų įvairovė. Tokiu būdu galima sukurti transporto
priemonės išvaizdą, kuri išsiskirtų savo individualumu ir tuo pačiu puikiai tiktų įmonei.

Čia parodytų standartinių ir metalinio atspalvio dažų1 pavyzdžiai yra tik maža spalvų, iš kurių galite rinktis užsisakydami
savo „Sprinter“, dalis. Pageidaujant gali būti pasirinkta iš maždaug 200 tolesnių atskirų ir specialių dažų spalvų.
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Papildoma įranga.

Išorės dizainas

Interjeras gerai savijautai – net ir darbe.

Salono dizainas

Įlipti į „Sprinter“ visada buvo tikrai malonu. Jo visiškai pertvarkytame salone užtikrinta neprie
kaištinga naudingų funkcijų ir puikios išvaizdos pusiausvyra. Jame gali būti įrengti įvairūs
elementai, tokiu būdu tiksliai pritaikant prie jo numatomos paskirties ir individualių poreikių.
Komforto ir pramogų įrangos pasiūla apima įvairius įtaisus, pradedant, pavyzdžiui, išmaniojo
telefono laikikliu ir „Mercedes-Benz“ garso sistema su USB jungtimi bei „Bluetooth“® sąsaja
ir baigiant multimedijos sistema su didelės raiškos ir įstrižainės jutikliniu ekranu, sparčia
standžiajame diske išsaugota navigacijos sistema su 3D žemėlapių rodiniais ir išmaniųjų tele
fonų integracijos funkcija. Malonią temperatūrą salone, priklausomai nuo patogumui keliamų
reikalavimų ir klimato sąlygų, gali užtikrinti pusiau automatinis kondicionierius arba automatinė
kondicionavimo sistema (pasirinktinai). Keleiviams skirtai salono daliai galima rinktis iš trijų
skirtingų stoginių kondicionierių, įskaitant papildomą aukštos klasės prietaisą. Taip pat buvo
persvarstyta ir daiktadėžių koncepcija ir įrengta modulinė sistema. Taigi daiktadėžės, pvz.,
gali būti arba uždaromos dangčiu, arba su puodelių laikikliais. Centrinėje konsolėje, be radijo ar
multimedijos sistemos, įrengta didelė daiktadėžė ir du DIN lizdai. Taip palengvinamas darbas,
o vairuotojo darbo vieta išlieka tvarkinga.
Šios ir daugelis kitų galimybių leidžia įrengti saloną pagal pageidavimus, kad „Sprinter“ vairuo
tojas arba keleivis jaustųsi jame gerai.

Salono dizainas

Galimybė rinktis pagal gabenimo poreikius.

Priekiniai, galiniai arba visi varantieji ratai1 – šie 3 „Sprinter“ variantai suteikia galimybę pasirinkti
automobilį praktiškai bet kokioms gabenimo reikmėms ir pagal beveik bet kokias pagedaujamas
vairavimo charakteristikas.
Priekiniais ratais varomo automobilio privalumai yra puiki mažai pakrautos transporto priemonės
trauka, didelis krovinių skyriaus tūris ir didelė naudingoji apkrova, esant žemam pakrovimo
krašto aukščiui. Tik tokiam varančiųjų ratų variantui: nauja automatinė pavarų dėžė „9G-TRONIC“.

automobilis yra manevringesnis – ypač jei įmontuoti galingesni 120 kW2 ir 140 kW3 varikliai.
Velkant priekabą variantas su galiniais varančiaisiais ratais irgi turi savo privalumų.
Keturi varantieji ratai1 4 x 4 užtikrina geresnį sukibimą, ypač esant sudėtingoms oro ar prastoms
kelio sąlygoms, todėl pasiekiama didesnė važiavimo sauga ir vairavimo dinamika. Naudojant
sudėtingomis sąlygomis gali būti atskirai užsakomas reduktorius. Pirmą kartą „Sprinter“ su visais
varančiaisiais ratais1 gali būti montuojama automatinė pavarų dėžė 7G-TRONIC PLUS, užtikri
nanti itin patogų pavarų perjungimo komfortą ir labai taupų degalų naudojimą.

Esant galiniams varantiesiems ratams dėl pavaros mechanizmo ir vairavimo sistemos atsky
rimo padidėja važiavimo komfortas ir optimizuojamas posūkio spindulys. Taip pat vairuojant
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 ariantą su visais varančiaisiais ratais bus galima įsigyti nuo 2018 m. ketvirto ketvirčio. 2 „Sprinter“ furgonas su Nfz tipo patvirtinimu: Degalų sąnaudos važiuojant mieste/užmiestyje/mišriomis sąlygomis: 7,4–9,2/6,6–7,7/7,6–8,0 l/100 km; CO2 tarša važiuojant mišriomis sąlygomis: 199–210 g/km. „Sprinter
V
Tourer“ furgonas su Pkw tipo patvirtinimu: Degalų sąnaudos važiuojant mieste/užmiestyje/mišriomis sąlygomis: 8,6/6,2/7,1 l/100 km; CO2 tarša: važiuojant mišriomis sąlygomis 186 g/km; Efektyvumo klasė: B. „Sprinter Pritsche“ su N1 tipo patvirtinimu: Degalų sąnaudos važiuojant mieste/užmiestyje/mišriomis
sąlygomis: 8,8–9,6/6,6–7,6/7,6–8,3 l/100 km; CO2 tarša važiuojant mišriomis sąlygomis: 199–219 g/km. Nurodytos vertės galioja tik serijinei 6 pavarų dėžei be visų varančiųjų ratų pavaros. Versiją su visais varančiaisiais ratais bus galima įsigyti nuo 2018 m. ketvirto ketvirčio. Faktinės sąnaudos priklauso
nuo transporto priemonės svorio ir pasirinktų nustatymų. 3 „Sprinter“ furgonas su Nfz tipo patvirtinimu: Degalų sąnaudos važiuojant mieste/užmiestyje/mišriomis sąlygomis:10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; CO2 tarša važiuojant mišriomis sąlygomis: 249–252 g/km. „Sprinter Tourer“ furgonas su Pkw
tipo patvirtinimu: Degalų sąnaudos važiuojant mieste/užmiestyje/mišriomis sąlygomis: 9,4/7,5/8,2 l/100 km; CO2 tarša važiuojant mišriomis sąlygomis: 214 g/km. Efektyvumo klasė: C. „Sprinter Pritsche“ su Nfz tipo patvirtinimu: Degalų sąnaudos važiuojant mieste/užmiestyje/mišriomis sąlygomis:
10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; CO2 tarša: važiuojant mišriomis sąlygomis 249–252 g/km. Nurodytos vertės galioja tik serijinei 6 pavarų dėžei be visų varančiųjų ratų pavaros. Versiją su visais varančiaisiais ratais bus galima įsigyti nuo 2018 m. ketvirto ketvirčio. Serijinė 6 eigų pavara su V6 cilindrų
dyzeliniu varikliu OM642 bus pasiūlyta nuo 2018 m. 4 ketvirčio. Faktinės sąnaudos priklauso nuo transporto priemonės svorio ir pasirinktų nustatymų. Pateiktos vertės priklauso nuo atitinkamos skirtos matavimo procedūros (pagal EB reglamentą 715/2007 ir 595/2009 su pataisymais). Pastaba: informacija
nėra skirta konkrečiam vienam automobiliui ir nėra pasiūlymo dalis; ji pateikiama tik kaip skirtingų automobilių versijų palyginimas. Apskaičiuojant CO2 emisijas pagal EB direktyvą 1999/94 į CO2 emisijas iš degalų ar kitų energijos šaltinių gamybos ar veikimo neatsižvelgiama.
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Funkcionalumas ir komfortas.

Kelionės metu planšetinius kompiuterius, dokumentus, raktus, pinigines ar kitus
dalykus galima saugiai laikyti daiktadėžėse su atlenkiamais dangteliais, esančiose
kairėje ir dešinėje prietaisų skydelio pusėse.

Lengvai pasiekiamoje kairėje dėtuvės virš priekinio stiklo pusėje rakinamame
skyriuje gali būti saugiai laikomi svarbūs daiktai.

Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai geriau apsaugoti nuo sugadinimo, nes
įvažiuojant į siaurus įvažiavimus ir išvažiuojant iš jų arba statant automobilį
stovėjimo vietoje juos galima užlenkti.

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė, kuri dėl savo aukšto ergonomiškumo
atitinka „Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.“ (EGR) (sveikos nugaros kampanijos)
kriterijus, vienu mygtuko paspaudimu gali būti sureguliuota pagal individualius
komforto reikalavimus.

Variklio užvedimas paprasčiausiai paspaudžiant mygtuką: beraktė užvedimo
sistema KEYLESS START suteikia galimybę užvesti variklį paprasčiausiai paspaudus
užvedimo mygtuką „Start-Stop“.

Elektrinis stovėjimo stabdys gali būti lengvai ir patogiai valdomas mygtuko
paspaudimu, taigi nebemontuojama stovėjimo stabdžio svirtis, todėl galima
lengviau pereiti į galinę automobilio dalį.
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Funkcionalumas ir komfortas.

Krovinių skyriuje įrengta stogo bagažinė1 padeda geriau apsaugoti krovinį nuo
purvo ir vagysčių nei išorėje ant stogo montuojamos bagažinės.

Ratų arkų medinė apdaila pagerina krovinių skyriaus apkrovą ir apsaugo skardas
nuo pažeidimų.

Dvi LED apšvietimo juostos po stogu beveik nesudarydamos šešėlių apšviečia
krovinių skyriaus erdvę ir tokiu būdu pagerina orientavimąsi pakrovimo ir
iškrovimo metu.

Stumdomųjų durų slenkstyje esantys padėklų laikikliai stabilizuoja krovinį durų
zonoje ir yra ypač naudingi vežant europadėklus arba grotelines dėžes.

Dėl optimizuoto svorio plastikinių grindų krovinių skyriaus grindys yra lygesnės
ir lengviau valomos, be to, palyginti su medinėmis grindimis, jos sveria maždaug
18,5 kg mažiau2.

Daugiafunkcinė dėžė gali būti naudojama kaip praktiška darbo vieta, suteikiant
galimybę vairuotojui arba keleiviui prireikus atlikti kabinoje biuro ir dokumentų
pildymo darbus; joje taip pat yra integruotas laikiklis planšetiniam kompiuteriui3.

1

Vidinę stogo bagažinę galima įsigyti nuo 2018 antro ketvirčio.

2

Pailgintos automobilio grindys.
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Planšetinio kompiuterio laikiklį galima įsigyti tik „Mercedes-Benz“ priedų parduotuvėje.

Didelio galingumo ant stogo montuojama oro kondicionavimo sistema papildomai
suteikia 11 kW aušinimo galios ir užtikrina tinkamiausią mikroklimatą keleiviams
skirtoje salono dalyje, ypač tuomet, kai būna labai karšta.

Prabangi vidaus apdaila su USB jungtimi įkrovimui ir išmaniojo telefono laikikliu
sukuria keleiviams skirtoje salono dalyje reprezentatyvią aplinką, o taip pat pagerina
garso ir šilumos izoliaciją.

Visiškai plastiku padengtas vidinis galinių durų paviršius užtikrina malonią
ir patrauklią keleiviams skirtos salono dalies arba krovinių skyriaus išvaizdą.

Visiškai plastiku padengtas vidinis dešiniųjų stumdomųjų durų paviršius pagerina
keleiviams skirtos salono dalies arba krovinių skyriaus išvaizdą.

Tam, kad keleiviams keliauti būtų itin patogu, lengvai sumontuojamos ir išmon
tuojamos 3 eilių sėdynės gaminamos su individualiai iki 20° kampu reguliuojamais
atlošais ir patogiomis galvos atramomis.

Keleiviams skirtoje salono dalyje įrengti lengvai pasiekiami puodelių laikikliai.
Kiekvienai sėdynei yra numatyta praktiška karštų ar šaltų gėrimų puodelių, butelių
ar skardinių laikymo vieta.

Įrangos rūšys | Funkcionalumas ir komfortas

Jūsų

„Mobilumas 4.0“.

Tam, kad darbas būtų kiek įmanoma efektyvesnis ir malonesnis, pageidaujant „Sprinter“
gali būti įrengtos įvairios radijo, multimedijos sistemos ir įdiegti ryšio sprendimai. Priklausomai
nuo jūsų poreikių, pasiūla apima įtaisus, pradedant išmaniojo telefono laikikliu ir radijo su
„Bluetooth“® sąsaja bei laisvųjų rankų funkcija ir baigiant multimedijos sistema su didelės
raiškos jutikliniu ekranu, sparčia standžiajame diske išsaugota navigacijos sistema su
3D žemėlapių rodiniais ir išmaniųjų telefonų integracijos funkcija. Jų valdymas toks, kokio
pageidauja kiekvienas: paprastas. Multimedijos sistemos gali būti valdomos, pavyzdžiui,
naudojantis didelės raiškos jutikliniu ekranu arba sensoriniu valdymo mygtuku, įrengtu
ant daugiafunkcinio vairo. Visi valdymo elementai ir indikatoriai yra lengvai pasiekiami
ir gerai įskaitomi.
Atsižvelgdami į tai, jog skaitmeniniai sprendimai yra šiuolaikinio darbo pasaulio dalis, mes
įrengėme „Sprinter“ integruotą komunikacijos modulį, kuris yra nuolatinio internetinio
r yšio transporto priemonėje techninis pagrindas. Jis suteikia galimybę naudotis esamomis
ir būsimomis „Mercedes PRO“ paslaugomis. Jų teikiama nauda įvairi: sutrumpėjęs prastovų
laikas, planingas techninės priežiūros valdymas ir skaitmeninis kelionių žurnalo pildymas,
leidžiantis atsisakyti bereikalingo popierizmo.

Pažangios ryšių sistemos
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Informacinės pramoginės sistemos ir ryšiai.

Universalus išmaniųjų telefonų laikiklis, pritvirtintas vairuotojui matomoje
ir pasiekiamoje vietoje, leidžia transporto priemonėje naudoti įvairius galinius
mobiliuosius įtaisus.

Dėl bevielio įkrovimo sistemos galiniai mobilieji įrenginiai, kurie palaiko „Qi“
standartą 1.2 arba kuriuose jį galima įrašyti, gali būti lengvai įkraunami centrinės
konsolės vidurinėje viršutinėje lentynoje.

Naudojantis daugiafunkcinio vairo sensoriniais valdymo klavišais arba mygtukais,
borto kompiuterį, transporto priemonės funkcijas multimedijos sistemas galima
lengvai valdyti neatkeliant rankų nuo vairo.

Nelaimingo atsitikimo atveju „Mercedes-Benz“ skubios pagalbos iškvietimo
sistema automatiškai įjungia skubios pagalbos iškvietimo funkciją ir gali žymiai
sutrumpinti pagalbos tarnybų atvykimo į avarijos vietą laiką.

Greita pagalba gedimo atveju mygtuko paspaudimu: pagalbos gedimo atveju
sistema padeda balso ryšiu susisiekti su Klientų pagalbos centru (KPC) ir užtikrina,
kad pagalba vietoje būtų suteikta greitai.

Šiame įrangos komplekte esanti MBUX („Mercedes-Benz User Experience“)
 ultimedijos sistema, montuojama su 26 cm (10,25 colių) jutikliniu ekranu,
m
tampa visaverte navigacijos sistema, palengvinančia jūsų kelionę.
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Radijo, multimedijos ir navigacijos sistemų pasiūla.

Be analoginio radijo signalo priėmimo įrangos, „Mercedes-Benz“ garso sistema
jau turi „Bluetooth“® ryšio sąsają su laisvųjų rankų funkcija ir USB jungtimi.
Pasirinktinai gali būti sumontuotas skaitmeninis radijas.

MBUX multimedijos sistemos 17,8 cm (7 colių) didelės raiškos jutiklinis ekranas
suteikia galimybę naudotis intuityviai lietimu įjungiamomis valdymo funkcijomis,
taip pat naudoti platų ryšių ir informacinių pramogų spektrą.

Šiuolaikinės radijo ir multimedijos sistemos patenkina visus
poreikius, susijusius su informacinėmis pramogomis, navigacija
ir ryšiais. Galiniai mobilieji įrenginiai gali būti prijungti prie
interneto per integruotą LTE modulį/mobiliojoryšio modulį su
prieigos taško funkcija. Kitas novatoriškas bruožas – multi
medijos sistemų naudojimas jutikliniame ekrane ir sensoriniais
valdymo mygtukais ant vairo, taip pat valdymas balsu. Be to,
gautos žinutės gali būti skaitomos arba sukurtos naudojant dik
tavimo funkciją. Tam, kad keliaujant kuo rečiau patektumėte
į kamščius, navigacijai naudojama „Live Traffic Information“
funkcija1 (eismo informacija realiuoju laiku). Išmanieji tele
fonai gali būti integruoti į transporto priemonės valdymo ir rodi
nių sistemą per išmaniųjų telefonų integravimo platformą.

Specialių radijo, multimedijos ir navigacijos sistemų modelių asortimentas:

1

MBUX multimedijos sistema, montuojama su didelės raiškos 26 cm (10,25 colių)
jutikliniu ekranu, suteikia galimybę naudotis sparčia standžiajame diske išsaugota
navigacijos sistema su 3D žemėlapių rodiniais ir išmaniųjų telefonų integracijos
funkcija.

Pirminė radijo įranga su 2-jų kanalų priekiniais garsiakalbiais
„Mercedes-Benz“ garso sistema su „Bluetooth“® sąsaja su 2-jų kanalų priekiniais
garsiakalbiais
MBUX multimedijos sistemos 17,8 cm (7 colių) jutiklinis ekranas suteikia
galimybę naudotis intuityviai lietimu įjungiamomis valdymo funkcijomis, išmaniųjų
telefonų integracijos funkcija ir navigacijos funkcija
MBUX („Mercedes-Benz User Experience“) multimedijos sistema, montuojama
su didelės skiriamosios gebos 26 cm (10,25 colių) jutikliniu ekranu, suteikia
galimybę naudotis plačiu ryšių ir informacinių pramogų spektru ir, jei pageidaujama,
pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema
Dėl navigacijos programos MBUX multimedijos sistemos su jutikliniu ekranu
tampa visiškai integruotomis navigacijos sistemomis – pageidaujant įdiegiama
ir „Live Traffic Information“ funkcija1 (eismo informacija realiuoju laiku)
„DAB +“, skirta visiems radijo variantams, siūlo įspūdingai platų programų
spektrą, užtikrina puikų priėmimą ir įspūdingą garsą

„Live Traffic Information“ (eismo informacija realiuoju laiku, konkrečiai šaliai) tik su „Mercedes PRO“.

Įrangos rūšys | Informacinės pramoginės sistemos ir ryšiai
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Paslauga veiks nuo 2019 metų.

Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect1

Mercedes PRO
solutions1

Pažangiai sujungia
transporto priemones
su asmenimis.

Siūlo poreikius
atitinkančius, individualius
sprendimus.

Mercedes PRO
service1

Mercedes PRO
inspire1

Numato transporto priemonės
veikimą ir leidžia ją
eksploatuoti efektyviai.

Suteikia idėjų ir
informuoja
apie naujienas.

Mercedes PRO
finance1

Mercedes PRO
mobility1

Leidžia parinkti
palankiausius finansinius
sprendimus.

Siūlo individualius
ir lanksčius
mobilumo sprendimus.

Mercedes PRO1: supaprastina ir pagreitina Jūsų verslą.
„Mercedes PRO“, siūlydama optimalų individualių paslaugų paketą bei skaitmenines paslaugas, atveria naujas galimybes ir padeda paprasčiau,
greičiau bei produktyviau vykdyti veiklą. Individualių, holistinių transporto sprendimų pasiūla padidina įmonės darbo efektyvumą, o Jums leidžia
koncentruotis į pagrindinę veiklą.
„Mercedes PRO“ paketą sudaro ryšio ir programinis įrankis „Mercedes PRO connect“, išmaniai sujungiantis programų administratorių su jo transporto
priemonėmis ir darbuotojais, bei transporto poreikius atitinkantis „Mercedes PRO solutions“. „Mercedes PRO service“ padeda klientui užtikrinti
efektyvų būsimą transporto priemonės darbą, informuoja „Mercedes PRO inspire“ apie naujoves ir siūlo idėjas, kaip padaryti verslą dar efektyvesniu.
Jei klientas ieško pritaikytų finansinių sprendimų arba lanksčių, individualių mobilumo galimybių, „Mercedes PRO finance“ ir „Mercedes PRO mobility“
bus puikus pasirinkimas.

1

Paslauga veiks nuo 2019 metų.

Mercedes PRO

Kur reikia vykdyti

gabenimo užduotis,
ten ir bus „Sprinter“.

Jums reikalingas visų pirma praktiškas ir ekonomiškas krovininis automobilis? Ar norite
įspūdingo furgono, atitinkančio aukščiausius patogumo poreikius? „Sprinter“ patenkins
abu šiuos reikalavimus – ir dar daugiau: krovininiai furgonai ir keleiviniai automobiliai, taip
pat važiuoklės ir automobiliai su krovinine platforma bei su vienguba ar dviguba kabina
atspindi įspūdingą modelių įvairovę. Įvairovę dar labiau padidina 4 variklių tipai, daugybė
specialios įrangos, važiuoklės variantai ir specialūs sprendimai, konkrečius pramonės
poreikius atitinkančios konstrukcijos. Tai leidžia sukonfigūruoti automobilius, kurių leistinas
pakrautos transporto priemonės svoris yra iki 5500 kg. „Sprinter Tourer“, be vairuotojo,
gali važiuoti iki 8 žmonių. Pasirinkę ilgiausią iš keturių automobilių ilgių ir aukščiausią iš
3 stogo aukščių variantą turėsite „Sprinter“ krovininį furgoną, kurio krovininių skyriaus
tūris – 17 m3. Prireikus gali būti prikabintas iki 3500 kg krovinys, kai didžiausias leistinas
bendras vilkimo svoris yra 8750 kg.
Galima rinktis daugiau nei iš 600 papildomos įrangos pasiūlymų, įskaitant, pavyzdžiui,
specialius valdymo kelyje ir pakabos sprendimus, taigi galima „Sprinter“ tiksliai pritaikyti
savo poreikiams. Atsižvelgiant į konkrečius pramonės poreikius, pagal „Mercedes-Benz
VanPartner“ partnerių programą „Mercedes-Benz VanSolution“ jums pasiūlys kokybiškus
gamyklinius kompleksinius sprendimus dviejų lygių verslui, susijusius su aukštos kokybės
priedų montavimu bei automobilių konversija.
Tam, kad galėtumėte tvirtai ir ekonomiškai siekti savo tikslų, siūlomas platus „Sprinter“
skirtos įrangos asortimentas.

Visą informaciją apie gamyklinius sprendimus ir pramonės sprendimus galima rasti skaitmeniniame portale „Conversion World“ adresu:
http://conversion-world.com

Poreikiais grindžiami sprendimai

Konstrukcijos variantai.

Maks. stumdomųjų
durų aukštis: 1818 mm

Maks. galinių durų aukštis:
1818 mm

Maks. keleiviams skirtos
salono dalies aukštis: 1918 mm

Automobilio
aukštis:
2633 mm
2360 mm

kg
Maks. krovumas 1360 kg
Maks. bendras priekabos
su/be stabdžių svoris
2000/750 kg.
Maks. leistinas bendras
svoris 3500 kg.

Maks. durų
aukštis:
639 mm

5932 mm

Transporto priemonės ilgiai: 5267 mm

Transporto priemonės plotis su
išoriniais veidrodžiais: 2345 mm

Maks. stumdomųjų durų duris: 1251 mm

Maks. keleiviams skirtos salono dalies plotis: 1774 mm

maks 8 sėdynės
ir vairuotojas

Nurodyti transporto priemonės matmenys ir svoriai yra bazinė
informacija, jie gali skirtis priklausomai nuo pavaros tipo, apkrovų
ir kitos pasirinktinės įrangos.

Poreikiais grindžiami sprendimai

Keleivių salono ilgis: 2597 mm

6967 mm

Maks. galinių durų
plotis: 1542 mm

3262 mm

4297 mm

Maks. stumdomųjų durų aukštis:
1899 mm

Maks. galinių durų aukštis:
1927 mm

Maks. keleiviams skirtos salono dalies aukštis:
2243 mm

Automobilio
aukštis:
2831 mm
2620 mm
2365 mm

kg
Maks. krovumas 3175 kg
Maks. bendras priekabos
su/be stabdžių svoris
2000/ 750 kg.
Maks. leistinas bendrasis
svoris 5500 kg

Min. krašto
aukštis:
566 mm

Transporto priemonės ilgiai: 5267 mm

Transporto priemonės plotis
su išoriniais veidrodžiais: 2345 mm

5932 mm

Maks. stumdomųjų durų plotis: 1360 mm

6967 mm

Maks. krovinių skyriaus plotis: 1787 mm

Maks. galinių durų
plotis: 1555 mm

Maks. krovinių
skyriaus tūris
17 m3

Krovinių skyriaus ilgiai: 2607 mm

7367 mm

3272 mm

4307 mm

4707 mm
Poreikiais grindžiami sprendimai

Maks. krovumas 3155 kg
Maks. bendras priekabos
su/be stabdžių svoris
2000/750 kg.
Maks. leistinas bendrasis
svoris 5500 kg

Min. pakrovimo
krašto aukštis:
894 mm

Transporto priemonės ilgiai: 6046 mm

6246 mm

6946 mm

Transporto priemonės plotis su
išoriniais veidrodžiais: 2675 mm

Maks. krovininės
platformos plotis:
2135 mm

maks. plotas
kroviniams
9,2 m2

Nurodyti transporto priemonės matmenys ir svoriai yra bazinė
informacija, jie gali skirtis priklausomai nuo pavaros tipo, apkrovų
ir kitos pasirinktinės įrangos.

Poreikiais grindžiami sprendimai

Krovininių platformų ilgiai: 2858 mm

3408 mm

4308 mm

kg
Maks. krovumas 3010 kg
Maks. bendras priekabos
su/be stabdžių svoris
2000/750 kg.
Maks. leistinas bendrasis
svoris 5500 kg

nuo
pakrovimo
krašto
aukščio:
969 mm

Transporto priemonės ilgiai: 5576 mm

6156 mm

6856 mm

Transporto priemonės plotis su
išoriniais veidrodžiais: 2675 mm

Maks. krovininės
platformos plotis:
2135 mm

maks. plotas
kroviniams
7,7 m2

Krovininės platformos ilgiai: 2128 mm

2708 mm

3408 mm
Poreikiais grindžiami sprendimai

Užtikrina

jūsų veiklos sėkmę.

„Sprinter“ suprojektuotas ypatingą dėmesį skiriant saugai. Patikimas saugos pagrindas yra
automobilio kėbulas, ypač tvirtas dėl jo konstrukcijos ir medžiagų sudėties.
Be to, yra daug pagalbos sistemų. Juk net ir labiausiai patyriam vairuotojui pasitaiko situacijų,
kuriose pagalba gali būti pageidautina ir naudinga. Pasiūlymas apima įvairias priemones
nuo serijinės šoninio vėjo kompensavimo sistemos iki aktyvios stabdymo pagalbos ir eismo
juostos išlaikymo sistemų, kurios abi serijiniu būdu montuojamos transporto priemonėse,
kurių leistinas bendrasis svoris viršija 3500 kg. Pagal pageidavimą 3 kamerų sprendimai,
įskaitant atbulinės eigos kamerą su vidiniu ekranu veidrodyje ir 360° vaizdo kamerą,
pagerina jau ir taip gerą matomumą iš vairuotojo vietos. Tamsoje kelią optimaliai apšviečia
atskirai užsakomi didelio galingumo LED priekiniai žibintai.
Susidūrimo atveju vairuotoją gali padėti apsaugoti standartinė oro pagalvė. Pageidaujant
gali būti įrengtos dar 5 vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui skirtos oro pagalvės.
Didesnę apsaugą avarijos atveju gali suteikti papildoma susidūrimo sušvelninimo sistema:
aptikusi susidūrimą, ji savarankiškai inicijuoja stabdymą ir gali padėti išvengti tolesnių
susidūrimų.

Sauga

Pagalbinės sistemos.

Aktyvi eismo juostos išlaikymo sistema gali padėti aptikti netyčinį nukrypimą nuo kelio juostos, įspėti apie tai vairuotoją ir,
jei reikia, stabdant aktyviai grąžinti automobilį atgal į reikiamą kelio juostą.

Aktyvi pagalbinė stabdžių sistema gali padėti išvengti nelaimingų atsitikimų, susiduriant su priešais važiuojančia transporto
priemone arba pėstiesiems kertant kelią, ir sušvelninti nelaimingų atsitikimų pasėkmes.

Aktyvi pagalbinė atstumo palaikymo sistema DISTRONIC išlaiko vairuotojo nustatytą atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio ir palengvina vairuotojui vairavimą važiuojant greitkeliu arba dažnai stabčiojant ir vėl pajudant iš vietos.

Nematomos zonos stebėjimo sistema su įspėjimo apie šalimais vykstantį eismą važiuojant atbuline eiga funkcija, naudojanti
optinius ir akustinius signalus, gali padėti išvengti nelaimingų atsitikimų keičiant eismo juostą, išvažiuojant atbulomis
iš automobilių stovėjimo aikštelės ir išlipant.

Įrangos rūšys | Pagalbos sistemos

Matomumas ir apšvietimas.

Galinio vaizdo kamera su vidiniu galinio vaizdo veidrodžiu pagerina tiesiai už automobilio esančios zonos matomumą
ir padidina saugumą važiuojant atbuline eiga.

Parkavimo paketas su 360 laipsnių kamera aktyviai padeda statant automobilį į stovėjimo vietą ir manevruojant, taip padidinant
saugumą bei patogumą.

Didelio galingumo LED priekiniai žibintai pagerina kelio apšvietimą ir dar labiau pagerina automobilio priekio išvaizdą.

Priekinio stiklo valymo sistema WET WIPER SYSTEM1 užtikrina vairuotojui optimalų matomumą jau valymo metu.

1

Tik kai yra lietaus jutiklis.

Įrangos rūšys | Matomumas ir apšvietimas

Pasirinkdami „Sprinter“ įsigyjate transporto priemonę, kurios ekonominis naudingumas buvo
iškalbingai įrodytas per daugiau nei 20 metų. Naujasis automobilis „Sprinter“, pasižymintis
pripažinta kokybe ir patikimumu, tęsia šią sėkmės istoriją. Jo ekonominį naudingumą pajusite
nuo pat pradžios: transporto priemonės su priekiniais varančiaisiais ratais ir daugybe
konfigūravimo galimybių, leidžiančių užsisakyti tai, ko jums iš tiesų reikia, siūlomos patrauklia
pradine kaina.
Kadangi siekiame gerus dalykus padaryti dar geresniais, toliau optimizavome mūsų dyzelinių
variklių degalų suvartojimą. Kiti privalumai, padėsiantys padidinti jūsų įmonės pelningumą,
yra maždaug 50 kg didesnė jo naudingoji apkrova1, patobulintas krovinių skyrius1 ir apie 80 mm
žemesnis pakrovimo krašto aukštis1. Dėl to dar patogiau „Sprinter“ pakrauti ir į jį įlipti.
Tokiu būdu „Sprinter“, suderinus taupų degalų vartojimą ir pažangias funkcijas, rastas tikrai
ekonomiškas mobilumo sprendimas.

1

Kartu su priekiniais varančiaisiais ratais, lyginant su galinių ratų pavara.
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Ekonomiškumas

Ekonomiška,
kai tai svarbu.

Ekonominiu požiūriu tvarus, nuolat mobilus.
Pripažintas „Sprinter“ ir toliau užtikrina maksimalų patikimumą. Jo gabenimo efektyvumą
pavyko žymiai pagerinti: automobilio su priekiniais varančiaisiais ratais krovinių skyriaus tūris
didesnis, o pakrovimo krašto aukštis 80 mm mažesnis nei transporto priemonių su galiniais
varančiaisiais ratais. Be to, lyginant su ankstesniais modeliais, 50 kg padidėjo naudingoji gali
nės ašies apkrova. Sunkesnių užduočių atveju tinkamas sprendimas yra galiniais ratais
varomos transporto priemonės: jų didžiausias leistinas pakrautos transporto priemonės svoris
yra 5500 kg, o didžiausia velkamoji masė – 3500 kg, taigi jos atlaiko itin dideles apkrovas.
Vis dėlto šiandien tvaraus mobilumo sprendimas susijęs ne vien tik su transporto priemone.
Todėl kartu su „Sprinter“ siūlomos labai įvairios paslaugos, pradedant finansavimo bei draudimo
ir baigiant aptarnavimo sutartimis. Tai suteikia galimybę pasinaudoti geresnių kainų pasiūly
mais ir ilgesniam laikotarpiui planuoti išlaidas. Be to, ekonominį efektyvumą optimizuoti gali
padėti profesionalus ryšio ir valdymo kelyje sprendimas „Mercedes PRO“. Pavyzdžiui, tech
ninės priežiūros valdymo sistema, kuri leidžia iš anksto sudaryti priežiūros tvarkaraščius,
padidina transporto priemonės prieinamumą ir padeda užtikrinti jos patikimą veikimą per
visą eksploatavimo laikotarpį.

Ekonominis naudingumas | Gabenimo efektyvumas

Galingas ir ekonomiškas.
Norint dirbti našiai, reikalingas stiprus pavaros mechanizmas: 4 cilindrų, trijų galios lygių
dyzelinis variklis ir šešių cilindrų V6 dyzelinis variklis padeda pavyzdiniu būdu suderinti
„Sprinter“ galią ir ekonomiškumą. Išbandyti varikliai galėtų būti dar labiau optimizuoti, kad
būtų taupiau vartojami degalai, pavyzdžiui, sumažinant trintį variklio viduje. Koks bebūtų
sumontuotas variklis, galima rinktis mechaninę1 arba automatinę pavarų dėžę.
Įdiegus sistemą, kurioje taikoma SCR (selektyviosios katalizinės redukcijos) technologija,
patenkinami griežti Euro 6 (arba Euro VI) standarto reikalavimai. Šis metodas sumažina
dyzelinių variklių azoto oksido taršą, nes išmetamosios dujos išleidžiamos per katalizatorių,
kuriame azoto oksidai2 reaguoja su vandens pagrindu pagamintu priedu AdBlue® ir suskyla
į azotą ir vandenį.

1

 erijinė 6 eigų pavara su V6 cilindrų dyzeliniu varikliu OM642 bus pasiūlyta nuo 2018 m. 4 ketvirčio.
S
ir azoto dioksidas (NO2).

2

Azoto oksidai (NOx) – tai azoto monoksidas (NO)

Ekonominis naudingumas | Varikliai

Apie informaciją šioje brošiūroje. Po galutinės duomenų į šią brošiūrą įtraukimo datos, 2017-07-28, gali būti atlikti
produkto pakeitimai. Tiekimo laikotarpiu gamintojas pasilieka teisę keisti konstrukciją, formas, spalvų tonus ir tiekimo
apimtį, jei šie pakeitimai arba nuokrypiai yra priimtini pirkėjui, atsižvelgiant į pardavėjo interesus. Pardavėjo arba
gamintojo užsakymui ar užsakytai prekei apibūdinti naudojami simboliai arba numeriai nesuteikia jokių teisių. Paveikslė
liuose ir aprašymuose gali būti pavaizduoti priedai arba speciali įranga, kuri netiekiama užsakant standartinį gaminį.
Išspausdintame leidinyje pavaizduotos spalvos gali skirtis nuo originalaus gaminio spalvų. Šiame spaudinyje 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 oficialioje „Mercedes-Benz“ atstovybėje.
www.mercedes-benz.lt
Techninių duomenų išsaugojimas automobilyje: elektroniniai transporto priemonių komponentai (pvz., oro pagalvių
valdymo blokas, variklio valdymo įtaisas ir kt.) turi duomenų atmintines, kuriose išsaugomi techniniai transporto
priemonių duomenys, pvz., pranešimai apie gedimus, transporto priemonės greitį, stabdymo jėgą ar saugos ir vairavimo
pagalbos sistemų veikimą avarijos atveju (garso ir vaizdo duomenys nėra išsaugomi). Tam tikru metu duomenys išsaugomi
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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kaip momentinis įrašas, pvz., pasirodžius pranešimui apie triktį, įrašomas labai trumpas laikas (maks. kelios sekundės),
pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, arba sutrumpinta forma, pvz., norint įvertinti konstrukcinių dalių apkrovą. Per
transporto priemonėje esančias sąsajas įrašytus duomenis gali nuskaityti ir naudoti apmokyti technikai, norėdami diagno
zuoti ir pašalinti įvairias funkcines triktis, arba gamintojas, norėdamas išanalizuoti ir pagerinti transporto priemonės
funkcijas. Klientui pageidaujant pagal esamus duomenis gali būti teikiama kitų papildomų paslaugų. Duomenų perdavimas
iš transporto priemonės gamintojui arba trečiajai šaliai vyksta tik gavus įstatymais numatytą leidimą (pvz., skubios
pagalbos tarnybos iškvietimo iš transporto priemonės skambutis „eCall“) arba pagal sutartį su klientu, atsižvelgiant
į duomenų apsaugos įstatymus. Daugiau informacijos apie automobilyje išsaugomus duomenis pateikiama transporto
priemonės eksploatavimo instrukcijoje; spausdintinę jos versiją rasite automobilyje.
Netinkamų eksploatuoti automobilių atidavimas. Galėsite mums grąžinti savo „Sprinter“, kad ji galėtų būti perdirbta
aplinkai nekenkiančiu būdu pagal Europos Sąjungos (ES) direktyvą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
tvarkymo, tačiau tai bus dar negreitai. 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.

