
Το νέο Sprinter



Είναι τόσο πολύπλευρο που σίγουρα υπάρχει το ιδανικό για τις δικές σας επαγγελματικές 
ανάγκες, και είναι τόσο όμορφο που αφήνει πάντα θετικές εντυπώσεις: το νέο Sprinter. Οι 
πολυάριθμες εκδόσεις οχήματος και εξοπλισμού προσφέρουν τη δυνατότητα για οικονομικές 
βασικές εκδόσεις – για παράδειγμα με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, όπως το Van, 
το όχημα με καρότσα ή το Tourer με εντυπωσιακά διαμορφωμένο χώρο επιβατών, και  
μπορούν να προσαρμόζονται ιδανικά στις ανάγκες σας.

Πλεονεκτήματα που μετράνε: για τα οχήματα με το νέο σύστημα κίνησης στους μπροστινούς 
τροχούς προσφέρονται, λόγου χάρη, χαμηλή αρχική τιμή, πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο και 
 χαμηλότερη ακμή χώρου φόρτωσης από τα οχήματα με κίνηση στους πίσω τροχούς. Οι οδηγοί 
επωφελούνται από τον έξυπνο σχεδιασμό χειριστηρίων και ενδείξεων, καθώς από τον 
 αρθρωτό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζεται τέλεια 
στην εκάστοτε χρήση του οχήματος, όπως ακριβώς και η μεγάλη ποικιλία συστημάτων 
 πολυμέσων και υποβοήθησης. Προσθέσαμε πολλά νέα στοιχεία, αλλά διατηρήσαμε όλα τα 
ουσιώδη. Για παράδειγμα, οι πολυάριθμες, δοκιμασμένες λύσεις υπερκατασκευών και 
 μετασκευών εξακολουθούν να είναι στη διάθεσή σας.

Έτσι, το Sprinter, με τη δύναμη της καινοτομίας και την άνω των 20 ετών εμπειρία του, θέτει 
ακόμη μία φορά ένα ορόσημο ως πρωτοποριακή, αποδοτική και αξιόπιστη λύση κινητικότητας, 
η οποία προάγει την επιχείρησή σας.

MercedesBenz Vans. Born to run.

Το Sprinter



Μόνο για σένα.
Το νέο Sprinter.



Σχεδιασμός προϊόντος

Η εμφάνιση του νέου Sprinter δεν περνά απαρατήρητη: η σχεδίασή του βασίζεται στη 
 μοντέρνα σχεδιαστική φιλοσοφία sensual purity της MercedesBenz. Το κόκπιτ διαμορφώθηκε 
εκ νέου, για να πείθει με την υψηλής ποιότητας σχεδίασή του αλλά και την άριστη λειτουρ
γικότητά του. Όπως για παράδειγμα, ο έξυπνος, αρθρωτός σχεδιασμός των αποθηκευτικών 
χώρων και το KEYLESS START. 

Το προαιρετικό σύστημα κλιματισμού οροφής υψηλής απόδοσης φροντίζει τους επιβάτες 
του Tourer προσφέροντας ευχάριστη ατμόσφαιρα. Στον πλήρως επενδυμένο χώρο επιβατών, 
διατίθεται προαιρετικά μία θήκη για smartphone με δυνατότητα φόρτισης μέσω USB σε 
κάθε σειρά καθισμάτων.

Ο χώρος φόρτωσης του van εντυπωσιάζει επίσης με τον πρακτικό προαιρετικό εξοπλισμό, 
όπως ο εσωτερικός φορέας αποσκευών οροφής1, το πλαστικό δάπεδο μειωμένου βάρους, 
οι θόλοι τροχών με δυνατότητα φόρτωσης και το στήριγμα παλετών στο σκαλοπάτι της 
 συρόμενης πόρτας, το οποίο σταθεροποιεί το φορτίο, π.χ. στις στροφές, και επιτρέπει την 
αποτελεσματική στερέωσή του.

Σε όλα αυτά προστίθενται τρία συστήματα κίνησης στους μπροστινούς τροχούς, στους  
πίσω τροχούς και στους τέσσερις τροχούς2, από τα οποία μπορεί να επιλέξει κανείς ανάλογα 
με τη χρήση του οχήματος και την οδηγική συμπεριφορά που επιθυμεί. Η αλλαγή ταχυτήτων 
μπορεί να γίνεται είτε χειροκίνητα με το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων3 είτε αυτόματα μέσω 
του 7GTRONIC PLUS ή του μοναδικού στην κατηγορία αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 
9GTRONIC4.

1  Προβλεπόμενη διάθεση του εσωτερικού φορέα αποσκευών οροφής από το 2ο τρίμηνο του 2018. 2 Προβλεπόμενη διάθεση της τετρακίνησης  
από το 4ο τρίμηνο του 2018. 3 Προβλεπόμενη διάθεση του μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων σε συνδυασμό με τον πετρελαιοκινητήρα V6 OM642 από 
το 4ο τρίμηνο του 2018. 4 Μόνο σε συνδυασμό με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.



Ωραίο στην όψη, 
ακόμη ωραιότερο στη δουλειά.



Και οπτικά άψογο.

Εξωτερική σχεδίαση



Η φιλοσοφία σχεδιασμού sensual purity, που έχει σημειώσει τόση επιτυχία στα επιβατικά  
αυτοκίνητα MercedesBenz, εφαρμόστηκε και στο Sprinter. Άλλωστε, γιατί να μην είναι όμορφο 
και το επαγγελματικό όχημα; Ενθουσιάζει με την κομψή, λιτή και ταυτόχρονα μοντέρνα διαμόρ
φωση των επιφανειών του. Κύρια χαρακτηριστικά του όμορφα σχεδιασμένου οχήματος είναι το 
χαρακτηριστικό μπροστινό τμήμα με μεγάλο, κεντρικά τοποθετημένο το αστέρι Mercedes και  
η πλευρική όψη του με τις ρευστές και λείες επιφάνειες. Χάρη στο μοντέρνο σχεδιασμό του, βελ
τιώθηκε επίσης η αεροδυναμική του οχήματος, γεγονός που επηρεάζει θετικά την κατανάλωση 
καυσίμου.

Για την εξατομίκευση της σχεδίασης διατίθενται μεταξύ άλλων οι προβολείς LED High Performance 
με τα αντίστοιχα πίσω φώτα εν μέρει τεχνολογίας LED, μία πλήρως χρωμιωμένη μάσκα ψυγείου, 
ζάντες αλουμινίου καθώς και προφυλακτήρες στο χρώματα του αμαξώματος και ποικιλία προσαρ
τημάτων. Επίσης, διατίθεται μία μεγάλη ποικιλία σε χρώματα βαφής και ειδικές βαφές. Όλα 
αυτά, σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τη σχεδίαση του οχήματος απολύτως εξατομικευμένα, 
ώστε να προσαρμοστεί και οπτικά στις ανάγκες της επιχείρησή σας.

1 Προαιρετικός εξοπλισμός.

Εξωτερική σχεδίαση

Οι εικονιζόμενες βαφές βασικού εξοπλισμού και μεταλλικές βαφές1 είναι μόνο ένα μικρό μέρος των διαθέσιμων αποχρώσεων, 
στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε το Sprinter σας. Προαιρετικά, διατίθενται ειδικές βαφές σε συνολικά περίπου  
200 ακόμη χρώματα.



Σαν στο σπίτι σας – ακόμη και στη δουλειά.

Εσωτερική σχεδίαση



Εσωτερική σχεδίαση

Η επιβίβαση σε ένα Sprinter ήταν πάντα μία ιδιαίτερη εμπειρία. Το εξολοκλήρου νέας σχεδίασης 
εσωτερικό του προσφέρει και πάλι την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη στοχευμένη λειτουργικό
τητα και την υψηλής ποιότητας εμφάνιση. Μπορεί να εξοπλιστεί με μεγάλη ποικιλία στοιχείων 
και να προσαρμοστεί απολύτως στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. 

Οι επιλογές επικοινωνίας και ψυχαγωγίας εκτείνονται, για παράδειγμα, από τη βάση για smartphone 
και το ηχοσύστημα MercedesBenz με θύρα USB και διασύνδεση Bluetooth® μέχρι το σύστημα 
πολυμέσων με μεγάλη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης, γρήγορη πλοήγηση από σκληρό δίσκο με 
τρισδιάστατη προβολή χαρτών και ενσωμάτωση smartphone. Για ευχάριστες θερμοκρασίες 
προσφέρεται επιλογή ανάμεσα σε ένα ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού και ένα αυτόματο 
σύστημα κλιματισμού, ανάλογα με τα επιθυμητά επίπεδα άνεσης και τις κλιματικές συνθήκες. 
Για το χώρο επιβατών διατίθενται κατ’ επιλογή τρία διαφορετικά συστήματα κλιματισμού οροφής, 
μεταξύ των οποίων μία πρόσθετη συσκευή highend. Ο σχεδιασμός των αποθηκευτικών χώρων 
επίσης εξελίχθηκε και έγινε αρθρωτός. Έτσι, για παράδειγμα, οι αποθηκευτικές θήκες μπορούν 
εάν θέλετε να κλείνουν με καπάκι ή να διαθέτουν ποτηροθήκες. Χωρίς σύστημα ήχου ή πολυ
μέσων, η κεντρική κονσόλα προσφέρει μία αποθηκευτική θήκη και δύο θήκες DIN, οι οποίες διευ
κολύνουν την οργάνωση και την τάξη στο χώρο εργασίας του οδηγού. 

Με αυτές και πολλές άλλες δυνατότητες εξοπλισμού ικανοποιούνται όλες οι επιθυμίες, ώστε 
και εσείς ως οδηγός και οι επιβάτες να αισθάνεστε άνετα.



Εξοπλισμός | Εκδόσεις συστημάτων κίνησης

Πολυάριθμες επιλογές για ειδικές μεταφορές.

Κίνηση στους μπροστινούς, στους πίσω ή στους τέσσερις τροχούς1 – με τα 3 συστήματα κίνησης 
για το Sprinter, υπάρχει πάντα το κατάλληλο για κάθε τύπο μεταφορών και προφίλ οδήγησης.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος κίνησης στους μπροστινούς τροχούς είναι, μεταξύ άλλων,  
η άριστη πρόσφυση με ελαφρά φορτωμένο όχημα, η μεγάλη χωρητικότητα φορτίου και το υψηλό 
ωφέλιμο φορτίο με χαμηλή ακμή χώρου φόρτωσης. Αποκλειστικά για αυτό το σύστημα κίνησης 
διατίθεται το νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9GTRONIC.

Στο σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς, ο διαχωρισμός συστήματος κίνησης και διεύθυνσης 
βελτιώνει την οδηγική άνεση και βελτιστοποιεί τον κύκλο στροφής. Το όχημα συμπεριφέρεται 
πιο ευέλικτα – ειδικά με τους πανίσχυρους κινητήρες ισχύος 120 kW2 και 140 kW3. Το σύστημα 
 κίνησης στους πίσω τροχούς αποδεικνύει τις δυνατότητές του και κατά τη λειτουργία ρυμούλκησης.

1  Προβλεπόμενη διάθεση της τετρακίνησης από το 4ο τρίμηνο του 2018. 2 Sprinter Van με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού: κατανάλωση καυσίμου σε αστικό/υπεραστικό/μικτό κύκλο:7,4–9,2/6,6–7,7/7,6–8,0 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτές: 199–210 g/km. Sprinter Tourer με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού:  
κατανάλωση καυσίμου σε αστικό/υπεραστικό/μικτό κύκλο: 8,6/6,2/7,1 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτές: 186 g/km, κατηγορία αποδοτικότητας: B. Sprinter καρότσα με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού: κατανάλωση καυσίμου σε αστικό/υπεραστικό/μικτό κύκλο: 8,8–9,6/6,6–7,6/7,6–8,3 l/100 km, εκπομπές 
CO2, μικτές: 199–219 g/km. Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης ισχύουν για το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων του βασικού εξοπλισμού χωρίς τετρακίνηση. Προβλεπόμενη διάθεση της τετρακίνησης από το 4ο τρίμηνο του 2018. Οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται μεταξύ άλλων από το βάρος του οχήματος και  
τον επιλεγμένο εξοπλισμό. 3 Sprinter Van με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού: κατανάλωση καυσίμου σε αστικό/υπεραστικό/μικτό κύκλο: 10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτές: 249–252 g/km. Sprinter Tourer με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού: κατανάλωση καυσίμου σε αστικό/υπεραστικό/
μικτό κύκλο: 9,4/7,5/8,2 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτές: 214 g/km, κατηγορία αποδοτικότητας: C. Sprinter καρότσα με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού: κατανάλωση καυσίμου σε αστικό/υπεραστικό/μικτό κύκλο:10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτές: 249–252 g/km. Οι αναφερόμενες  
τιμές κατανάλωσης ισχύουν για το προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς. Προβλεπόμενη διάθεση της τετρακίνησης από το 4ο τρίμηνο του 2018. Προβλεπόμενη διάθεση της τετρακίνησης από το 4ο τρίμηνο του 2018. 3 Προβλεπόμενη διάθεση του μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων σε συνδυασμό με τον πετρελαιοκινητήρα 
V6 OM642 από το 4ο τρίμηνο του 2018. Οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται μεταξύ άλλων από το βάρος του οχήματος και τον επιλεγμένο εξοπλισμό. Οι αναφερόμενες τιμές μετρήθηκαν σύμφωνα με την προκαθορισμένη διαδικασία μέτρησης (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2007 και 595/2009 στην  
εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Σημείωση: Τα στοιχεία δεν αφορούν συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφορά, αλλά χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι εκπομπές CO2 που προκαλούνται κατά την παραγωγή και επεξεργασία του καυσίμου και λοιπών πηγών 
ενέργειας δεν συνυπολογίζονται κατά τη μέτρηση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ.

Η επιλεγόμενη τετρακίνηση1 4 x 4 βελτιώνει την πρόσφυση, ειδικά σε δυσμενείς καιρικές και 
 δύσκολες οδικές συνθήκες, και προσφέρει αυξημένη οδηγική ασφάλεια και δυναμική οδήγηση. 
Για απαιτητικές χρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας σχέσης υποπολλαπλασιασμού.  
Για πρώτη φορά, διατίθεται επίσης για το Sprinter με σύστημα τετρακίνησης1 το αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων 7GTRONIC PLUS για εξαιρετικά άνετες αλλαγές σχέσεων και υψηλή εξοικονόμηση 
καυσίμου.



Εξοπλισμός | Λειτουργικότητα και άνεση

Κατά την οδήγηση, οι αποθηκευτικές θήκες με πτυσσόμενο καπάκι αριστερά και 
δεξιά στις άκρες του ταμπλό οργάνων προσφέρουν χώρο για ταμπλέτες, έγγραφα, 
κλειδιά, πορτοφόλια και άλλα πράγματα.

Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού προσαρμόζεται με το πάτημα ενός 
κουμπιού στις προσωπικές απαιτήσεις άνεσης και πληροί με την εργονομία του τα 
κριτήρια του οργανισμού Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.

Οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες μπορούν να διπλώνουν,  
κατά την είσοδο και έξοδο από στενούς χώρους ή στη διάρκεια της στάθμευσης, 
ώστε να προστατεύονται καλύτερα από ζημιές.

Ο χειρισμός του ηλεκτρικού χειρόφρενου γίνεται πολύ εύκολα και βολικά με  
το  πάτημα ενός κουμπιού, ενώ χάρη στην κατάργηση του μοχλού χειρόφρενου 
 εξασφαλίζεται ευκολότερη πρόσβαση στον πίσω χώρο.

Το ντουλαπάκι με κλειδαριά στην αριστερή πλευρά της θήκης πάνω από το 
 μπροστινό παρμπρίζ επιτρέπει την ασφαλή φύλαξη σημαντικών αντικειμένων.

Ενεργοποιήστε τον κινητήρα πατώντας ένα κουμπί: το σύστημα εξουσιοδότησης 
οδήγησης KEYLESSSTART επιτρέπει την ενεργοποίηση του κινητήρα με το απλό 
πάτημα του κουμπιού StartStop στο διακόπτη της μίζας.

Λειτουργικότητα και άνεση.



Εξοπλισμός | Λειτουργικότητα και άνεση

Ο φορέας αποσκευών οροφής1 στο χώρο φόρτωσης διατηρεί το φορτίο καθαρό 
και το προφυλάσσει από κλοπές καλύτερα από τους εξωτερικούς φορείς.

Η ξύλινη επένδυση στους θόλους τροχών βελτιώνει δυνατότητα φόρτωσης και 
 προστατεύει τη λαμαρίνα από ζημιές στο χώρο φόρτωσης.

Οι δύο λωρίδες φωτισμού LED κάτω από την οροφή φωτίζουν το χώρο φόρτωσης 
όσο το δυνατόν καλύτερα και διευκολύνουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Το στήριγμα παλετών στο σκαλοπάτι της συρόμενης πόρτας σταθεροποιεί το 
 φορτίο στην περιοχή της πόρτας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη μεταφορά 
ευρωπαλετών ή συρμάτινων πλαισίων παλέτας.

Το πλαστικό δάπεδο μειωμένου βάρους καθιστά το χώρο φόρτωσης ευκολότερο  
στη χρήση και στον καθαρισμό χάρη στην επίπεδη επιφάνειά του, και μειώνει το βάρος 
κατά περ. 18,5 kg σε σύγκριση με το ξύλινο δάπεδο2.

Στο πολυχρηστικό κουτί, ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να τακτοποιούν   
τυχόν εργασία γραφείου και γραφική εργασία σε μία πρακτική θέση εργασίας στο 
κόκπιτ – με ενσωματωμένη βάση στήριξης ταμπλέτας3.

1 Προβλεπόμενη διάθεση του εσωτερικού φορέα αποσκευών οροφής από το 2ο τρίμηνο του 2018. 2 Σε σύγκριση με το ξύλινο δάπεδο στην έκδοση οχήματος extra long. 3 Η βάση στήριξης ταμπλέτας διατίθεται μόνο από την MercedesBenz Accessories.

Λειτουργικότητα και άνεση.



Εξοπλισμός | Λειτουργικότητα και άνεση

Το σύστημα κλιματισμού οροφής υψηλής απόδοσης συμπληρώνει στο σύστημα 
 κλιματισμού με πρόσθετη ψυκτική ισχύ 11 kW και εξασφαλίζει μέγιστη άνεση στο 
χώρο επιβατών, ειδικά όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Η δεξιά συρόμενη πόρτα, η οποία επενδύεται πλήρως με πλαστικά πλαίσια, 
 αναβαθμίζει την εμφάνιση του χώρου επιβατών ή χώρου φόρτωσης.

Η εσωτερική επένδυση πολυτελείας με δυνατότητα φόρτισης μέσω USB και θήκη 
για smartphone δημιουργεί στο χώρο επιβατών μία εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα ενώ 
ταυτόχρονα βελτιώνει την ηχομόνωση και τη θερμομόνωση.

Εάν οι επιβάτες σας πρέπει να μετακινούνται ιδιαίτερα αναπαυτικά, διατίθενται τα 
εύκολα αφαιρούμενα και τοποθετούμενα καθίσματα για την τρίτη σειρά, με ξεχωριστά 
ρυθμιζόμενη κλίση πλάτη έως 20° και προσκέφαλα άνεσης.

Οι εσωτερικά εξολοκλήρου επενδυμένες με πλαστικό πίσω πόρτες προσφέρουν  
μία ευχάριστη και όμορφη εμφάνιση στο χώρο επιβατών ή στο χώρο φόρτωσης.

Οι ειδικές θήκες ποτών στο χώρο επιβατών είναι εξαιρετικά πρακτικά τοποθετημένες. 
Προσφέρουν σε κάθε θέση μία πρακτική δυνατότητα φύλαξη ζεστών ή κρύων  
ποτών σε δοχεία, μπουκάλια ή κύπελλα.



Η κινητικότητά σας 4.0.



15Έξυπνη δικτύωση

Για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο οικονομικά και ευχάριστα, 
 διατίθεται για το Sprinter κατ’ επιλογή μία ποικιλία από ηχοσυστήματα, συστήματα πολυμέσων 
και λύσεις συνδεσιμότητας. Ανάλογα με τις ανάγκες, η γκάμα περιλαμβάνει από τη βάση 
για smartphone και το ηχοσύστημα με διασύνδεση Bluetooth® και λειτουργία ανοικτής ακρό
ασης μέχρι το σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης, γρήγορη πλοήγηση 
από σκληρό δίσκο με τρισδιάστατη προβολή χαρτών και ενσωμάτωση smartphone. Ο χειρισμός 
γίνεται όπως ακριβώς θα θέλατε: εύκολα. Μπορείτε να χειρίζεστε τα συστήματα πολυμέσων, 
για παράδειγμα, από την οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης ή από τα κουμπιά με έλεγχο αφής 
στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Όλα τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων είναι  εργονομικά 
τοποθετημένα και ευανάγνωστα.

Επειδή ο σύγχρονος επαγγελματικός κόσμος απαιτεί ψηφιακές λύσεις, εξοπλίσαμε το Sprinter 
με μία ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα επικοινωνίας, η οποία αποτελεί τη βάση για τη 
διαρκή διαδικτυακή σύνδεση του οχήματος και επιτρέπει τη χρήση των σημερινών και μελλο
ντικών υπηρεσιών Mercedes PRO. Τα πλεονεκτήματα σας εκτείνονται από την ελαχιστοποίηση 
των χρόνων ακινητοποίησης, την προνοητική διαχείριση συντήρησης μέχρι το ψηφιακό βιβλίο 
διαδρομών, το οποίο καταργεί την ανάγκη για γραφική εργασία.



Εξοπλισμός | Infotainment και συνδεσιμότητα

Infotainment και συνδεσιμότητα.

Η κομψή και πρακτική για το οδηγό βάση για smartphone γενικής χρήσης επιτρέπει 
στον οδηγό να χρησιμοποιεί διάφορες κινητές συσκευές μέσα στο όχημα.

Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης MercedesBenz 
πραγματοποιεί αυτόματα κλήση ανάγκης και μπορεί να συμβάλλει στην καθοριστική 
μείωση του χρόνου που απαιτείται για την άφιξη των υπηρεσιών διάσωσης στο 
 σημείο του ατυχήματος.

Με το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται τον υπολογιστή 
οχήματος, λειτουργίες του οχήματος και το σύστημα πολυμέσων άνετα μέσω  
των κουμπιών με έλεγχο αφής ή τα πλήκτρα, χωρίς να απομακρύνει τα χέρια του 
από το τιμόνι.

Άμεση βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού: η διαχείριση οδικής βλάβης 
 πραγματοποιεί φωνητική σύνδεση με το Customer Assistance Center (CAC)  
και επιτρέπει τη γρήγορη επί τόπου βοήθεια.

Με αυτό τον εξοπλισμό, το σύστημα πολυμέσων MBUX (MercedesBenz User 
Experience) με οθόνη αφής 26 cm (10,25 ιντσών) μετατρέπεται σε πλήρες σύστημα 
πλοήγησης, το οποίο χάρη στην καθοδήγηση μπορεί να κάνει τα δρομολόγια  
πιο ξεκούραστα και πιο γρήγορα.

Με το ασύρματο σύστημα φόρτισης μπορούν να φορτίζονται εύκολα κινητές 
 συσκευές, οι οποίες υποστηρίζουν το πρότυπο Qi 1.2 ή που μπορούν  
να το αποκτήσουν, στην κεντρική επάνω θήκη της κεντρικής κονσόλας.



Εξοπλισμός | Infotainment και συνδεσιμότητα

Το ηχοσύστημα MercedesBenz προσφέρει, εκτός από αναλογικό ραδιόφωνο,  
μία διασύνδεση Bluetooth® με λειτουργία ανοικτής ακρόασης και μία θύρα USB. 
Προαιρετικά, μπορεί να αναβαθμιστεί σε ψηφιακό ραδιόφωνο.

Το σύστημα πολυμέσων MBUX με υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής 26 cm 
(10,25 ιντσών) προσφέρει μεταξύ άλλων γρήγορη πλοήγηση από σκληρό  
δίσκο με τρισδιάστατη προβολή χαρτών και ενσωμάτων smartphone.

Το σύστημα πολυμέσων MBUX με οθόνη αφής 17,8 cm (7 ιντσών) εντυπωσιάζει με 
το διαισθητικό χειρισμό αφής, την υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής και τις πολλαπλές 
δυνατότητες επικοινωνίας και infotainment.

Ευρεία ποικιλία λύσεων ήχου, πολυμέσων και πλοήγησης.

Τα μοντέρνα ηχοσυστήματα και συστήματα πολυμέσων δεν 
αφήνουν ανικανοποίητη καμία επιθυμία για infotainment, πλοή
γηση και επικοινωνία. Οι κινητές συσκευές μπορούν να 
 συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω highspeed WLAN με λειτουρ
γικότητα hotspot. Καινοτόμος είναι επίσης ο χειρισμός των 
συστημάτων πολυμέσων μέσω της οθόνης αφής και των κου
μπιών με έλεγχο αφής στο τιμόνι καθώς και μέσω φωνητικών 
εντολών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης των εισερ
χόμενων μηνυμάτων και αποστολής μηνυμάτων μέσω λειτουρ
γίας υπαγόρευσης. Για την πλοήγηση διατίθεται και η λειτουργία 
Live Traffic Information1, ώστε να αποφεύγονται τα μποτιλια
ρίσματα στα δρομολόγιά σας. Τα smartphones μπορούν να εν
σωματώνονται στο σύστημα χειρισμού και ενδείξεων του 
οχήματος χάρη στη δυνατότητα ενσωμάτωσης smartphone.

Επιλογές προαιρετικών συστημάτων ήχου, πολυμέσων και πλοήγησης:

Προεγκατάσταση ραδιοφώνου με ηχεία 2 δρόμων μπροστά

Ηχοσύστημα MercedesBenz με διασύνδεση Bluetooth® και ηχεία 2 δρόμων μπροστά

Σύστημα πολυμέσων MBUX με οθόνη αφής 17,8 cm (7 ιντσών) με διαισθητικό 
 χειρισμό αφής, ενσωμάτωση smartphone λειτουργία πλοήγησης

Σύστημα πολυμέσων MBUX με οθόνη αφής 26 cm (10,25 ιντσών), υψηλή ανάλυση 
οθόνης και πολυάριθμες δυνατότητες επικοινωνίας και infotainment, κατ’ επιλογή 
και με υποβοήθηση σημάτων κυκλοφορίας

Η λειτουργία πλοήγησης μετατρέπει τα συστήματα πολυμέσων MBUX με οθόνη 
αφής σε πλήρως ενσωματωμένα συστήματα πλοήγησης – κατ’ επιλογή και με  
Live Traffic Information1

DAB+ για όλες τις εκδόσεις ραδιοφώνου με μεγάλη επιλογή προγραμμάτων,  
καλή λήψη και εντυπωσιακό ήχο

1  Live Traffic Information (πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο) μόνο σε συνδυασμό 
με Mercedes PRO.



Mercedes PRO

Mercedes PRO
solutions

Προσφέρει εξατομικευμένες  
λύσεις προσαρμοσμένες  

στις ανάγκες σας.

Mercedes PRO
inspire 

Δίνει ιδέες και ενημερώνει  
για νέες εξελίξεις.

Mercedes PRO
mobility

Παρέχει εξατομικευμένες  
και ευέλικτες επιλογές  

κινητικότητας.

Mercedes PRO
finance

Προσφέρει προσαρμοσμένες  
λύσεις χρηματοδότησης.

Mercedes PRO
service

Διατηρεί το όχημα  
προνοητικά και  

αποτελεσματικά σε φόρμα.

Mercedes PRO
connect

Δικτυώνει έξυπνα  
οχήματα και ανθρώπους.



Mercedes PRO

Το Mercedes PRO ανοίγει νέους ορίζοντες, προσφέροντας τέλεια δικτυωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και ψηφιακές  
υπηρεσίες, ενώ σας υποστηρίζει στην επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας απλά και γρήγορα. Με τις ευπροσάρμοστες και ολοκληρωμένες λύσεις 
μεταφορών, η προσφορά υπηρεσιών αυξάνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης και σας επιτρέπει να επικεντρώνεστε στα βασικά σας καθήκοντα.

Το Mercedes PRO περιλαμβάνει και το Mercedes PRO connect, τη λύση συνδεσιμότητας και στόλου οχημάτων, που δικτυώνει έξυπνα τον υπεύθυνο 
του στόλου με τα οχήματα και το προσωπικό, καθώς και τις Mercedes PRO solutions, για λύσεις μεταφορών προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Το 
Mercedes PRO service βοηθάει τον πελάτη να διασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία του οχήματος, ενώ το Mercedes PRO inspire ενημερώνει για 
νέες εξελίξεις και δίνει ιδέες για ακόμα πιο αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αναζητά προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης 
ή ευέλικτες και εξατομικευμένες επιλογές κινητικότητας, με το Mercedes PRO finance και το Mercedes PRO mobility θα βρει την κατάλληλη λύση.

Mercedes PRO: διευκολύνει και επιταχύνει τη δουλειά σας.

Οι υπηρεσίες Mercedes Pro θα είναι διαθέσιμες για την Ελληνική αγορά στα τέλη του 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς MercedesBenz.



Όπου υπάρχει μεταφορική ανάγκη 
υπάρχει και ένα Sprinter.



Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Πιστεύετε ότι ένα ελαφρύ επαγγελματικό πρέπει να είναι πρακτικό ή οικονομικό; Ή μήπως θα 
προτιμούσατε ένα Van με κύρος που πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές άνεσης; Το 
Sprinter προσφέρει όλα αυτά – και ακόμη περισσότερα: Van και Tourer καθώς και όχημα με 
καρότσα, με μονή ή διπλή καμπίνα αποτελούν τη βάση για μία εντυπωσιακά μεγάλη ποικιλία 
εκδόσεων. Οι επιλογές που προσφέρει εμπλουτίζονται με 4 κινητήρες, πολυάριθμα στοιχεία 
προαιρετικού εξοπλισμού, διαφορετικές εκδόσεις ανάρτησης και ειδικές λύσεις υπερκατα
σκευών για διάφορους κλάδους. Έτσι, μπορείτε να διαμορφώστε το όχημά σας με μέγιστο 
μικτό βάρος έως και 5500 kg. Στο Sprinter Tourer μπορούν να κάθονται άνετα έως και 
8 άτομα συν το οδηγό. Με το μεγαλύτερο από τα 4 μήκη οχήματος και την υψηλότερη από 
τις 3 οροφές του Sprinter Van, έχετε στη διάθεσή σας χωρητικότητα φορτίου έως 17 m3. 
Εάν χρειάζεται μπορείτε να ρυμουλκείτε επιπλέον έως και 3500 kg – με μέγιστο μικτό βάρος 
με ρυμουλκούμενο έως 8750 kg. 

Με περισσότερα από 600 στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα  
ειδικές λύσεις στόλου και συστημάτων ανάρτησης, το Sprinter ανταποκρίνεται με ακρίβεια 
στις ανάγκες σας. Για ιδιαίτερες απαιτήσεις κλάδων, μπορείτε να έχετε ολοκληρωμένες  
εργοστασιακές λύσεις από τη MercedesBenz VanSolution, ή και υπερκατασκευές και  
μετασκευές δοκιμασμένης ποιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργατών 
«MercedesBenz VanPartner».

Και για να φτάνετε στο προορισμό σας πάντα κυρίαρχα και οικονομικά, το Sprinter προσφέρει 
επίσης μία ευρεία γκάμα μηχανικών συγκροτημάτων.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εργοστασιακές ολοκληρωμένες λύσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
www.mercedes-benz.gr/vans



Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Τύποι αμαξωμάτων.

Μέγ. ωφέλιμο φορτίο: 1360 kg 
Μέγ. βάρος ρυμούλκησης με 

φρένα/χωρίς φρένα: 
2000/750 kg

Μέγ. μικτό βάρος:  
3500 kg

2360 mm

Ύψος οχήματος:
2633 mm

Μέγ. ύψος πίσω πόρτας: 1818 mm Μέγ. ύψος χώρου επιβατών: 1918 mmΜέγ. ύψος συρόμενης πόρτας: 1818 mm

Ελάχ. ύψος  
ακμής φόρτω
σης: 639 mm

Μήκη οχήματος: 5267 mm 5932 mm 6967 mm

3262 mmΜήκος χώρου επιβατών: 2597 mm 4297 mm

Μέγ. πλάτος οχήματος με εξωτερι
κούς καθρέφτες: 2345 mm

Μέγ. πλάτος χώρου επιβατών:  
1774 mm

Μέγ. πλάτος συρόμενης πόρτας:  
1251 mm

Μέγ. πλάτος πίσω πόρτας: 
1542 mm

Μέγ. 8 καθίσματα  
συν οδηγό

Οι αναφερόμενες διαστάσεις και βάρη οχήματος αποτελούν βασικά  
στοιχεία, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος  
συστήματος κίνησης, το ωφέλιμο φορτίο και τον προαιρετικό εξοπλισμό.



Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

2620 mm

2365 mm

Ύψος οχήματος:
2831 mm 

Μέγ. ύψος συρόμενης πόρτας: 1899 mm Μέγ. ύψος χώρου φόρτωσης: 2243 mmΜέγ. ύψος πίσω πόρτας: 1927 mm

Ελάχ. ύψος  
ακμής φόρτω
σης  566 mm

Μήκη οχήματος: 5267 mm 6967mm 7367 mm5932 mm

Μήκος χώρου φόρτωσης: 2607 mm 3272 mm 4307 mm 4707 mm

Μέγ. πλάτος οχήματος με εξωτε
ρικούς καθρέφτες: 2345 mm

Μέγ. πλάτος χώρου φόρτωσης: 
1787 mm

Μέγ. πλάτος συρόμενης πόρτας: 
1260 mm

Μέγ. πλάτος πίσω  
πόρτας: 1555 mm

Μέγιστη χωρητι
κότητα φορτίου  

17 m3

Μέγ. ωφέλιμο φορτίο: 3175 kg
Μέγ. βάρος ρυμούλκησης με 

φρένα/χωρίς φρένα: 
2000/750 kg 

Μέγ. μικτό βάρος:  
5500 kg



Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Μέγ. ωφέλιμο φορτίο: 3155 kg 
Μέγ. βάρος ρυμούλκησης με 

φρένα/χωρίς φρένα: 
2000/750 kg

Μέγ. μικτό βάρος:  
5500 kg

Μήκη οχήματος: 6046 mm 6246 mm 6946 mm

Ελάχ. ύψος ακμής 
φόρτωσης: 894 mm

Μέγ. πλάτος καρότσας: 
2135 mm

Μήκος καρότσας: 2858 mm 3408 mm 4308 mm

Μέγ. πλάτος οχήματος με  
εξωτερικούς καθρέφτες: 
2675 mm

Μέγ. επιφάνεια 
φόρτωσης  

9,2 m2

Οι αναφερόμενες διαστάσεις και βάρη οχήματος αποτελούν βασικά  
στοιχεία, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος  
συστήματος κίνησης, το ωφέλιμο φορτίο και τον προαιρετικό εξοπλισμό.



Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Μέγ. ωφέλιμο φορτίο: 3010 kg
Μέγ. βάρος ρυμούλκησης με 

φρένα/χωρίς φρένα: 
2000/750 kg 

Μέγ. μικτό βάρος:  
5500 kg

Μέγ. πλάτος καρότσας: 
2135 mm

Μήκος καρότσας: 2128 mm 2708 mm 3408 mm

Μέγ. πλάτος οχήματος με  
εξωτερικούς  καθρέφτες:  
2675 mm

Μήκη οχήματος: 5576 mm 6156 mm 6856 mm

Ύψος ακμής 
φόρτωσης από: 
969 mm

Μέγ. επιφάνεια 
φόρτωσης  

7,7 m2



Εξασφαλίζει
την πορεία σας προς την επιτυχία.



Ασφάλεια

Το Sprinter σχεδιάστηκε εξ αρχής με έμφαση στην ασφάλεια. Ο ίδιος του ο σκελετός, χάρη 
στην κατασκευή και την επιλογή υλικών του, αποτελεί την εξαιρετικά στέρεη βάση. 

Επιπλέον εξοπλίζεται με πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης. Άλλωστε ακόμη και ο πιο 
έμπειρος οδηγός μπορεί να βρεθεί σε καταστάσεις όπου η υποβοήθηση μπορεί να του είναι 
ευπρόσδεκτη και χρήσιμη. Η γκάμα εξοπλισμού εκτείνεται από την υποβοήθηση κατά των 
πλευρικών ανέμων του βασικού εξοπλισμού μέχρι την ενεργή υποβοήθηση πέδησης και την 
υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας – και οι δύο στο βασικό εξοπλισμό για οχήματα με μέγιστο 
 μικτό βάρος άνω των 3500 kg. Κατ’ επιλογή, 3 λύσης κάμερας, από την κάμερα οπισθοπορείας 
με ένδειξη στον εσωτερικό καθρέφτη μέχρι την κάμερα 360°, βελτιώνουν την ούτως ή άλλως 
καλή ορατότητα από τη θέση του οδηγού. Στο σκοτάδι οι προαιρετικά διαθέσιμοι προβολείς 
LED High Performance φωτίζουν βέλτιστα το οδόστρωμα. 

Στη χειρότερη περίπτωση, ο αερόσακος του βασικού εξοπλισμού μπορεί να συμβάλλει στην 
προστασία του οδηγού κατά τη σύγκρουση. Προαιρετικά, διατίθενται για τον οδηγό και το 
συνοδηγό 5 ακόμη αερόσακοι. Πρόσθετη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να 
προσφέρει το Secondary Collision Mitigation: μετά την ανίχνευση σύγκρουσης, εκκινεί 
 αυτόνομα μία διαδικασία πέδησης και μπορεί έτσι να συμβάλλει στην αποτροπή επακόλουθων 
συγκρούσεων.
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Συστήματα υποβοήθησης.

Η ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας μπορεί να συμβάλλει στην αναγνώριση της ακούσιας παρέκκλισης από τη λωρίδα 
κυκλοφορίας, να προειδοποιεί τον οδηγό και, εάν χρειάζεται, να επαναφέρει το όχημα ενεργά στην πορεία μέσω επεμβάσεων 
στα φρένα.

Η ενεργή υποβοήθηση απόστασης DISTRONIC διατηρεί την απόσταση που έχει ρυθμίσει ο οδηγός από το προπορευόμενο 
 όχημα και τον ανακουφίζει π.χ. κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο ή στην πυκνή κίνηση.

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων με προπορευόμενα οχήματα και πεζούς που 
διασχίζουν το δρόμο ή και να μετριάζει τις συνέπειες του ατυχήματος.

Η υποβοήθηση νεκρής γωνίας ορατότητας με Rear Cross Traffic Alert μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά 
την αλλαγή λωρίδας, την οπισθοπορεία και την αποβίβαση μέσω οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων.



Εξοπλισμός | Ορατότητα και φωτισμός

Ορατότητα και φωτισμός.

Η κάμερα οπισθοπορείας με ένδειξη στον εσωτερικό καθρέφτη βελτιώνει την ορατότητα στην περιοχή ακριβώς πίσω από  
τ όχημα και αυξάνει την ασφάλεια κατά την οπισθοπορεία.

Οι προβολείς LED High Performance βελτιώνουν το φωτισμό του οδοστρώματος και αναβαθμίζουν την εμφάνιση του 
 μπροστινού τμήματος του οχήματος.

Το πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° υποστηρίζει ολοκληρωμένα κατά την στάθμευση και τους ελιγμούς αυξάνοντας έτσι 
την ασφάλεια και την άνεση.

Το σύστημα υαλοκαθαριστήρων WET WIPER SYSTEM1 προσφέρει στον οδηγό την καλύτερη δυνατή ορατότητα ακόμη και στη 
διάρκεια της λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων.

1 Διατίθενται μόνο σε συνδυασμό με αισθητήρα βροχής.



Με το Sprinter επιλέγετε ένα όχημα που αποδεικνύει την οικονομία που προσφέρει συνεχώς 
εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Το νέο Sprinter συνεχίζει αυτή την ιστορία επιτυχίας 
με τη δοκιμασμένη ποιότητα και αξιοπιστία του. Εσείς, από την πλευρά σας, επωφελείστε αμέσως 
από την οικονομία του: με την ελκυστική αρχική τιμή για οχήματα με σύστημα μπροστινής 
κίνηση και πολυάριθμες δυνατότητες διαμόρφωσης, οι οποίες σας επιτρέπουν να παραγγείλετε 
ακριβώς αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.

Επειδή θέλουμε να κάνουμε το καλό ακόμη καλύτερο, βελτιώσαμε ακόμη περισσότερο την 
κατανάλωση των πετρελαιοκινητήρων μας. Περαιτέρω πλεονεκτήματα για την οικονομία της 
επιχείρησής σας προσφέρουν τα περίπου 50 kg επιπλέον ωφέλιμου φορτίου1, η ακόμη 
μεγαλύτερη ευρυχωρία1 και η κατά περ. 80 mm χαμηλότερη ακμή χώρου φόρτωσης1. Έτσι, 
η φόρτωση του Sprinter γίνεται ακόμη καλύτερη και η επιβίβαση ακόμη ευκολότερη. 

Συνεπώς, το Sprinter συνδυάζει τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και την έξυπνη 
 λειτουργικότητα σε μία από κάθε άποψη οικονομική λύση κινητικότητας.

30 Οικονομία

1  Σε συνδυασμό με σύστημα κίνησης στους μπροστινούς τροχούς, σε σύγκριση με τα οχήματα με σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς.



Οικονομικό, 
όταν το θέλετε.



Οικονομία | Μεταφορική αποδοτικότητα

Διαρκώς οικονομικό, συνεχώς σε κίνηση.
Η αποδεδειγμένη ποιότητα του Sprinter συνεχίζει να εγγυάται υψηλή αξιοπιστία. Η μεταφορική 
του αποδοτικότητα μπόρεσε να βελτιωθεί σημαντικά: με σύστημα κίνησης στους μπροστινούς 
τροχούς εντυπωσιάζει με την έως κατά 0,5 l/100 km1 χαμηλότερη κατανάλωση, πρόσθετη χωρητι
κότητα φόρτωσης και 80 mm χαμηλότερη ακμή χώρου φόρτωσης σε σύγκριση με τα οχήματα 
με σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς. Επίσης, αυξήθηκε το ωφέλιμο φορτίο κατά 50 kg σε 
σύγκριση με τα οχήματα με σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς. Για βαριές εργασίες, τα  
οχήματα με σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς είναι η κατάλληλη λύση: μπορούν να μεταφέ
ρουν έως και 5500 kg μέγιστο μικτό βάρος και έως 3500 kg βάρος ρυμούλκησης.

Μία λύση κινητικότητας με μελλοντικό προσανατολισμό δεν περιορίζεται σήμερα μόνο στο όχημα. 
Έτσι, το Sprinter συνοδεύεται από μία εκτενή γκάμα υπηρεσιών, από χρηματοδότηση και 
ασφάλεια μέχρι συμβόλαια συντήρησης. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει σημαντικά οικονομικά 
οφέλη και επιτρέπει το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των εξόδων. Περαιτέρω βελτίωση 
της οικονομίας προσφέρουν οι λύσεις συνδεσιμότητας και στόλου Mercedes PRO. Για παρά
δειγμα, με τη διαχείριση συντήρησης, η οποία επιτρέπει τον προνοητικό προγραμματισμό των 
ραντεβού, το όχημα αποκτά μεγαλύτερη διαθεσιμότητα για χρήση και διατηρεί την αξιοπιστία 
του σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.



Οικονομία | κινητήρες

Προχωρά δυναμικά και οικονομικά.
Όποιος θέλει εξασφαλισμένη επιτυχία χρειάζεται ένα δυνατό σύστημα μετάδοση κίνησης:  
ο 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας σε 3 επίπεδα ισχύος και ο πετρελαιοκινητήρας V6 συνδυά
ζουν υποδειγματικά την ισχύ και την οικονομία στο Sprinter. Οι δοκιμασμένοι κινητήρες βελτιώ
θηκαν ακόμη περισσότερο στο θέμα της κατανάλωσης καυσίμου, χάρη στη μείωση, μεταξύ 
άλλων, της εσωτερικής τριβής. Όλοι οι κινητήρες διατίθενται τόσο με μηχανικό1 όσο και με  
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας SCR (Selective Catalytic Reduction) πληρούν επίσης την 
 αυστηρή προδιαγραφή εκπομπών ρύπων Euro 6. Η διαδικασία αυτή μειώνει τις εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου στους πετρελαιοκινητήρες, καθώς τα καυσαέρια διοχετεύονται μέσω 
ενός καταλύτη και τα οξείδια αζώτου2 μετατρέπονται σε άζωτο και νερό με την προσθήκη 
AdBlue®, το οποίο έχει ως βάση το νερό.

1 Προβλεπόμενη διάθεση του μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων σε συνδυασμό με τον πετρελαιοκινητήρα V6 OM642 από το 4ο τρίμηνο του 2018. 
2 Τα οξείδια αζώτου (NOx) περιλαμβάνουν μονοξείδια αζώτου (NO) και διοξείδια αζώτου (NO2).



Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: ο παρόν κατάλογος δόθηκε για εκτύπωση στις 28.07.2017. Μετά την ημερο
μηνία αυτή είναι δυνατόν να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές 
κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις 
στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό, τι αφορά τον 
αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί χαρα
κτήρες ή αριθμούς για την περιγραφή της παραγγελίας ή του αντικειμένου αγοράς της παραγγελίας, δεν εκχωρούνται 
 δικαιώματα βάσει αυτών και μόνο. Οι εικόνες και οι περιγραφές ενδέχεται να παρουσιάζουν αξεσουάρ και προαιρετικό 
εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορι
σμούς κατά τηνεκτύπωση. Το έντυπο αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τύπους και παροχές, οι οποίες δεν προσφέρονται 
σε ορισμένες χώρες.

Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Οι νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και οι επιπτώσεις τους 
ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου. Για περισ
σότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς και τις επιπτώσεις τους και τις τελευταίες 
εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα MercedesBenz.
www.mercedes-benz.gr

Αποθήκευση τεχνικών δεδομένων στο όχημα: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του οχήματος (π.χ. εγκέφαλος αερόσακων, 
εγκέφαλος κινητήρα κ.λπ.) περιέχουν μνήμες δεδομένων για τεχνικά δεδομένα του οχήματος, όπως π.χ. μηνύματα σε 
 περιπτώσεις δυσλειτουργιών, ταχύτητα κίνησης του οχήματος, ισχύς πέδησης ή τρόπος λειτουργίας των συστημάτων συγκράτη
σης και υποβοήθησης σε περίπτωση ατυχήματος (τα δεδομένα ήχου και βίντεο δεν αποθηκεύονται). Τα δεδομένα αποθη
κεύονται προσωρινά, επιλεκτικά και στιγμιαία, π.χ. σε περίπτωση μηνύματος βλάβης, για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
(για λίγα δευτερόλεπτα το μέγιστο), π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ή σε συνοπτική μορφή, π.χ. για την αξιολόγηση της 
 καταπόνησης ενός εξαρτήματος. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να αναγνωστούν μέσω των διεπαφών του οχήματος 
και να υποβληθούν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένος τεχνικούς, για τη διάγνωση και την αντι
μετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών, ή από τον κατασκευαστή, για την ανάλυση και την περαιτέρω βελτίωση λειτουργιών 
του οχήματος. Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βάση για την παροχή 
πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών. Η μετάδοση δεδομένων από το όχημα στον κατασκευαστή ή/και σε τρίτους γίνεται 
μόνο σε περίπτωση νόμιμης άδειας (π.χ. ηλεκτρονική κλήση έκτακτης ανάγκης οχήματος, eCall), ή με τη συγκατάθεση  
του πελάτη στα πλαίσια σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα του οχήματος θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματος, οι οποίες υπάρχουν  
σε έντυπη μορφή μέσα στο όχημα ή online στον ιστότοπο της MercedesBenz Hellas.
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