Nový Sprinter

Je taký všestranný, že určite nájdete ten správny pre svoju plánovanú prepravu a vyzerá tak
dobre, že na vás pôsobí pozitívne: nový Sprinter. Početné varianty vozidla a špecifikácie
výbavy umožňujú získať hospodárne vstupné vozidlá (napríklad s náhonom na predné kolesá),
rovnako ako skriňové vozidlá presne prispôsobené konkrétnemu účelu používania a tiež
valníky či vozidlá typu Tourer s reprezentatívne vybaveným priestorom pre cestujúcich.
To sú výhody, ktoré sa počítajú: pre vozidlá s dostupným novovyvinutým náhonom na
predné kolesá je to napríklad priaznivá vstupná cena, dodatočné užitočné zaťaženie a nižšie
položená hrana ložnej plochy oproti vozidlám s náhonom na zadné kolesá. Vodiči profitujú
z inteligentnej koncepcie ovládania a zobrazovania aj z koncepcie modulovo navrhnutého
odkladacieho priestoru, ktoré sa dajú dokonalo prispôsobiť účelu používania vozidla tak,
ako aj výber multimediálnych a asistenčných systémov. Popri všetkých týchto nových prvkoch
sme však zachovali to najcennejšie. K dispozícii zostala napríklad možnosť používania
osvedčených nadstavbových a konštrukčných riešení bez potreby vykonania väčších zmien.
Sprinter sa tak vďaka inováciám a viac ako 20-ročným skúsenostiam opäť stáva míľnikom
v podobe pokrokového, efektívneho a spoľahlivého riešenia mobility, ktoré posunie váš
podnik na ceste k ďalšiemu napredovaniu.
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Sprinter

Iba pre Teba:

nový Sprinter

Nový Sprinter je aj vizuálnou pastvou pre oči: jeho dizajn kopíruje modernú dizajnovú koncepciu Mercedes-Benz v štýle zmyselnej čistoty. Nové usporiadanie kokpitu vás rovnako
presvedčí svojím vysokokvalitným dizajnom, ako aj vynikajúcou funkčnosťou. Spomeňme
napríklad inteligentnú koncepciu modulovo navrhnutého odkladacieho priestoru a funkciu
ŠTARTOVANIE KEYLESS.
Vysokovýkonná strešná klimatizácia, dodávaná na želanie, spríjemní vašim cestujúcim cestu
vo vozidle typu Tourer vhodnou reguláciou teploty. Kompletné obloženie priestoru pre cestujúcich poskytuje na želanie aj odkladací priestor pre chytré telefóny s funkciou nabíjania cez
USB, a to pre každý rad sedadiel.
Ložný priestor v skriňovom vozidle vás presvedčí praktickým riešením, napríklad vnútorným
strešným nosičom batožiny1, plastovou podlahou s optimalizovanou hmotnosťou, podbehmi
kolies s možnosťou uloženia nákladu a oporou pre palety umiestnenou v nástupnom schodíku
posuvných dverí, ktorá stabilizuje náklad napríklad pri jazde cez zákruty a tvorí efektívny
spôsob upevnenia.
Uviesť musíme aj varianty pohonu, konkrétne náhon na predné kolesá, náhon na zadné
kolesá a náhon na všetky kolesá2, s možnosťou výberu s ohľadom na profil používania
a želaný spôsob jazdy. Manuálne radenie umožňuje 6-stupňová prevodovka s ručným
radením3 a automatické radenie je úlohou automatickej prevodovky 7G-TRONIC PLUS,
prípadne automatickej prevodovky 9G-TRONIC4, ktorá je jedinečná v tomto odvetví.

1

 nútorný strešný nosič batožiny bude pravdepodobne k dispozícii od 2. štvrťroka 2018. 2 Náhon na všetky kolesá bude pravdepodobne k dispozícii
V
od 4. štvrťroka 2018. 3 Sériová šesťstupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude pravdepodobne
k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. 4 Iba v kombinácii s náhonom na predné kolesá.

Koncepcia produktu

Krásne na pohľad

a ešte krajšie pre prácu

Pastva pre oči

Dizajn exteriéru

Koncepcia dizajnu v štýle zmyselnej čistoty, ktorá je taká úspešná pri osobných motorových
vozidlách značky Mercedes-Benz, našla teraz svoje uplatnenie aj pri vozidle Sprinter. Veď prečo
by nemohlo vozidlo pri práci aj dobre vyzerať? Nadchne vás atraktívnym, puristicko-moderným
vzhľadom povrchov. Charakteristický čelný pohľad s veľkou hviezdou Mercedes umiestnenou
v strede, rovnako ako bočný pohľad s plynulo sa prekrývajúcimi líniami tvoria imponujúce
prvky vozidla s atraktívnymi krivkami. Moderný dizajn poskytol priestor aj pre optimalizáciu
odporu vzduchu vozidla, čo zas môže pozitívne ovplyvniť spotrebu paliva.
K individualizácii dizajnu prispievajú vysokovýkonné svetlomety s LED spolu s príslušnými
zadnými svietidlami, ktoré čiastočne využívajú techniku svetelných diód. Vybrať si môžete aj
pochrómovanú masku chladiča, disky z ľahkej zliatiny či nárazníky a montované diely lakované vo farbe vozidla. Netreba zabudnúť aj na rozmanitú ponuku lakov a špeciálnych lakov. Táto
komplexná ponuka umožňuje vytvorenie dizajnu, ktorý môže byť vo veľkej miere individuálne
navrhnutý tak, aby vozidlo dokonale vizuálne ladilo s podnikom.

Zobrazené sériové laky a metalické laky1 sú len malou ukážkou farieb, ktoré môže mať váš Sprinter. Na želanie si môžete
vybrať z celkovo približne 200 ďalších špeciálnych a zvláštnych lakov.

1

Mimoriadna výbava.

Dizajn exteriéru

Interiér pre pocit pohodlia – aj pri práci

Dizajn interiéru

Nastúpiť do vozidla Sprinter bolo vždy niečím výnimočným. Jeho úplne nanovo prepracovaný
interiér opäť tvorí dokonalú rovnováhu medzi účelovou funkčnosťou a vysokokvalitnou optikou.
K dispozícii je široké spektrum výbavy, ktoré umožňuje presné prispôsobenie nielen účelu používania, ale aj individuálnym potrebám.
Ponuka zameraná na komunikáciu a zábavu siaha napríklad od držiaka na chytrý telefón cez
audiosystém značky Mercedes-Benz s rozhraním USB a Bluetooth® až po multimediálnym
systém, ktorý má k dispozícii veľký dotykový displej s vysokým rozlíšením. Ponuku dopĺňa rýchla
navigácia na pevnom disku s 3D zobrazením mapy a systém integrácie chytrého telefónu.
Dosiahnutie príjemnej teploty, v závislosti od osobného pocitu pohodlia a klimatických podmienok, umožní klimatizácia s polooautomatickou reguláciou alebo automatická klimatizácia,
podľa vášho výberu. Na želanie sú pre priestor pre cestujúcich k dispozícii tri rôzne druhy
strešnej klimatizácie, medzi nimi aj špičkové zariadenie. Prepracovaná bola aj koncepcia
odkladacieho priestoru, s modulovým rozvrhnutím. Odkladacie priečinky tak možno na želanie
napríklad zatvoriť vekom alebo do nich vložiť držiaky na poháre. Po vybratí rádia či multime
diálneho systému je v stredovej konzole k dispozícii veľký odkladací priečinok a dva priečinky
DIN. Tento systém uľahčuje prácu a slúži na zachovanie poriadku na pracovisku vodiča.
Tieto a mnohé ďalšie možnosti výbavy splnia takmer všetky želania, aby ste sa ako vodič či
cestujúci cítili v Sprinteri pohodlne.

Dizajn interiéru

Všestranný výber pre špeciálne požiadavky na prepravu

Náhon na predné kolesá, náhon na zadné kolesá alebo náhon na všetky kolesá1 – tri varianty
pohonu pre Sprinter umožnia nájsť vhodný pohon takmer pre každú požadovanú prepravu
a takmer pre každý jazdný profil.
Výhody náhonu na predné kolesá prináša okrem iného vynikajúca trakcia vozidla naloženého
ľahkým nákladom, veľký objem ložného priestoru a vysoké zaťaženie pri nízko položenej
hrane ložného priestoru. Exkluzívne k dispozícii pre tento variant pohonu: nová automatická
prevodovka 9G-TRONIC.

pri voľbe výkonnejších motorizácií s výkonom motora 120 kW2 a 140 kW3. Svoje silné stránky
ukazuje pohon na zadnej náprave aj pri prevádzke s prívesom.
Zapínateľný náhon na všetky kolesá1 4 x 4 zlepšuje trakciu, najmä pri nepriaznivých poveter
nostných podmienkach alebo zlých cestných podmienkach, čím zvyšuje bezpečnosť aj
dynamiku jazdy. Pre náročné účely použitia existuje možnosť objednania funkcie prevodového
pomeru. Po prvýkrát je aj pre Sprinter s náhonom na všetky kolesá dostupná automatická
prevodovka 7G-TRONIC PLUS, ktorá prináša dokonalý komfort radenia a vysokú mieru efektívnosti v rámci využívania paliva.

Pri voľbe náhonu na zadné kolesá zlepšuje oddelenie pohonu a riadenia komfort jazdy, pričom
zároveň optimalizuje priemer zatáčania. Vozidlo sa pri jazde správa agilnejšie – predovšetkým
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Náhon na všetky kolesá bude pravdepodobne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. 2 Skriňové vozidlo Sprinter so schválením ako úžitkové vozidlo: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 7,4 – 9,2/6,6 – 7,7/7,6 – 8,0 l/100 km; emisie CO2 kombinované: 199 – 210 g/km. Sprinter Tourer so schválením ako
osobné motorové vozidlo: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 8,6/6,2/7,1 l/100 km; emisie CO2 kombinované: 186 g/km; trieda účinnosti: B. Korba Sprinter so schválením ako úžitkové vozidlo: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 8,8 – 9,6/6,6 – 7,6/7,6 – 8,3 l/100 km; emisie
CO2 kombinované: 199 – 219 g/km. Uvedené hodnoty spotreby sa vzťahujú iba na sériovú šesťstupňovú prevodovku s ručným radením bez náhonu na všetky kolesá. Náhon na všetky kolesá bude pravdepodobne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. Reálne hodnoty spotreby závisia okrem iných faktorov aj od hmotnosti
vozidla a zvolenej výbavy. 3 Skriňové vozidlo Sprinter so schválením ako úžitkové vozidlo: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 10,5 – 10,6/8,9 – 9,0/9,5 – 9,6 l/100 km; emisie CO2 kombinované: 249 – 252 g/km. Sprinter Tourer so schválením ako osobné motorové vozidlo: spotreba paliva v meste/
mimo mesta/kombinovaná: 9,4/7,5/8,2 l/100 km; emisie CO2 kombinované: 214 g/km; trieda účinnosti: C. Korba Sprinter so schválením ako úžitkové vozidlo: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 10,5 – 10,6/8,9 – 9,0/9,5 – 9,6 l/100 km; emisie CO2 kombinované: 249 – 252 g/km. Uvedené
hodnoty spotreby sa vzťahujú iba na automatickú prevodovku, dodávanú na želanie, bez náhonu na všetky kolesá. Náhon na všetky kolesá bude pravdepodobne k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. Sériová šesťstupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude pravdepodobne
k dispozícii od 4. štvrťroka 2018. Reálne hodnoty spotreby závisia okrem iných faktorov aj od hmotnosti vozidla a zvolenej výbavy. Uvedené hodnoty boli zistené predpísaným meracím postupom (v súlade s nariadením (ES) číslo 715/2007 a 595/2009 v aktuálnom platnom znení). Upozornenie: údaje sa nevzťahujú
na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel. Emisie CO2, ktoré vzniknú ako dôsledok produkcie a úpravy paliva alebo iných zdrojov energie, sa pri určovaní emisií CO2 podľa smernice 1999/94/ES nezohľadňujú.
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Funkcionalita a komfort

Počas jazdy poskytujú odkladacie priečinky so sklápacím vekom umiestnené vľavo
a vpravo na vonkajšej strane prístrojovej dosky bezpečný úložný priestor pre
tablety, dokumenty, kľúče, peňaženku či iné veci.

Pohodlne prístupný priečinok s možnosťou uzamknutia umiestnený na ľavej
strane v odkladacom priestore nad čelným sklom slúži na bezpečné uloženie
dôležitých predmetov.

Vonkajšie zrkadlá majú k dispozícii možnosť elektrického zaklopenia, ktorá ich pri
vjazdoch do úzkych miest, rovnako ako pri výjazdoch z týchto miest či počas
parkovania lepšie chráni pred poškodením.

Sedadlo vodiča s možnosťou elektrického nastavenia sa dá stlačením tlačidla
prispôsobiť individuálnym požiadavkám a vďaka svojmu nanajvýš ergonomickému
tvaru umožňuje splniť kritériá združenia usilujúceho sa o zachovanie zdravého
chrbta (Aktion Gesunder Rücken e. V. – AGR).

Jednoduché naštartovanie motora stlačením tlačidla: systém oprávnenia na jazdu
ŠTARTOVANIE KEYLESS umožňuje naštartovanie motora iba stlačením tlačidla
štart – stop umiestnenom v zámku zapaľovania.

Jednoduchú a pohodlnú obsluhu elektrickej parkovacej brzdy umožňuje stlačenie
tlačidla. Neprítomnosť páky parkovacej brzdy poskytuje lepší prístup k zadnej časti.
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Funkcionalita a komfort

Strešný nosič nákladu1 v ložnom priestore lepšie chráni náklad pred znečistením
a krádežou, na rozdiel od strešných nosičov, ktoré sú upevnené zvonku.

Drevené obloženie podbehov kolies zlepšuje možnosť nakladania nákladu do
ložného priestoru a chráni plech pred poškodením.

Obidva svetelné pásy s diódami LED, ktoré našli svoje miesto pod strechou,
osvetľujú ložný priestor takmer bez vzniku tieňa, čím zlepšujú orientáciu
pri nakladaní i vykladaní.

Opora pre palety vložená do nástupného schodíka v posuvných dverách
stabilizuje náklad v oblasti dverí a účelná je najmä pri preprave europaliet či
mrežovaných kontajnerov.

Plastová podlaha s optimalizovanou hmotnosťou slúži na vyrovnanie plochy,
čím umožňuje lepšie využitie i čistenie ložného priestoru. V porovnaní s drevenou
podlahou prináša zníženie hmotnosti približne o 18,5 kg2.

Multifunkčný box umožňuje vodičovi alebo spolujazdcovi vybaviť prípadné
kancelárske a písacie práce priamo v kokpite, na praktickom pracovnom
mieste – s možnosťou použitia integrovaného držiaka na tablet3.

1

Vnútorný strešný nosič batožiny bude pravdepodobne k dispozícii od 2. štvrťroka 2018.
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2

V porovnaní s drevenou podlahou vo vozidle s extra dlhým variantom.

3

Držiak na tablet možno získať iba ako doplnok Mercedes-Benz.

Na chladení interiéru sa podieľa klimatizácia vpredu a vysokovýkonná
strešná klimatizácia s chladiacim výkonom 11 kW. Pri vysokej vonkajšej teplote
zabezpečuje max. klimatický komfort v priestore pre cestujúcich.

Vnútorné obloženie Luxus s možnosťou nabíjania prostredníctvom rozhrania USB
a odkladací priestor na chytrý telefón dodáva priestoru pre cestujúcich reprezen
tatívnu úroveň a zároveň znižuje hlučnosť i stratu tepla.

Zadné dvere, zvnútra vyplnené plastom, pôsobia v priestore pre cestujúcich či
v ložnom priestore príjemným, reprezentatívnym dojmom.

Pravé posuvné dvere, ktoré sú zvnútra obložené plastovými panelmi, podčiarkujú
vizuálny dojem priestoru pre cestujúcich, prípadne ložného priestoru.

Mimoriadne príjemné cestovanie umožňuje cestujúcim dostupná konštrukcia
sedadiel umiestnených do troch radov, ktorá prináša možnosť ľahkého zabudovania
aj demontáže. Jednotlivé operadlá pritom možno nastaviť v uhle 20° a k pocitu
pohodlia prispievajú aj komfortné opierky hlavy.

Špeciálne držiaky na poháre sú v priestore pre cestujúcich umiestnené tak,
aby boli dobre dosiahnuteľné. Pri každom sedadle poskytujú možnosť praktického
uloženia horúcich či studených nápojov v pohároch, fľašiach alebo dózach.
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Vaša

mobilita 4.0

Pre maximálne zefektívnenie a spríjemnenie práce sú pre Sprinter k dispozícii rôzne rádiá,
multimediálne systémy aj riešenia konektivity. Podľa potreby siaha spektrum ponuky od
držiaka na chytrý telefón cez rádio s rozhraním Bluetooth® a funkciou hlasitého hovoru až
po multimediálny systém disponujúci dotykovým panelom s vysokým rozlíšením, rýchlu
navigáciu na pevnom disku s 3D zobrazením mapy a funkciu integrácie chytrého telefónu.
Obsluha je taká, akú si možno želať: jednoduchá. Obsluhu multimediálnych systémov
umožňuje napríklad dotykový displej s vysokým rozlíšením či tlačidlo dotykového ovládania
umiestnené na multifunkčnom volante. Všetky ovládacie a zobrazovacie prvky sú dobre
prístupné a ľahko identifikovateľné.
Súčasťou moderného pracovného sveta sú aj digitálne riešenia, a preto sme vybavili
Sprinter integrovaným komunikačným modulom, ktorý tvorí vo vozidle technickú základňu
pre nepretržité internetové spojenie. Umožňuje tak využívanie aktuálnych aj budúcich
služieb Mercedes PRO. Od predvídavého Manažmentu údržby, ako jednej zo služieb, ktorá
pomáha minimalizovať doby výpadku, až po digitálnu knihu jázd, ktorá nahrádza papierovanie, spektrum výhod je naozaj široké.

Inteligentné zosieťovanie

15

Infotainment a konektivita

Univerzálny držiak na chytrý telefón, umiestnený na dohľad aj dosah vodiča,
umožňuje používanie rôznych mobilných koncových zariadení priamo vo vozidle.

Bezkáblový nabíjací systém poskytuje možnosť jednoduchého nabíjania mobilných
koncových zariadení, ktoré podporujú štandard Qi 1.2 alebo disponujú možnosťou
vybavenia týmto štandardom. Umiestnený je v strednej časti horného odkladacieho
priestoru stredovej konzoly.

Multifunkčný volant tvorí priestor na zoskupenie tlačidiel dotykového ovládania či
klasických tlačidiel umožňujúcich pohodlné ovládanie palubného počítača, funkcií
vozidla či multimediálnych systémov. Nemusíte pritom ani zložiť ruky z volantu.

Systém núdzového volania Mercedes‑Benz môže nadviazaním núdzového volania
v prípade nehody rozhodujúcim spôsobom prispieť k skráteniu času do príchodu
záchranných zložiek na miesto nehody.

Rýchla pomoc pri poruche stlačením tlačidla: Poruchový manažment nadviaže
hlasové spojenie s centrom starostlivosti o zákazníkov (CAC) a umožní rýchle
poskytnutie pomoci na určenom mieste.

Táto výbava kompletizuje multimediálny systém MBUX (angl. Mercedes-Benz
User Experience) s 26 cm (10,25-palcovým) dotykovým displejom na plnohodnotný
navigačný systém, ktorý umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie zdolávanie trás
využívaním funkcie navádzania do cieľa.
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Modulová ponuka pre rádio, multimédiá a navigáciu

Audiosystém Mercedes-Benz ponúka okrem analógového príjmu rádia už aj
rozhranie Bluetooth® s funkciou hlasitého hovoru, rovnako ako rozhranie USB.
Na želanie je k dispozícii aktualizácia na digitálne rádio.

Multimediálny systém MBUX so 17,8 cm (7-palcovým) dotykovým displejom vás
presvedčí svojou intuitívnou dotykovou obsluhou, dotykovým displejom s vysokým
rozlíšením a všestrannými možnosťami komunikácie a infotainmentu.

Multimediálny systém MBUX obsahujúci 26 cm (10,25-palcový) dotykový displej
s vysokým rozlíšením ponúka okrem iných funkcií aj rýchlu navigáciu na pevnom
disku s 3D zobrazením mapy a funkciou integrácie chytrého telefónu.

Moderné rádiá a multimediálne systémy splnia takmer všetky
želania, pokiaľ ide o infotainment, navigáciu či komunikáciu.
Spojenie mobilných koncových zariadení s internetom umožňuje integrovaný modul LTE/modul umožňujúci mobilné
spojenie vybavený funkciou prístupového bodu. Inovovaná je
aj obsluha multimediálnych systémov, pri ktorej sa využívajú
dotykové displeje a tlačidlá dotykového ovládania umiestnené
na volante, rovnako ako ovládanie hlasom. Navyše existuje
možnosť predčítania prijatých správ alebo ich vytvorenia využitím funkcie diktovania. Navigácia využíva aktuálne informácie
o premávke1, aby ste sa na svojich cestách vyhli podľa možnosti

všetkým dopravným zápcham. Na integráciu chytrých telefónov
do ovládacieho a zobrazovacieho systému vozidla slúži funkcia
integrácie chytrého telefónu.

Výber mimoriadnej výbavy pre rádio, multimédiá a navigáciu:

1

Aktuálne informácie o premávke (dopravné informácie v reálnom čase, špecifické pre konkrétnu krajinu)
iba v kombinácii so službou Mercedes PRO.

Predpríprava na rádio s dvojpásmovými reproduktormi vpredu
Audiosystém Mercedes-Benz s rozhraním Bluetooth® a dvojpásmovými
reproduktormi vpredu
Multimediálny systém MBUX so 17,8 cm (7-palcovým) dotykovým displejom je
presvedčivý svojou intuitívnou dotykovou obsluhou, integráciou chytrého telefónu
aj funkciou navigácie
Multimediálny systém MBUX s 26 cm (10,25-palcovým) dotykovým displejom
ponúka displej s vysokým rozlíšením spolu so všestrannými možnosťami
komunikácie a infotainmentu. Na želanie je k dispozícii asistent sledovania
dopravných značiek
Navigácia rozširuje multimediálny systém MBUX s dotykovým displejom na plne
integrované navigačné systémy – na želanie aj s funkciou aktuálnych informácií
o premávke1
Vysielanie DAB+ pre všetky varianty rádia vás očarí veľkým výberom programov,
dobrým príjmom a pôsobivým zvukom

Výbavy | Infotainment a konektivita

Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect

Mercedes PRO
solutions

Inteligentne spája
vozidlá a osoby.

Poskytuje individuálne
riešenia, ktoré sú prispôsobené
konkrétnym potrebám.

Mercedes PRO
service

Mercedes PRO
inspire

Predvídateľným a efektívnym
spôsobom udržiava
prevádzku vozidiel v pohybe.

Poskytuje podnety
a informuje o nových
výsledkoch vývoja.

Mercedes PRO
finance

Mercedes PRO
mobility

Umožňuje dokonale
prispôsobené riešenia
financovania.

Poskytuje individuálne
a flexibilné riešenia mobility.

Mercedes PRO: zjednodušuje a zrýchľuje vaše podnikanie
Mercedes PRO otvára ponukou optimálne zosieťovaných a na mieru šitých služieb, ako aj digitálnymi službami nové možnosti a pomáha pri
zjednodušovaní a urýchľovaní podnikania s vyššou produktivitou. Ponuka prostredníctvom individuálne prispôsobiteľných a komplexných prepravných
riešení zvyšuje efektívnosť podnikov a vy sa môžete sústrediť na jadro vášho podnikania.
Mercedes PRO zahŕňa služby Mercedes PRO connect, riešenie konektivity pre autoparky, ktoré inteligentne prepája manažéra autoparku s vozidlami
a pracovníkmi, ako aj služby Mercedes PRO solutions, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám v oblasti prepravy. Služba Mercedes PRO
service pomáha zákazníkom pri zabezpečovaní efektívnej a predvídateľnej prevádzky vozidiel, Mercedes PRO inspire zase informuje o nových výsledkoch
vývoja a poskytuje podnety na ešte výraznejšie zefektívnenie podnikania. Ak zákazník hľadá dokonale prispôsobené riešenia financovania a lebo
flexibilné a individuálne možnosti mobility, nájde vhodné riešenie v podobe Mercedes PRO finance, ako aj Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO príde na trh v roku 2017 vo vybraných európskych krajinách. Ďalšie informácie získate u svojho obchodníka Mercedes‑Benz.

Mercedes PRO

Všade, kde je potrebné

niečo a niekoho prepraviť,
je aj Sprinter

Musí byť pre vás transportér predovšetkým praktický a ekonomický? Alebo by ste chceli
získať reprezentatívne dodávkové vozidlo, ktoré spĺňa aj tie najvyššie požiadavky kladené na
komfort? Sprinter vám umožní oboje – a poskytne oveľa viac: skriňové vozidlo a Tourer,
rovnako ako podvozok a valník so samostatnou alebo dvojitou kabínou tvoria základ pre
pôsobivé spektrum variantov. Tento počet ešte zvyšujú 4 motorizácie, početné mi
moriadne výbavy, varianty podvozka a riešenia výrobcov nadstavby, špecifické pre toto
odvetvie. Konfigurovať tak môžete vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
5 500 kg. Vo vozidle Sprinter Tourer si nájde svoje miesto 8 osôb plus vodič. So zohľadnením najdlhšej zo 4 dĺžok vozidiel a najvyššej z 3 striech vám skriňové vozidlo Sprinter
ponúka ložný priestor s objemom až 17 m3. V prípade potreby môžete k vozidlu pripojiť
ešte príves s nákladom 3 500 kg – pri súčasnom dodržaní prípustnej hmotnosti ťažnej
súpravy 8 750 kg.
Viac ako 600 mimoriadnych výbav, medzi ktoré patria napríklad špeciálne riešenia
pre vozový park a podvozok, umožňuje Sprinteru presnejšie sa prispôsobiť vašim požiadavkám. Pre špeciálne požiadavky, ktoré sa vyskytujú v tomto odvetví, vám program
Mercedes-Benz VanSolution ponúkne kompletné riešenia priamo z výrobného závodu a v
rámci partnerského programu „Mercedes-Benz VanPartner“ riešenia nadstavby a prestavby
formou duálnej fakturácie, vždy v osvedčenej kvalite.
Sprinter vám ponúka na výber celú škálu agregátov, ktoré vám umožnia dosiahnuť vaše ciele
rovnako suverénne ako hospodárne.

Všetky informácie súvisiace s problematikou kompletných riešení z výrobného závodu a riešení z odvetvia nájdete na stránke Conversion World,
ktorá tvorí digitálny vstupný bod pre riešenia nadstavby a prestavby: http://conversion-world.com

Riešenia založené na potrebách

Tvary karosérie

Max. výška posuvných dverí:
1 818 mm

Max. výška zadných dverí:
1 818 mm

Max. výška priestoru pre cestujúcich:
1 918 mm

Výšky
vozidla:
2 633 mm
2 360 mm

Max. užitočné zaťaženie: 1 360 kg
Max. hmotnosť brzdeného/nebrz
deného prívesu: 2 000/750 kg
Max. prípustná celková
hmotnosť:
3 500 kg

Výška hrany
lož. priestoru:
min. 639 mm

Dĺžky vozidla: 5 267 mm

Max. šírka vozidla s vonkajšími
zrkadlami: 2 345 mm

5 932 mm

Max. šírka posuvných dverí:
1 251 mm

Max. šírka priestoru pre cestujúcich:
1 774 mm

Max. 8 sedadiel
plus vodič

Uvedené rozmery a hmotnosti vozidla predstavujú základné
údaje, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od druhu pohonu, tonáže
a ďalších komponentov mimoriadnej výbavy.
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Riešenia založené na potrebách

6 967 mm

Dĺžky priestoru pre cestujúcich:
2 597 mm

Max. šírka zadných dverí:
1 542 mm

3 262 mm

4 297 mm

Max. výška posuvných dverí:
1 899 mm

Max. výška zadných dverí:
1 927 mm

Výšky
vozidla:

Max. výška ložného priestoru:
2 243 mm

2 831 mm
2 620 mm
2 365 mm
Max. užitočné zaťaženie: 3 175 kg
Max. hmotnosť brzdeného/nebrz
deného prívesu: 2 000/750 kg
Max. prípustná celková
hmotnosť: 5 500 kg

Výška hrany
lož. priestoru:
min. 566 mm

Dĺžky vozidla: 5 267 mm

Max. šírka vozidla s vonkajšími
zrkadlami: 2 345 mm

5 932 mm

Max. šírka posuvných dverí:
1 260 mm

6 967 mm

Max. šírka ložného priestoru:
1 787 mm

Max. šírka zadných
dverí: 1 555 mm

Max. ložný
objem: 17 m3

Dĺžky ložného priestoru
2 607 mm

7 367 mm

3 272 mm

4 307 mm

4 707 mm
Riešenia založené na potrebách
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Max. užitočné zaťaženie: 3 155 kg
Max. hmotnosť brzdeného/nebrz
deného prívesu: 2 000/750 kg
Max. prípustná celková
hmotnosť: 5 500 kg

Min. výška hrany
ložného priestoru:
894 mm

Dĺžky vozidla: 5 496 mm

6 246 mm

6 946 mm

Max. šírka vozidla s vonkajšími
zrkadlami: 2 675 mm

Max. šírka korby:
2 135 mm

Max. ložná
plocha: 9,2 m2

Uvedené rozmery a hmotnosti vozidla predstavujú základné
údaje, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od druhu pohonu, tonáže
a ďalších komponentov mimoriadnej výbavy.
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Riešenia založené na potrebách

Dĺžky korby: 2 858 mm

3 408 mm

4 308 mm

Max. užitočné zaťaženie: 3 010 kg
Max. hmotnosť brzdeného/nebrz
deného prívesu: 2 000/750 kg
Max. prípustná celková
hmotnosť: 5 500 kg

Min. výška hrany
ložného priestoru:
969 mm

Dĺžky vozidla: 5 576 mm

6 156 mm

6 856 mm

Max. šírka vozidla s vonkajšími
zrkadlami: 2 675 mm

Max. šírka korby:
2 135 mm

Max. ložná
plocha: 7,7 m2

Dĺžky korby: 2 128 mm

2 708 mm

3 408 mm
Riešenia založené na potrebách
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Zaistí

vašu cestu k úspechu

Koncepcia vozidla Sprinter je postavená na bezpečnosti. Pevný základ pritom tvorí jeho
holá karoséria, ktorá je vďaka svojej konštrukcii a zloženiu materiálu mimoriadne stabilná.
Dopĺňajú ju početné asistenčné systémy. Pretože aj ten najskúsenejší vodič sa dostane
do situácií, v ktorých môže uvítať podporu či pomoc. Spektrum ponuky siaha od sériovo
integrovaného asistenta jazdy pri bočnom vetre až po aktívneho asistenta brzdenia a asistenta udržiavania jazdného pruhu – obidva systémy sú súčasťou sériovej výbavy vozidiel
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg. 3 kamerové riešenia,
počnúc cúvacou kamerou so zobrazením vo vnútornom zrkadle a končiac 360-stupňovou
kamerou, na želanie zdokonalia už i tak výborný výhľad z miesta vodiča. Vysokovýkonné
svetlomety s LED, dostupné na želanie, v tme dokonale osvetlia vozovku.
Ak by sa predsa stalo, že by bol vodič vystavený zrážke, potrebnú ochranu mu poskytne
sériovo zabudovaný airbag. Na želanie je pre vodiča a spolujazdcov k dispozícii 5 ďalších
airbagov. V prípade nehody môže k zvýšeniu ochrany prispieť aj multikolízna brzda:
po rozpoznaní zrážky samočinne iniciuje brzdenie, čím napomôže vyhnutiu sa následným
zrážkam.

Bezpečnosť

Asistenčné systémy

Aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu dokáže poskytnúť pomoc pri rozpoznaní neúmyselného opustenia jazdného pruhu,
kedy varuje vodiča a v prípade potreby brzdnými zásahmi aktívne navedie vozidlo naspäť do jazdného pruhu.

Aktívny asistent brzdenia môže pomôcť zabrániť vzniku nehôd s vozidlami idúcimi vpredu aj chodcami, ktorí prechádzajú
krížom cez jazdnú dráhu, alebo zmierniť následky nehody.

Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC dokáže zachovať odstup od vozidla idúceho vpredu, ktorý nastavil vodič,
a poskytuje vodičovi pomoc napríklad pri jazde po diaľnici alebo v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom.

Asistent sledovania mŕtveho uhla s výstrahou pred premávkou v priečnom smere napomáha vydaním optických a akustických
výstražných signálov predchádzať nehodám pri zmene jazdného pruhu, cúvaní pri vyparkovaní či vystupovaní.

Výbavy | Asistenčné systémy

Viditeľnosť a svetlo

Cúvacia kamera so zobrazením vo vnútornom zrkadle zlepšuje výhľad na oblasť nachádzajúcu sa priamo za vozidlom
a zvyšuje bezpečnosť pri cúvaní.

Parkovací balík s 360-stupňovou kamerou poskytuje všestrannú pomoc pri parkovaní a posúvaní, čím zvyšuje úroveň
bezpečnosti a komfortu.

Vysokovýkonné svetlomety s LED zlepšujú osvetlenie vozovky a vizuálne zdokonaľujú dizajn prednej časti vozidla.

Systém stieračov WET WIPER SYSTEM1 poskytuje vodičovi už počas stierania ten najlepší výhľad.

1

K dispozícii iba v kombinácii s dažďovým snímačom.

Výbavy | Viditeľnosť a svetlo

Rozhodnúť sa pre Sprinter znamená rozhodnúť sa pre vozidlo, ktoré už viac ako 20 rokov
pôsobivo dokazuje svoju hospodárnosť. Nový Sprinter pokračuje v písaní tejto úspešnej
histórie vďaka svojej osvedčenej kvalite a spoľahlivosti. Už od začiatku pritom profitujete
z jeho hospodárnosti: umožňuje to atraktívna vstupná cena pre vozidlá s náhonom na
predné kolesá, rovnako ako početné možnosti konfigurácie, v rámci ktorých si objednáte
presne to, čo potrebujete.
A preto, že dobré veci radi ešte zdokonalíme, optimalizovali sme aj naše dieselové motory
z hľadiska spotreby. Aj zvýšenie užitočného zaťaženia1 približne o 50 kilogramov, lepšia
priestrannosť1 a dno ložného priestoru1 znížené približne o 80 mm tvoria ďalšie pozitíva1,
z ktorých profituje váš podnik. Tieto vylepšenia umožnia lepšie nakladanie nákladu
do Sprinteru a uľahčia nastupovanie.
Sprinter tak tvorí priestor na kombináciu úspornej spotreby paliva a inteligentnej funkčnosti,
ktorá vyúsťuje do všestranne hospodárneho riešenia mobility.

1

V kombinácii s náhonom na predné kolesá v porovnaní s náhonom na zadné kolesá.
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Hospodárnosť

Ekonomické,

vždy keď je to potrebné

Trvalo hospodárny, vždy mobilný
Osvedčená kvalita vozidla Sprinter je aj naďalej zárukou maximálnej spoľahlivosti. Výrazne
sa zlepšila aj efektivita tohto vozidla v oblasti prepravy: vozidlo vybavené náhonom na predné
kolesá presvedčí väčším objemom ložného priestoru a dnom ložného priestoru zníženým
o 80 mm v porovnaní s vozidlami vybavenými náhonom na zadné kolesá. K tomu je ešte potrebné
pripočítať 50 kg, o ktoré sa zvýšilo užitočné zaťaženie oproti vozidlám vybaveným náhonom
na zadné kolesá. Pri zvládaní ťažších úloh sú tým správnym riešením vozidlá s náhonom
na zadné kolesá: zaťažiť ich možno najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 5 500 kg
a maximálnou hmotnosťou prívesu 3 500 kg.
Riešenie mobility orientované na budúcnosť zahŕňa v dnešnej dobe viac než vlastniť vozidlo.
Sprinter preto sprevádza rozsiahla ponuka servisných služieb, ktorá siaha od financovania
cez poistenie až po uzatvorenie zmluvy na vykonávanie údržby. Výsledkom môžu byť atraktívne
cenové zvýhodnenia a možnosť dlhodobého plánovania nákladov. Optimalizáciu hospodárnosti prinesie aj profesionálne riešenie konektivity a vozového parku Mercedes PRO. Spomenúť
môžeme napríklad Manažment údržby, ktorý umožňuje predvídané plánovanie termínov,
zvyšuje dostupnosť vozidla a pomáha zachovať jeho spoľahlivosť počas celej doby používania.

Hospodárnosť | Efektívnosť prepravy

Dynamické a hospodárne napredovanie
Zotrvanie na ceste úspechu si vyžaduje silný pohon: 4-valcový dieselový motor v troch výkonových stupňoch a dieselový motor V6 predstavujú vo vozidle Sprinter príkladnú kombináciu
sily a hospodárnosti. Osvedčené motory boli podrobené optimalizácii z hľadiska spotreby
paliva, pričom sa napríklad znížilo trenie vo vnútri motorového priestoru. Celá motorizácia
zahŕňa možnosť objednania prevodovky s ručným radením1, rovnako ako automatickej
prevodovky.
Dodržanie náročných požiadaviek, ktoré kladie na vozidlá emisná norma Euro-6, prípadne
Euro VI, umožňuje technológia selektívnej katalytickej redukcie (SCR). Tento postup znižuje
v dieselových motoroch emisie oxidov dusíka. Katalyzátor pritom odvádza spaliny a oxidy
dusíka2 sa pomocou prídavnej prísady AdBlue® na báze vody premieňajú na dusík a vodu.

1

 ériová šesťstupňová prevodovka s ručným radením v kombinácii s dieselovým motorom V6 OM642 bude pravdepodobne k dispozícii
S
od 4. štvrťroka 2018. 2 Medzi oxidy dusíka (NOx) patria oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2).

Hospodárnosť | Motory

K údajom v tejto publikácii: po redakčnej uzávierke tejto tlačoviny 28. 07. 2017 mohli na výrobku nastať zmeny. Počas
dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako
aj zmeny rozsahu dodávky za predpokladu, ak sú takéto zmeny alebo odchýlky pri prihliadnutí na záujmy obchodníka
únosné aj pre kupujúceho. Ak obchodník alebo výrobca používa na označenie objednávky alebo objednaného predmetu
kúpy znaky alebo čísla, z tejto skutočnosti ako takej nemožno vyvodzovať nijaké práva. Zobrazenia a opisy môžu obsahovať
aj príslušenstvo a mimoriadnu výbavu, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Odchýlky farebného tónu
sú podmienené technikou tlače. Táto tlačovina môže obsahovať aj typy a sprievodné služby, ktoré nie sú k dispozícii vo
všetkých krajinách.
Poznámky o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch majú platnosť len na území Nemeckej
spolkovej republiky a v čase redakčnej uzávierky tejto brožúry. O platných predpisoch iných krajín a ich dôsledkoch,
ako aj o záväznom stave aktuálnych informácií sa preto informujte u obchodníka transportérov značky Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.sk
Ukladanie technických údajov vo vozidle: elektronické komponenty vozidla (napr. riadiaci prístroj airbagov, riadiaci
prístroj motora atď.) obsahujú dátovú pamäť pre technické údaje o vozidle, ako sú napríklad hlásenia pri poruchách
funkcie, rýchlosť vozidla, brzdná sila alebo spôsob fungovania záchytných a asistenčných jazdných systémov pri nehode
(audioúdaje a videoúdaje sa neukladajú). Údaje sa ukladajú priebežne a v konkrétnom časovom bode ako záznam istého
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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momentu, napríklad v prípade hlásenia o poruche, vo veľmi krátkom časovom rozsahu (maximálne niekoľko sekúnd),
napríklad pri nehode, alebo v súhrnnej podobe, napríklad na vyhodnotenie namáhania konštrukčného dielu. Uložené
údaje možno vyvolať cez rozhrania vo vozidle a vyškolení technici ich môžu spracovať a použiť na diagnostiku a odstrá
nenie prípadných porúch funkcií, výrobca ich zase môže spracovať a použiť na analýzu a vylepšenie funkcií vozidla. Na
želanie zákazníka môžu údaje slúžiť aj ako základ pre ďalšie voliteľné služby. Údaje z vozidla sa výrobcovi, príp. tretej
strane poskytujú v zásade len na základe zákonného povolenia (napr. núdzové volanie vo vozidle eCall) alebo na základe
zmluvnej dohody so zákazníkom, pričom sa zohľadňuje právo na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o údajoch
uložených vo vozidle sú uvedené v návode na obsluhu vozidla, ktorého vytlačenú verziu nájdete vo vozidle alebo online
na národnej webovej stránke spoločnosti Mercedes-Benz.
Odovzdávanie starých vozidiel. Odovzdaním vášho vozidla Sprinter na jednom zo zberných miest zabezpečíte, aby
sa vozidlo spracovalo v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami Európskej únie (smernica o vozidlách po dobe
životnosti) – ale dovtedy uplynie ešte veľa času. Aby ste mohli odovzdať svoje vozidlo čo najjednoduchšie, je na území
Slovenska vytvorená celoplošná sieť odberných miest autorizovaných spracovateľov vozidiel. Vozidlo môžete odovzdať
v jednej z týchto prevádzok. Tak môžete významne prispieť k uzavretiu recyklačného cyklu a k šetreniu zdrojov. Ďalšie
informácie o recyklácii starých vozidiel, ich zhodnocovaní aj o podmienkach ich odovzdávania sú k dispozícii na národnej
internetovej stránke značky Mercedes-Benz.

