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Voor wie niet wil kiezen 
tussen mens en materiaal.

De dubbelcabines van Mercedes-Benz bieden u het beste van twee 

werelden. Zowel voor de Vito, de Viano als de Sprinter is er een praktische 

dubbelcabinevariant die opvallend veel ruimte biedt voor mens en materiaal. 

En dit alles uiteraard zonder concessies te doen aan het rijcomfort, de veiligheid 

én het rendement van de bestelwagens. Daarmee onderneemt u altijd conform 

de standaard van Mercedes-Benz én met de praktische inzetbaarheid die past 

bij uw situatie. 

In het midden- en kleinbedrijf, in de bouw, in de industrie, bij de overheid en 

in tal van andere branches wordt meer van een bestelwagen gevraagd dan een 

grote laadruimte alleen. Wanneer er naast goederen, gereedschappen of ander 

soort materiaal ook nog eens meerdere personen moeten worden vervoerd, 

is een dubbelcabine van Mercedes-Benz de oplossing. De dubbelcabine biedt 

ruimte tot wel zeven personen. Daarbij kunnen alle inzittenden rekenen op 

het comfort en de luxe die men van een Mercedes-Benz mag verwachten. 

De dubbelcabine is daardoor de ideale bestelwagen tijdens de werkweek 

en het weekend. Wie zegt dat werk en privé gescheiden moet blijven?

In deze brochure leest u meer over de verschillende uitvoeringen van de 

Vito, Viano en Sprinter dubbelcabine. Voor iedere ondernemer is er een 

Mercedes-Benz dubbelcabine op maat. 

De Mercedes-Benz dubbelcabines 3



Denuc nobis

Sequitur est mutationem
Lectores legere accumsan
Mirum est notare quam
Anteposuerit Litterarum 
Quinta decima Eodem modo
Duis autem vel eum Iriure
Processus dynamicus 

Enim ad minim veniam
Placerat facer possim
Feugiat nulla wisi Facilisis
Facit eorum claritatem
Nostrud exerci ullamcorper

De Vito dubbelcabine.

De Vito overtuigt op vele fronten. De viercilinder CDI-motoren en de handgeschakelde 

versnellingsbak ECO-Gear zorgen voor aanmerkelijk minder verbruik en uitstoot. Voordelen 

die u als ondernemer zullen aanspreken. Maar ook het onderstel en interieur zullen bij u als 

bestuurder bijzonder goed in de smaak vallen. De Vito is duurzaam, stil en vooral rendabel. Een 

goede uitgangspositie voor alle inzetmogelijkheden die perfect aansluiten op uw branche en 

transporttaak.

De Vito dubbelcabine is de meest economische manier om tot wel zes personen en een grote

hoeveelheid lading te vervoeren. Praktische inzetbaarheid en comfort gaan daarbij hand in hand.

Om de Vito dubbelcabine nog verder op uw specifieke wensen af te stemmen, kunt u kiezen uit

drie uitrustingsniveaus: Comfort, Comfort PLUS en Comfort PLUS XL. Welk past het beste bij u?

De Vito dubbelcabine4
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De Vito Comfort dubbelcabine is dé transportoplossing voor wie zoekt naar de perfecte 

balans tussen functionaliteit en veiligheid. Deze dubbelcabine biedt ruimte aan 

maximaal zes inzittenden en heeft een laadruimte waarin u alle benodigde materialen en 

gereedschappen vervoert.  Het passagiersgedeelte wordt netjes van de laadruimte gescheiden 

met een hoogwaardige ABS kunststof scheidingswand met ruit. Vanuit de laadruimte is er 

ook een doorlaadmogelijkheid onder de bank. De rubbervloer in het cabinedeel is niet alleen 

netjes afgewerkt, maar ook nog eens bijzonder praktisch in het dagelijkse gebruik. 

Vito Comfort dubbelcabine6
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Veiligheid Ook de inzittenden achterin mogen rekenen op 

maximale bescherming. De standaard driepuntsgordels 

zorgen voor extra veiligheid onderweg. Indien gewenst zijn 

optioneel ook hoofdsteunen verkrijgbaar. 

Driezitsbank De driezitsbank achter de voorstoelen biedt 

een uitstekend zitcomfort dankzij de licht voorgevormde 

zittingen. Het robuuste materiaal garandeert een optimaal 

en ergonomisch zitcomfort voor de lange termijn. 

Doorlaadruimte Het meenemen van langere delen is in de 

Vito Comfort dubbelcabine geen enkel probleem. Dankzij de 

grote doorlaadruimte, die even breed is als de ruimte  tussen 

de wielkasten, kunnen buizen, latten of underlayment platen 

eenvoudig onder de achterbank geschoven worden.

Bankring De doorlaadruimte onder de bank wordt in 

de Vito Comfort dubbelcabine geleverd met een fraai 

vormgegeven kunststof afwerking, de bankring. Optioneel 

is deze bankring met een opbergvak te bestellen.

Vito Comfort dubbelcabine. 
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Zakelijk en privé rijden in deze dubbelcabinevariant is rijden in veiligheid en luxe.  

De Vito Comfort PLUS dubbelcabine laat tot wel zes inzittenden genieten van het comfort 

van een Mercedes-Benz personenwagen. Dankzij het speciale comfortonderstel, de luxe 

zijwanden, 

de hemelbekleding, de in hoogte verstelbare hoofdsteunen op alle zitplaatsen en de 

optioneel verkrijgbare luxe veloursmat mag ook deze Vito dubbelcabine zich met recht een 

echte Mercedes-Benz noemen. Daarnaast bieden de vele praktische opbergmogelijkheden 

uitkomst wanneer u met collega’s naar de bouwplaats rijdt of met het gezin op vakantie gaat.
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Vito Comfort PLUS dubbelcabine. 

Veiligheid Ook de inzittenden achterin mogen rekenen op 

maximale bescherming. De standaard driepuntsgordels 

zorgen voor extra veiligheid onderweg. De verstelbare 

hoofdsteunen worden in de Vito Comfort PLUS 

dubbelcabine  eveneens standaard geleverd. 

Zitplaatsen De als optie verkrijgbare luxe bank met 

voorgevormde zitplaatsen voor de Vito Comfort PLUS 

dubbelcabine biedt dankzij de drie gescheiden rugleuningen 

meer stabiliteit en comfort voor de passagiers achterin.

12-volt aansluiting Een koelbox of laptop is tijdens de 

werkweek binnen een handomdraai aangesloten via de handig 

geplaatste12-volt aansluiting in de dubbelcabine. Maar ook in 

het weekend biedt deze aansluiting voordelen. Zo kunnen de 

kinderen bijvoorbeeld onderweg gamen of een DVD bekijken.  

Bekleding De zijwand is vervaardigd uit hoogwaardig ABS 

kunststof en de hemel is voorzien van een stoffen 

bekleding. Een fraaie afwerking voor een langdurige inzet.

Luchtuitstroomopening Via een luchtuitstroomopening 

wordt de warme of frisse lucht in de Vito Comfort PLUS 

dubbelcabine gelijkmatig verspreid.

Comfortonderstel Het veergedrag van de Vito 

Comfort PLUS dubbelcabine is perfect afgestemd op 

personenvervoer.

Brede doorlaadruimte De brede doorlaadruimte onder de 

bank van de Vito Comfort PLUS dubbelcabine heeft met de 

bankring een fraai vormgegeven kunststof afwerking. Deze 

wordt standaard met een praktisch opbergvak geleverd.



De Vito Comfort PLUS XL dubbelcabine wordt gemaakt op basis van de Vito lengtevariant 

XL en biedt daardoor nog meer ruimte voor de passagiers. Maximaal zes personen kunnen 

in deze ruime dubbelcabine met royale instap, comfortabele driezitsbank en riante 

beenruimte nog veiliger en comfortabeler reizen. Deze variant wordt standaard geleverd 

met comfortonderstel en luchtuitstroomopening in het passagiersgedeelte. Door de fraaie 

en luxueuze afwerking van deze bestelwagen zou u bijna vergeten dat het hier om een 

bedrijfswagen gaat.

Vito Comfort PLUS XL dubbelcabine10



Rubrizierung | Navigation 11Vito Comfort PLUS XL dubbelcabine 11

Vito Comfort PLUS XL dubbelcabine. 

Zitcomfort De driezitsbank in de Vito Comfort PLUS XL 

dubbelcabine wordt geleverd met een langere zitting. 

Dit draagt bij aan de aangename reiservaring in deze 

comfortabele dubbelcabinevariant.

Beenruimte De fraai afgewerkte wand zonder 

doorlaadruimte maakt een verdere verplaatsing van de 

driezitsbank naar achteren mogelijk. Hierdoor wordt 

achterin 16 cm extra ruimte voor de passagier gecreëerd. 

Comfortonderstel Het veergedrag van de Vito Comfort 

PLUS XL dubbelcabine is dankzij het comfortonderstel 

perfect afgestemd op personenvervoer. Zeker in combinatie 

met het riante zitcomfort van de Vito Comfort PLUS XL 

dubbelcabine, is het zeer aangenaam reizen.

Bankring De onderzijde van de driezitsbank is keurig afgewerkt 

met een kunststof bankring.

12-volt aansluiting Een koelbox of laptop is tijdens de 

werkweek binnen een handomdraai aangesloten via de handig 

geplaatste 12-volt aansluiting in de dubbelcabine. Maar ook in 

het weekend biedt deze aansluiting voordelen. Zo kunnen de 

kinderen bijvoorbeeld rustig onderweg gamen of een 

DVD kijken.

Luxe vloermat  Alle vloermatten in de Vito worden als 

optie in alle varianten geleverd. De Vito Comfort PLUS 

XL dubbelcabine kan worden besteld met hoogwaardige 

veloursmatten in tapijtkwaliteit. 
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De Viano dubbelcabine.

De Mercedes-Benz Viano heeft vele talenten. Dankzij het speciale 

comfortonderstel, het luxueuze interieur en de omvangrijke 

uitrustingsmogelijkheden wordt rijden in de Viano reizen. Daarmee is het de 

perfecte gezinsauto. Maar ook als shuttle, zakenauto en reiswagen laat deze 

Mercedes-Benz zich van zijn stijlvolste kant zien. Met de Viano kiest u voor 

kwaliteit tot in het kleinste detail. Die keuze wordt direct bevestigd wanneer 

u intstapt. Een ongeëvenaard rijcomfort en een representatief uiterlijk zijn de 

kenmerkende karaktertrekken van de nieuwe Viano. In alle opzichten is de 

Viano een echte Mercedes-Benz.  

Ook het talent van de Viano dubbelcabine, die plaats biedt aan maximaal 

vijf personen, is zonneklaar. De basis voor het model wordt gevormd door de 

Viano in lange en extra lange uitvoering. De scheidingswand met ruit scheidt 

de laadruimte van het passagiersgedeelte. Het hoogwaardige afwerkingsniveau, 

kenmerkend voor de Viano, is ook duidelijk zichtbaar in de laadruimte. En met 

de twee uitrustingsniveaus, Comfort PLUS en Comfort PLUS XL, is er altijd een 

Viano dubbelcabine die bij u past.

De Viano dubbelcabine 13
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De Viano Comfort PLUS dubbelcabine biedt met meer beenruimte en een luxe afwerking 

alles wat een passagier zich tijdens de reis kan wensen. Dit voertuig biedt plaats aan vijf 

inzittenden en heeft een maximaal laadvolume van 3,9 m3. De kunststof scheidingswand met 

ruit is aan beide zijden bekleed. De drie zittingen met driepuntsgordels, de neerklapbare 

armleuningen en verstelbare hoofdsteunen op alle zitplaatsen versterken het gevoel van 

comfort en veiligheid. Alles heeft een ongekend hoog afwerkingsniveau, waardoor u altijd in 

stijl onderneemt.
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Viano Comfort PLUS dubbelcabine. 

Afgewerkte wand De hoogwaardige afwerking 

van de Viano is niet alleen goed zichtbaar in het 

passagierscompartiment, maar ook in de laadruimte. 

De wand met ruit is aan beide zijden voorzien van een 

hoogwaardige velours bekleding.

Klimaatbeheersing  De luchtuitstroom achterin de 

Viano Comfort PLUS dubbelcabine zorgt voor een optimale, 

gelijkmatige koeling of verwarming. De TEMPMATIK airco 

kan voor het passagiersgedeelte separaat geregeld worden 

waardoor alle inzittenden hun eigen omgevingstemperatuur 

kunnen instellen.

Zijwand  De bekleding van de zijwand zorgt voor een 

buitengewoon fraai en afgewerkt geheel. Met het interieur 

van de Viano Comfort PLUS dubbelcabine kunt u zowel 

zakelijk als privé goed voor de dag komen.

12-volt aansluiting Een laptop is binnen een handomdraai 

aangesloten via de handig geplaatste 12-volt aansluiting 

in de dubbelcabine. U en uw passagiers kunnen zo in 

de Viano rustig doorwerken. Maar ook privé biedt deze 

aansluiting voordelen. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld 

onderweg gamen of een DVD bekijken.

Zitcomfort  Het zitcomfort in de Viano Comfort PLUS 

dubbelcabine is ongeëvenaard. De luxe voorgevormde 

fabrieksstoelen kunnen nog verder naar de individuele 

wens worden  ingesteld dankzij de verstelbare rugleuning 

en hoofdsteun. Uiteraard geven ook de standaard 

driepuntsgordels een veilig gevoel.



De Viano Comfort PLUS XL dubbelcabine is de absolute top in het dubbelcabinesegment 

en overtreft zelfs een luxe Mercedes-Benz personenwagen als het gaat om beenruimte. 

De fraaie afwerking en de riante beenruimte zorgen voor een ongekend luxe gevoel. De 

verstelbare rugleuning van de stoelen of bank in de dubbelcabine versterken het comfort. 

Deze Viano is namelijk leverbaar met verschillende bestoelingsvarianten. In plaats van de 

luxe driezits comfortbank is bijvoorbeeld ook een combinatie van twee luxe comfortstoelen 

met een inklapbare tafel leverbaar, waardoor het voertuig nog beter aansluit op de wensen 

vanuit  de zakelijke markt. 

Viano Comfort PLUS XL dubbelcabine16
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Viano Comfort PLUS XL dubbelcabine. 

Stoelen met klaptafel  Indien u de Viano Comfort PLUS 

XL dubbelcabine nog meer als een mobiel kantoor wilt 

inrichten, kunt u kiezen voor twee luxe stoelen met 

klaptafel. Een praktische tafel die u eenvoudig openklapt 

wanneer u gedurende de reis wilt doorwerken.

Afgewerkte wand De wand met ruit is in de Viano 

Comfort PLUS XL dubbelcabine aan beide zijden voorzien 

van een hoogwaardige velours bekleding. Dat geeft een 

zeer luxe uitstraling aan zowel de laadruimte als aan het 

passagierscompartiment. De positionering van de wand 

zorgt bovendien voor een zee aan ruimte. 

Zitcomfort  De standaard buitengewoon luxe driezitsbank 

van de Viano Comfort PLUS XL dubbelcabine is zeer ver 

naar achteren geplaatst waardoor bijna 50 cm beenruimte 

ontstaat. U kunt heerlijk in de voorgevormde zitplaatsen met 

verstelbare rugleuning en hoofdsteun onderuit gaan zitten. 

Hierdoor komt u uitgerust op uw bestemming aan.

Verstelbare stoelen Dat het met het zitcomfort in de 

Viano Comfort PLUS XL dubbelcabine wel goed zit, blijkt 

nog maar eens door de verstelbare stoelen. Actief rechtop 

of ontspannen onderuit. Bovendien zijn deze stoelen ook 

nog eens verder naar achteren te verplaatsen waardoor er 

nog meer beenruimte ontstaat.



De Sprinter dubbelcabine.

De Sprinter is van nature veelzijdig en biedt met drie wielbases, vier 

carrosserielengtes en drie hoogtes voor vrijwel iedere transporttaak een 

passende oplossing. Met een hoog rij- en bedieningscomfort, veel ruimte 

en innovatieve technieken stelt de Sprinter de norm. De ergonomische en 

praktische oplossingen met betrekking tot het design, de materiaalkeuze en 

de binnenafmetingen komen in deze Mercedes-Benz bestelwagen perfect 

tot hun recht waardoor u onderneemt in stijl. Dankzij het brede 

leveringsprogramma van krachtige en betrouwbare motoren kunt u 

altijd en overal vertrouwen op de bedrijfszekerheid van de Sprinter.

De dubbelcabinevarianten van de Sprinter combineren probleemloos de 

voordelen van een gesloten bestelwagen met die van een personenwagen. 

Op de tweede zitrij zijn het comfort en de beenruimte zeer riant terwijl 

een robuuste wand het passagiersdeel van de laadruimte scheidt.  De 

doorlaadmogelijkheid onder de bank maakt de Sprinter dubbelcabine nog 

breder inzetbaar. Uiteraard zonder concessies te doen aan veiligheid. Want bij 

Mercedes-Benz gaat veel aandacht uit naar mens en lading. Met de Comfort 

en Comfort PLUS uitrustingsniveaus is er voor u als ondernemer nog meer te 

kiezen. Daarmee wordt nog maar eens het bewijs geleverd dat de Sprinter van 

nature veelzijdig is.

De afgebeelde Sprinters betreffen het modeljaar tot september 2013.

De Sprinter dubbelcabine18
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De Sprinter Comfort dubbelcabine is het werkpaard van de dubbelcabinefamilie. 

Veiligheid en functionaliteit staan voorop bij dit model. Met een vierzitsbank met verstelbare 

hoofdsteunen komen tot wel zeven inzittenden comfortabel op de plaats van bestemming 

aan. Door de riante laadruimte tot 12 m3 en het maximale aanhangwagengewicht tot 3.500 

kg is er altijd genoeg laadvermogen. Handig wanneer zowel veel mensen als veel materiaal 

tegelijk op de plaats van bestemming moeten zijn!
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Laadruimte De Sprinter toont zich in alles een 

echt werkpaard. De wand die de laadruimte 

van het passagierscompartiment scheidt, is uit 

robuuste materialen vervaardigd. Deze wand zonder 

doorlaadmogelijkheid is uiteraard voorzien van een ruit.

Beenruimte De Mercedes-Benz Sprinter staat bekend 

als een ruime bestelwagen en voor de Sprinter Comfort 

dubbelcabine is dat al niet anders. Met bijna een halve 

meter beenruimte mogen passagiers achterin de Sprinter 

rekenen op comfort van een bijzonder hoog niveau. 

Sprinter Comfort dubbelcabine.

Vierzitsbank Dankzij de ruime binnenafmetingen in de 

Sprinter Comfort dubbelcabine bieden plaats aan een 

praktische vierzitsbank. Deze bank is in de robuuste 

afscheidingswand geïntegreerd en kent een hoog zitcomfort. 

Omdat de zijwanden van de Sprinter zeer recht zijn, zijn ook 

de buitenste zitplaatsen bijzonder comfortabel.

Opbergruimte Onder de vierzitsbank in het 

passagiersdeel is een enorme ruimte beschikbaar. Deze 

kan in de praktijk goed worden gebruikt voor het opbergen 

van materialen en/of persoonlijke bezittingen.



De Sprinter Comfort PLUS dubbelcabine bewijst dat de karaktereigenschappen robuust en 

luxe probleemloos hand in hand gaan. In tegenstelling tot de Comfort dubbelcabine heeft dit 

model een driezitsbank waardoor maximaal zes inzittenden royale zitruimte geboden wordt. 

De neerklapbare armleuningen, de luxe bekleding en de slimme opbergmogelijkheden 

maken de Sprinter niet alleen zeer comfortabel, maar ook bijzonder praktisch. Daarmee 

heeft dit werkpaard alles weg van een raspaard.

Sprinter Comfort PLUS dubbelcabine22
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Sprinter Comfort PLUS dubbelcabine. 

Doorlaadruimte Het meenemen van nog langere en brede 

delen is in de ruime Sprinter Comfort PLUS dubbelcabine 

geen enkel probleem. Dankzij de doorlaadruimte kunnen 

buizen, latten of underlayment platen eenvoudig onder 

de achterbank geschoven worden. De laadruimte wordt 

optimaal benut, tot wel een halve meter extra!

Zitcomfort De Sprinter Comfort PLUS dubbelcabine heeft 

in plaats van een vierzitsbank een licht voorgevormde 

driezitsbank met een bredere zit. Hierdoor komt het 

zitcomfort in de  ruime Sprinter op een nog hoger niveau.

Opbergruimte Hoewel er in de Sprinter nauwelijks 

gebrek aan ruimte is, stelt menig ondernemer toch 

bijzonder veel prijs op een opgeruimde cabine. De diverse 

opbergmogelijkheden in onder meer de linker zijwand 

bieden daarvoor uitkomst. 

Instapverlichting  De instaptrede bij de rechterschuifdeur 

van de Sprinter Comfort PLUS dubbelcabine is voorzien 

van  instapverlichting. Bij het openen van de schuifdeur 

gaat deze automatisch aan waardoor het in- en uitstappen 

gemakkelijk en veilig gaat.
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Overzicht uitrustingen.

Comfortonderstel

Kunststof afwerking bankframe

Doorlaadruimte onder scheidingswand

Scheidingswand kunststof

Scheidingswand hoogwaardig bekleed

Driezitsbank

Vierzitsbank

Twee comfortstoelen

Inklapbare tafel tussen comfortstoelen

Driepuntsgordels op zitposities

Hoofdsteunen

Comfort hoofdsteunen

Armsteunen

Rugleuning verstelbaar

Luchtuitstroomopening passagiersruimte

12V aansluiting

Hemelverlichting

Instapverlichting

Vloermat rubber of ripstructuur

Vloermat velours

Vloer in laadruimte

Laadruimte betimmering
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Accessoires.

Iedere Mercedes-Benz dubbelcabine wordt geleverd met een zeer rijke standaarduitrusting. 

Zowel de Vito als Viano en Sprinter bieden hierdoor veel comfort, veiligheid en praktische 

inzetbaarheid. U kunt de dubbelcabine van uw keuze nog verder op uw individuele wens 

afstemmen met de originele Mercedes-Benz accessoires. Een greep uit de meest populaire 

dubbelcabine accessoires vindt u hieronder. In onze accessoirebrochure kunt u verdere 

inspiratie opdoen. Vraag uw Mercedes-Benz dealer naar de mogelijkheden. 

Lat-om-lat betimmering De Vito en Sprinter dubbelcabines 

kunnen worden geleverd met een solide lat-om-lat 

betimmering. Deze zorgt bovendien voor een betere 

bescherming van de laadruimte. 

Sidebars Alle typen dubbelcabine zijn leverbaar met een 

stoere sidebar. Deze accentueert de robuuste uitstraling 

van uw bestelwagen en zorgt bovendien voor preventie van 

zijschades.

Mattenset De dubbelcabines van de Vito en Sprinter 

zijn leverbaar met de mattenset van uw keuze. Voor de 

bescherming van de vloer kunt u liezen uit rips, velours 

en rubber.

Luxe driezitsbank Deze bank biedt niet alleen meer 

zitcomfort, maar oogt ook nog eens zeer stijlvol!



Technische gegevens Vito dubbelcabines.
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A Voertuig lengte

B Wielbasis

C Voertuighoogte

D Laadvloer lengte totaal

E Lengte laadruimte

F Diepte passagiersruimte

G Lengte zitvlak

H Beenruimte1

I Zithoogte

J Hoogte doorlaad laadruimte onder bank

K Zithoek in graden

 Hoogte laadruimte (Laag dak / Hoog dak)

 Breedte voertuig

 Breedte laadruimte

 Breedte laadruimte tussen de wielkasten

 Breedte doorlaad laadruimte onder bank

 Inhoud laadruimte - Laag dak

 Inhoud laadruimte - Hoog dak

Vito Comfort/Comfort PLUS 

lengtevariant Lang

Vito Comfort/Comfort PLUS 

lengtevariant Extra Lang

Vito Comfort PLUS XL 

lengtevariant Extra Lang

499

320

187

175

163

75

44

21

41

18

22

135/176

191

142

119

122

3,2

4,1

522

343

187

198

186

75

44

21

41

18

22

135

191

142

119

122

3,6

-

522

343

187

172

167

86

48

33

41

-

22

135

191

142

119

3,2

-

1	In	relatie	tot	de	2-zits	bijrijdersbank
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Technische gegevens Viano dubbelcabines.

A Voertuig lengte

B Wielbasis

C Voertuighoogte

D Laadvloer lengte totaal

E Lengte laadruimte

F Diepte passagiersruimte

G Lengte zitvlak

H Beenruimte2

I Zithoogte

J Hoogte doorlaad laadruimte onder bank

K Zithoek in graden3

L Positie bestuurdersstoel t.o.v. stuurwiel

 Hoogte laadruimte (Laag dak / Hoog dak)

 Breedte voertuig

 Breedte laadruimte

 Breedte laadruimte tussen de wielkasten

 Inhoud laadruimte - Laag dak

 

Viano Comfort PLUS 

lengtevariant Lang

Viano Comfort PLUS 

lengtevariant Extra Lang

Viano Comfort PLUS XL 

lengtevariant Extra Lang

499

320

187

167

158

72

47

25

42

-

14

78

135

191

142

119

3,0

522

343

187

190

181

72

47

25

42

-

14

78

135

191

142

119

3,5

522

343

187

167

158

94

47

47

42

-

14

78

135

191

142

119

3,0

H G 

E 

D 
I 

B 

C
 

A 

K
F L 

I

G H

E 

D 

B 

C
 

A 

K
F L E 

D 

B 

C
 

A 

L 

H G 

I 

K
F 

2	Verstelbaar						 3	Verstelbaar	en	in	relatie	tot	de	bestuurderstoel	in	positie	L
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Technische gegevens Sprinter dubbelcabines.

A Voertuig lengte

B Wielbasis

C Voertuighoogte (Laag dak / Hoog dak)4

D Laadvloer lengte totaal

E Lengte laadruimte

F Diepte passagiersruimte

G Lengte zitvlak

H Beenruimte5

I Zithoogte

J Hoogte doorlaad laadruimte onder bank

K Zithoek in graden

 Hoogte laadruimte (Laag dak / Hoog dak)

 Breedte voertuig

 Breedte laadruimte

 Breedte laadruimte tussen de wielkasten6

 Breedte doorlaad laadruimte onder bank

 Inhoud laadruimte - Laag dak

 Inhoud laadruimte - Hoog dak

Kort Middellang Lang Extra lang

524

325

253 / 282

223

168

89

45

46

42

19

22

165 / 194

199

178

135

122

5,1

5,9

591

366

253 / 282

290

235

89

45

46

42

19

22

165 / 194

199

178

135

122

7,0

8,2

694

432

282 / 305

393

338

89

45

46

42

19

22

194 / 214

199

178

135

122

11,8

13,0

734

432

282 / 305

433

378

89

45

46

42

19

22

194 /214

199

178

135

122

13,2

14,5

B 

C 

A 

E

K

H

I
D

F

G

J

Sprinter Comfort/Comfort PLUS

4	In	relatie	tot	de	2-zits	bijrijdersbank					 5		Bij	de	variant	Lang	en	Extra	lang	(hoog	dak	/	extra	hoog	dak)						 6	Op	basis	van	enkellucht	banden
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Test de dubbelcabine. 
Maak een proefrit in de 
Vito, Viano of Sprinter.

Deze brochure geeft u de praktische informatie over de dubbelcabinevarianten 

van de Vito, Viano en Sprinter. Maar om echt het comfort, rendement en 

veiligheid te ervaren dat rijden in een Mercedes-Benz zo bijzonder maakt, is  

een proefrit veel overtuigender. Ontdek zelf het soevereine rijgevoel van onze 

bestelwagens bij uw lokale Mercedes-Benz dealer. Maar pas op, de kans is groot 

dat u niet meer wilt uitstappen. 

Uw Mercedes-Benz dealer heet u hartelijk welkom voor een proefrit in de Vito, 

Viano of Sprinter dubbelcabine. Een afspraak hiervoor is zo gemaakt. Met de 

optie ‘Zoek een dealer’ op www.mercedes-benz.nl vindt u heel eenvoudig uw 

dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer. 





Inhoud vrijblijvend. Wijzingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de 

vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (08/12).

Deze brochure is een Nederlandse uitgave. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het standaard leveringsprogramma. 

Wenst u aanvullende informatie, dan kunt u bellen met 00800 1 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.

www.mercedes-benz.nl

Mercedes-Benz Nederland, Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht, T: 030 – 247 19 11

A 5150 30 0713


