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3De Sprinter

1  Bij de Sprinter 213/313 CDI en BlueTEC, met carrosserielengte middellang en hoog dak, BlueEFFICIENCY-pakket plus, standaard hand-
geschakelde versnellingsbak en achterasreductie i = 3,692. 

2  Tot maximaal 30 jaar op voorwaarde dat het al het onderhoud en de periodieke servicebeurten door een Mercedes-Benz werkplaats worden  
uitgevoerd. 

3  Geldt sinds 1 oktober 2012 voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012.

De Sprinter legt de  
lat nóg hoger.

Krachtpatser en werkpaard – de Sprinter is meer dan een bestelwagen. Het is een echte  
partner waarop u in elk opzicht kunt vertrouwen en die u consequent ondersteunt om 
uw doelen te bereiken. 

Als benchmark in zijn segment rijdt de Sprinter al sinds 1995 voorop – en biedt u dank-
zij de compromisloze inzetmogelijkheden alle vrijheid, zodat ú zich op uw werk kunt 
concentreren. Ook de nieuwste generatie voldoet weer aan de allerhoogste eisen. De 
Sprinter wordt continu doorontwikkeld op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit, 
veiligheid, flexibiliteit, rendement, duurzaamheid en service. Met een brandstofverbruik  
vanaf 6,5 liter per 100 km1, de levenslange2 mobiliteitsgarantie MobiloVan3, de auto-
matische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS, veelzijdige uitrustingsmogelijkheden 
en innovatieve veiligheids- en BlueEFFICIENCY-pakketten voldoet de Sprinter op alle 
fronten aan uw hoge eisen. Bovendien presenteert hij zich dankzij het voortreffelijke  
design eens te meer als pionier: nóg hoogwaardiger, nóg flexibeler, nóg veiliger en nóg 
rendabeler. Mercedes-Benz Vans. Born to run.

De Sprinter  
in 3D beleven.
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Verdient zich terug:  
de Sprinter vanaf 6,5 liter 
per 100 km.1

Als een van de meest duurzame voertuigen in zijn klasse bereikt de Sprinter dankzij de 
consequent doorontwikkelde motoren2 en innovatieve BlueEFFICIENCY-technologie  
uitstekende emissie- en verbruikswaarden. Met het als optie leverbare BlueEFFICIENCY-
pakket plus kunt u het brandstofverbruik tot wel 6,5 liter per 100 km verlagen.

Rendement

BlueEFFICIENCYpakket BlueEFFICIENCYpakket plus3, 4

Banden met een lage rolweerstand • •
ECO start-stopsysteem • •
Elektrische aanzuigventilator – •
ECO stuurbekrachtigingspomp • •
Lange achterasreductie met i = 3,692 – •
Elektrisch geregelde brandstofpomp  
(nieuwe generatie) • •

Fuel Economy dynamo • •

1  Bij de Sprinter 213/313 CDI en BlueTEC met carrosserielengte middellang en hoog dak, BlueEFFICIENCY-pakket plus, standaard handgeschakelde 
versnellingsbak en achterasreductie i = 3,692. 2 Zie de technische gegevens vanaf pagina 38 voor de beschikbaarheid van motoren met emissie-
norm Euro VI. 3 Voor de Gesloten bestelwagen met carrosserielengte lang en een GVW van 3,0 en 3,5 ton en CDI-motor als aanvulling op het 
BlueEFFICIENCY-pakket leverbaar. 4 In combinatie met het BlueEFFICIENCY-pakket plus kan niet met een aanhangwagen worden gereden.
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Een hele lading  
mogelijkheden.

De Sprinter staat open voor alles wat uw dagelijks werk gemakkelijker maakt. Zo kunt  
u de laadruimte met een laadvolume tot 17 m3 bij de Gesloten bestelwagen vanaf drie 
zijden1 bereiken voor het laden en lossen. Wat u ook van plan bent, de Sprinter maakt 
het mogelijk, zelfs als het zeven europallets overdwars moeten zijn.2 Met drie wiel-
bases, vier carrosserielengten en drie verschillende dakvarianten is de Sprinter de perfecte 
transportoplossing.

Dankzij de volgende uitrustingen3 kunt u nóg veiliger, efficiënter en comfortabeler laden 
en lossen:

Achterdeuren met een openingshoek van 270°

Elektrisch bediende opstap voor de laadruimteschuifdeur

KEYLESS ENTRY & SLIDE en een elektrisch bediende opstap voor de laadruimteschuifdeur

Praktische scheidingswanden

Standaard 30 mm verlaagd onderstel voor de uitvoering met een GVW van 3,5 ton4

Variabel bevestigings- en verankeringssysteem

1  Laadruimteschuifdeur links als optie leverbaar. 2 Geldt alleen voor de Sprinter Gesloten bestelwagen met carrosserielengte extra lang.  
Afhankelijk van het model is een optionele uitrusting vereist. 3 Deels optioneel. 4 Niet leverbaar voor modellen met vierwielaandrijving,  
niet in combinatie met elektrisch bediende opstap en niet voor de Sprinter NGT.
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Uw veiligheid heeft bij ons 
de hoogste prioriteit.

De zijwindassistent herkent sterke zijdelingse windvlagen vroegtijdig met behulp van de sensoren van het rijdynamische 
regelsysteem ADAPTIVE ESP®. Vanaf een snelheid van 80 km/h corrigeert de zijwindassistent de koers van het voer-
tuig door de wielen aan de zijde van de windvlaag automatisch af te remmen.

1  De zijwindassistent is leverbaar voor de Gesloten bestelwagen met een GVW van 3,0, 3,5 en 3,88 ton en in de carrosserielengten middellang,  
lang en extra lang – met normaal en hoog dak. 2 Dit systeem verwijdert bij regen cyclisch de waterfilm van de remschijven, waardoor de remweg 
korter wordt. 3 Zorgt voor een snellere reactietijd bij het remmen, waardoor de remweg eveneens korter wordt.

Tot de standaarduitrusting van uw Sprinter behoort in de eerste plaats uw veiligheid. Als 
eerste bestelwagen beschikt de Sprinter over een standaard zijwindassistent1 die het 
voertuig gericht afremt zodat u in het spoor blijft. Het innovatieve rijdynamische regel-
systeem ADAPTIVE ESP® grijpt actief in door de afzonderlijke wielen gericht af te rem-
men en houdt rekening met de laadtoestand. ADAPTIVE ESP® is verder uitgebreid met 
twee belangrijke functies: Brake Disc Wipe2 en Electronic Brake Prefill3.

Zijwindassistent  
in 3D.
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Dodehoekassistent.  
De dodehoekassistent helpt  
ongevallen te voorkomen door 
voertuigen in de dode hoek  
te herkennen en de bestuurder 
met behulp van zicht- en 
hoorbare signalen te waar-
schuwen. 

Achteruitrijcamera.  
De achter uitrijcamera is  
een visuele parkeerhulp, die 
de veiligheid bij het achter  
uitrijden en manoeuvreren 
verhoogt.

Grootlichtassistent.  
De groot lichtassistent stemt 
het grootlicht automatisch  
af op de omstandigheden en  
verkeerssituatie en zorgt  
zo voor een goed zicht.

Spoorassistent.  
De spoorassistent waarschuwt 
de bestuurder met behulp  
van zicht- en hoorbare signalen 
wanneer onbedoeld van rij-
strook wordt gewisseld.

COLLISION PREVENTION 
ASSIST. Waarschuwt zicht-  
en hoorbaar wanneer de afstand 
tot een ander voertuig of  
obstakel te gering is en onder-
steunt u bij een noodstop  
met BAS PRO.
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De nieuwe norm op  
veiligheidsgebied.

Dankzij voor het bestelwagensegment unieke veiligheidspakketten doet de Sprinter niet 
meer onder voor een personenwagen. Een van de highlights is COLLISION PREVENTION 
ASSIST, dat deel uitmaakt van het chauffeursassistentiepakket. Dit systeem waarschuwt 
u zicht- en hoorbaar wanneer de afstand tot een ander voertuig of obstakel te gering is 
en ondersteunt u bij een noodstop. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de als 
optie leverbare veiligheidspakketten en hun samenstelling.

De Sprinter beschikt standaard over de zijwindassistent en vele andere standaard veilig-
heidsuitrustingen, zoals een frontairbag voor de bestuurder, driepuntsveiligheidsgordels 
met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer voor de bestuurders- en bijrijdersstoel,  
tweevoudig verstelbare hoofdsteunen, sjorogen, hydraulisch remsysteem, adaptief remlicht, 
bandenspanningscontrolesysteem en buitenspiegels met geïntegreerde extra dodehoek-
spiegels. Bovendien kunt u uit een breed aanbod opties kiezen voor nóg meer veiligheid.

Chauffeursassistentiepakket Spoorassistentiepakket

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Grootlichtassistent1 • •
Spoorassistent • •
Dodehoekassistent • •

1 De grootlichtassistent is ook afzonderlijk leverbaar.

Schematische weergave ter verduidelijking.
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Functionaliteit was nog 
nooit zo comfortabel.

Naast de nieuwste telematicageneratie, het als optie leverbare multifunctionele stuurwiel 
met chroomaccenten, de fraai vormgegeven versnellings- en keuzehendel en de standaard 
stoelbekleding Tunja zorgen nog veel meer uitrustingen voor een hoog comfort, zodat  
u efficiënt kunt werken in uw Sprinter. Dankzij de ruime en ergonomisch hoogwaardige 
vormgeving voldoet het interieur aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit,  
kwaliteit en comfort. Talrijke functionele opbergvakken, zoals het standaard opbergvak 
boven de voorruit, zorgen ervoor dat er afdoende ruimte is om alles netjes op te bergen.

Functionele uitrustingen in de Sprinter1:

Chroomaccenten op het als optie leverbare multifunctionele stuurwiel, de luchtinlaten en de versnellingshendelknop

Tweezits bijrijdersbank met opbergvak onder de zitting en geïntegreerde uitklaptafel in de rugleuning

Parkeerhulp PARKTRONIC voor en achter, met hoorbaar signaal en aanduiding in de buitenspiegels en op het dashboard

Functionele opbergvakken

Informatie- en communicatiesystemen zoals de als optie leverbare radio’s AUDIO 10, AUDIO 15 en het navigatie-
systeem Becker® MAP PILOT2

Comfortabel stuurwiel dat goed in de hand ligt

Robuuste en ergonomisch vormgegeven stoelen

Stoelverwarming en armsteun voor de bestuurder en bijrijder

Cruisecontrol (TEMPOMAT) met activeerbare snelheidsbegrenzing (SPEEDTRONIC)

1 Deels als optie leverbaar.
2  Het navigatiesysteem Becker® MAP PILOT is alleen in combinatie met AUDIO 15 leverbaar.
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Een bestelwagen die als 
een personenwagen rijdt.

Als eerste en enige bestelwagen in zijn klasse biedt de Sprinter u met de automatische  
transmissie 7G-TRONIC PLUS efficiëntie, een rustige motorloop en het rijcomfort van 
een personenwagen. Dankzij de innovatieve technologie van de 7G-TRONIC PLUS neemt  
de schakelefficiëntie van de transmissie toe, wat bijdraagt aan het lage brandstof-
verbruik van de Sprinter. Het met 30 mm verlaagde onderstel1 van de Sprinter draagt 
bij aan het hoge rijcomfort. 

 Individueel op uw eisen afgestemd, kunt u voor uw Sprinter uit de volgende  
onder steluitvoeringen2 kiezen: 

Vierwielaandrijving inschakelbaar, ook met terreinversnelling, Downhill Speed Regulation (DSR) en terreinbanden 
met zwaar profiel3

Luchtvering met niveauregeling 

Als optie leverbare onderstelpakketten voor de meest uiteenlopende eisen

Diverse achterasreducties

1  Optioneel bij een GVW van 3,5 ton, echter niet leverbaar voor modellen met vierwielaandrijving. 2 Deels optioneel. 
3  De terreinbanden met zwaar profiel zijn leverbaar voor de modellen met een GVW van 3,5 ton. Deze banden zijn niet leverbaar in combinatie  

met elektrisch bediende opstap en niet voor de Sprinter NGT.
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Ook op onverharde wegen 
duidelijk de favoriet.

Vele wegen leiden naar zakelijk succes – soms ook onverharde wegen. Met de als optie 
leverbare in-/uitschakelbare vierwielaandrijving1, een verhoogde tractie, een verbeterde  
rijstabiliteit en de nieuwe generatie ADAPTIVE ESP® vormen grote uitdagingen – ook bij 
slecht weer en een slechte ondergrond – geen probleem voor de Sprinter. En met het 
elek tronisch tractiesysteem 4ETS, dat doorslippende wielen automatisch en afzonder - 
lijk afremt, wordt meer grip bereikt.

Daarnaast beschikt de Sprinter over diverse uitrustingsmogelijkheden die een nóg  
flexibeler en veiliger offroad-gebruik mogelijk maken:

Omdat het elektronisch tractiesysteem 4ETS bij de Sprinter in het standaard systeem ADAPTIVE ESP® is geïntegreerd, 
werkt de vierwielaandrijving nóg effectiever.

Vierwielaandrijving1, in-/uitschakelbaar, ook met terreinversnelling

Downhill Speed Regulation (DSR)2

Terreinbanden met zwaar profiel3 (als optie)

1  Leverbaar voor bepaalde modellen. Voor welk type de vierwielaandrijving leverbaar is, ziet u in de tabel op pagina 38–46. 2 In combinatie met 
cruisecontrol (TEMPOMAT). 3 Leverbaar voor modellen met een GVW van 3,5 ton.
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Veel ruimte voor al uw plannen.

Als er naast veel materiaal ook personen moeten worden vervoerd, is de Sprinter Dubbelcabine dé oplossing voor u.

Of u nu de Sprinter Gesloten bestelwagen met grote laadcapaciteit of een Dubbelcabine  
met tweede rij zitplaatsen kiest, professionele transportoplossingen zijn altijd individueel 
afgestemd. Met drie wielbases, drie laadruimtehoogten en vier carrosserielengten, een als 
optie leverbare elektrisch bediende opstap1, laadruimtebekleding tot aan het dak2 en prak-
tische scheidingswanden kan de Sprinter exact worden afgestemd op u en uw wensen.

Wanneer u bij uw bedrijf naast lading ook personen moet vervoeren, is de Dubbelcabine  
de perfecte transportoplossing voor u. De Dubbelcabine, met plaats voor maximaal  
zeven per sonen, combineert de voordelen van een Gesloten bestelwagen met die van een  
Combi. De royale ruiten achter de B-stijl, de comfortabele instap, de hoogwaardige  
stoelen en veel ruimte zorgen ervoor dat voor maximaal zeven personen het comfort ook 
op de tweede rij zitplaatsen eersteklas is. 

De Sprinter Dubbelcabine beschikt optioneel ook over de volgende uitrustingen:

Drie- of vierpersoonsbank voor het passagierscompartiment, armsteunen als optie leverbaar

Met de tweezits bijrijdersbank is er plaats voor maximaal zeven personen

Supersingle banden (bij een GVW van 4,6 ton) voor een 25 cm grotere doorlaadbreedte tussen de wielkasten

Scheidingswand bij de C-stijl3

1  Niet leverbaar in combinatie met verlaagd onderstel. 
2  Laadruimte bekleed met multiplex. Gemeten vanaf de laadvloer. 
3  Alleen leverbaar voor modellen met hoog dak en een GVW van 3,5 ton.
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●  Opbergvak boven de voorruit. Bij het hoge dak en het extra hoge dak zorgt 
een opbergvak tussen het dak en de interieurhemel aan de bestuurderszijde 
voor meer opbergruimte.

●  Laadruimte. Vrijwel verticale binnenwanden, vlakke wielkasten en een laad-
vermogen tot 2695 kg staan garant voor een optimaal gebruik van de laadruimte.

●  Veel varianten. De Sprinter Gesloten bestelwagen is in drie wielbases,  
vier carrosserielengten en drie laadruimtehoogten leverbaar.

●  Laadvolume. Dankzij een vierde carrosserielengte en het als optie leverbare 
extra hoge dak is een laadruimte tot 17 m3 beschikbaar.

○  Variabel bevestigings en verankeringssysteem. Als optie zijn bevesti-
gingsrails in de vloer, de zijwanden en het dakframe, alsmede spangordels 
voor de sjorogen leverbaar waarmee de lading kan worden vastgezet.

○  Extra hoog dak. Lichtstroken in het extra hoge dak zorgen voor een licht interieur.

● Standaarduitrusting   ○ Optie
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Mercedes-Benz werkt nauw samen met carrosseriebouwers en biedt hen 
uitgebreide ondersteuning. Door onze kennis en de ervaring en deskundig-
heid van de carrosseriebouwer te combineren, zijn we in staat om de meest 
uiteenlopende en hoogwaardige opbouwoplossingen te realiseren – van voer-
tuigen voor de bouw, voertuigen met gesloten opbouw en koelwagens tot 
aan politie- en hulpdienstvoertuigen. Uw Mercedes-Benz dealer helpt u graag 
om voor u de juiste oplossing te vinden.

In het kader van het programma Mercedes-Benz VanSolution zijn af fabriek 
speciale op- en inbouwoplossingen van geselecteerde carrosseriebouwers 
leverbaar. Uw voordeel: deze brancheoplossingen kunnen direct bij uw  
Mercedes-Benz dealer worden aangeschaft. Onze service begint bij tech-
nische controle van de opbouw en reikt tot aan service, reparatie en garan-
tie voor uw voertuig en het aanbieden van vervangend vervoer. Niet alle 
op- en inbouwoplossingen van het programma Mercedes-Benz VanSolution  
zijn in Nederland leverbaar. Meer informatie vindt u op www.vansolution.de 
(deze pagina is uitsluitend in de Duitse taal beschikbaar).

Naast het aanbod van Mercedes-Benz VanSolution biedt Mercedes-Benz 
met het informatieplatform ’VanPartner by Mercedes-Benz’ de mogelijk-
heid om nog meer op- en ombouwoplossingen te vinden. Momenteel kunt 
u op www.vanpartner.info/nl zelfs uit meer dan 350 producten van  
100 goedgekeurde carrosseriebouwers kiezen. Het VanPartner-platform biedt 
hiermee uitgebreide oplossingen voor de meest uiteenlopende branches. 
’VanPartner by Mercedes-Benz’ is hét portal om de optimale op- en ombouw-
oplossing te vinden.

In de Sprinter met koelopbouw1 en isolatiegordijn blijft de laadruimte ook koel wanneer de deuren open zijn.

Met de Sprinter Gesloten bestelwagen kunnen de meest uiteenlopende inbouwoplossingen1 worden  
gerealiseerd. De Sprinter koelwagen met koelaggregaat helpt u bijvoorbeeld brandstof te besparen.

Individualiteit en brancheoplossingen.

1  De hier afgebeelde voertuigen en chassiscabines zijn voorbeelden van oplossingen die deels af fabriek of alleen direct door een carrosseriebouwer worden aangeboden. Het productaanbod varieert van land tot land.

www.vansolution.de www.vanpartner.info/nl



23Branche, opbouw en inbouwoplossingen 

Op basis van een Sprinter kunnen de meest uiteenlopende oplossingen1 worden gerealiseerd. Een voorbeeld is de Sprinter met rekken voor koeriers-, expresse- en pakketdiensten. Een professionele transportoplossing  
is altijd en individuele transportoplossing. Het flexibele voertuigconcept en het indrukwekkende scala aan varianten maken de Sprinter uitermate geschikt voor uiteenlopende branches en gebruiksdoeleinden. Profiteer van  
de branchekennis en ervaring van uw Mercedes-Benz dealer – en maak kennis met uw persoonlijke Sprinter.
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De Sprinter highlights.

Eersteklas: de eerste Sprinter met Euro VIemissienorm.1
De duurzaam en rendabel ontworpen Sprinter voldoet  
dankzij de zuinige motoren aan de strenge Euro VI-emissie-
norm.1 Dankzij innovatieve maatregelen verlagen de diverse 
BlueEFFICIENCY-pakketten het brandstof verbruik aanzienlijk.  
Met BlueTEC en de bijbehorende SCR-dieseltechnologie 
(Selective Catalytic Reduction) kan de NOx-emissie2 worden 
gereduceerd. Hiervoor worden de stikstofoxiden door  
een katalysator geleid en daar gemengd met AdBlue®, een  
additief op waterbasis. Bij dit proces worden de stikstof-
oxiden in stikstof en water omgezet. 

Voorbeeldig: een bestelwagen met de veiligheid van een 
personenwagen. 
Uw veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. Daarom 
hebben wij de veiligheidssystemen voor de Sprinter verder 
verbeterd. Naast de standaard zijwindassistent3 op basis  
van ADAPTIVE ESP® zijn er voor de Sprinter het chauffeurs-
assistentie pakket en het spoorassistentiepakket, die de  
bestuurder in kritieke situaties ondersteunen en de veiligheid 
verhogen tijdens het rijden. 

Overzicht – de Sprinter

Overtuigend: in kwaliteit en design.
De Sprinter voldoet aan al uw wensen, vooral op het gebied 
van kwaliteit en design. Met het onmiskenbare front, het  
als optie leverbare multifunctionele stuurwiel en fraaie chroom-
accenten in de cockpit straalt hij kwaliteit uit. De Sprinter 
wordt bij ons aan een kwaliteits- en veiligheidscontrole met 
circa 17.000 te controleren punten onderworpen voordat hij 
met u aan het werk mag. Daarnaast zorgen onze engineers 
aan de hand van talrijke computerondersteunde ontwikke-
lings- en simulatiemethoden voor de legendarische betrouw-
baarheid en duurzaamheid van de Sprinter. De kwaliteit  
van ’made by Mercedes-Benz’ reikt tot in het kleinste detail. 
Alles voor een lange levensduur.

1  Vanaf een referentiemassa van 2380 kg is ook Euro VI mogelijk. Vanaf 2840 kg wordt Euro VI automatisch meebesteld. 2 Onder stikstofoxiden (NOx) vallen stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). 3 De zijwindassistent is leverbaar voor de Gesloten bestelwagen met een GVW van 3,5 en 3,88 ton in de  
carrosserielengten middellang, lang en extra lang - met normaal en hoog dak. 4 Olieverversingsintervallen tot 60.000 km bij dieselmodellen of elke twee jaar. De onderhoudsintervallen kunnen zelfs, afhankelijk van de daadwerkelijke belasting, oplopen tot 120.000 km. 5 Tot maximaal 30 jaar op voorwaarde dat 
al het onderhoud en de periodieke servicebeurten door een Mercedes-Benz werkplaats worden uitgevoerd. 6 Geldt sinds 1 oktober 2012 voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 7 Vervangend vervoer naar beschikbaarheid. 8 Bij een GVW van 3,5 ton, echter niet leverbaar voor modellen 
met vierwielaandrijving, niet in combinatie met elektrisch bediende opstap en niet voor de Sprinter NGT.
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Individueel: dankzij het grote aantal varianten. 
Met betrekking tot de uitrusting laat de Sprinter niets te 
wensen over. Dankzij de vele modellen, meer dan 600 opties en 
talrijke varianten voldoet de Sprinter aan de meest uiteen- 
lopende eisen. De Sprinter Gesloten bestelwagen biedt nieuwe 
transportmogelijkheden voor uw bedrijf, dankzij brede 
schuif- en achterdeuren, een laadruimtelengte tot 4800 mm, 
een laadhoogte tot 2140 mm en een laadvolume tot 17 m3  
(in combinatie met extra hoog dak en carrosserielengte extra 
lang). Ook de interieuruitrusting en de functionele uitrusting, 
zoals het standaard verlaagde onderstel8, maken deel uit van 
het flexibele voertuigconcept. 

www.mercedesbenz.nl/sprinter

Ongelooflijk: hoe comfortabel kan functionaliteit zijn?
Ergonomisch vormgegeven stoelen en praktische werk-
plekken zijn bij veel bedrijven standaard. Echter, ook onder-
weg hoeft u het op de werkplek niet zonder comfort te  
stellen. De Sprinter weet namelijk waar het op aankomt. Met 
het functionele interieur als basis krijgt alles wat u voor  
uw werk nodig hebt de juiste plek. Het hoge rijcomfort door 
de 7G-TRONIC PLUS, het als optie leverbare multifunctio-
nele stuurwiel met chroomaccenten, de ademende en slijt-
vaste standaard stoelbekleding en ergonomisch vormge-
geven bedieningselementen maken het werk in de Sprinter 
uiterst aangenaam. 

Zorgeloos: dankzij verlengde olieverversingsintervallen. 
Dankzij de hoogwaardige afwerking en de betrouwbare kwali-
teit begeleidt en ondersteunt uw Sprinter u een heel werk-
leven lang – en dat bij relatief geringe totale kosten. De nu 
standaard service-intervalindicator ASSYST4 is slechts  
één van de vele uitrustingen die het rijden in de Sprinter nóg 
makkelijker maken. Hiermee zijn op de daadwerkelijke  
belasting afgestemde – en bij de dieselmotor nog langere – 
olieverversingsintervallen mogelijk en kunt u bovendien 
onderhoudskosten besparen. Mocht u toch eens met pech 
onderweg komen te staan, dan beschikt u dankzij de levens-
lange5 mobiliteitsgarantie MobiloVan6 snel, eenvoudig en gratis 
over vervangend vervoer7.

Overzicht – de Sprinter
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Afgebeeld is een viercilinder CDI-dieselmotor OM 651.

Naast de hoge kwaliteitsstandaard en de stabiele inruilwaarde dragen ook de  
moderne motoren bij aan het rendement van de Sprinter. Met de vooruitstrevende 
viercilinder CDI-dieselmotor OM 651 in drie vermogensklassen en de soevereine 
V6-CDI-dieselmotor OM 642 legt de Sprinter maatstaven aan met betrekking tot 
efficiëntie en duurzaamheid. Met de OM 651 met de emissienorm Euro 5b+ Gr. III  
of Euro VI1 (BlueTEC), alsmede met het BlueEFFICIENCY-pakket plus kunt u een 
laag verbruik vanaf 6,5 liter2 per 100 km bereiken. 

Met name de BlueTEC-motoren voor de Sprinter zijn bijzonder zuinig en ecologisch:  
dankzij de SCR-dieseltechnologie voldoet de Sprinter aan de Euro VI-norm. Hier-
door wordt het rendement van het voertuig verhoogd. Daarnaast worden door de 
uitlaatgasnabehandeling ook de emissies, waaronder bijvoorbeeld stikstofoxiden, 
verlaagd.

Geavanceerde techniek: de Sprinter legt de lat nóg hoger.

1  Vanaf een referentiemassa van 2380 kg is ook Euro VI mogelijk. Vanaf 2840 kg wordt Euro VI automatisch meebesteld. De V6-CDI-motor  
is uitsluitend leverbaar met een referentiemassa van 2380 kg of hoger. 2 Bij de Sprinter 213/313 CDI en BlueTEC, met carrosserielengte 
middellang en hoog dak, BlueEFFICIENCY-pakket plus, standaard handgeschakelde versnellingsbak en achterasreductie i = 3,692.

De Sprinter motoren in één oogopslag:

Zuinige viercilinder dieselmotor in de vermogensklassen 70, 95 en 120 kW

V6-CDI-dieselmotor met een vermogen van 140 kW

Natural Gas Technology naar keuze met monovalente aardgasaandrijving of met bivalente aardgas- 
en benzineaandrijving
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Lakken en stoelbekledingen.

De standaard stoffen bekleding Tunja zwart in aan-
trekkelijk dessin onderscheidt zich door zijn hoge 
slijtvastheid, ademend vermogen en lange levensduur.

Als optie is een zwarte, gemakkelijk te onderhouden 
kunstlederen bekleding leverbaar.

Stoelbekleding Tunja zwart

Stoelbekleding kunstleder

De hier getoonde standaard en metallic lakken1 vormen slechts een kleine greep uit de kleurmogelijkheden waarin u uw Sprinter kunt bestellen. Als optie zijn er meer 
dan 100 andere kleuren leverbaar.

1  Metallic lakken zijn als optie leverbaar.

Standaardlakken Metallic lakken1

Blauwgrijs Staalblauw 

Poolwit Kiezelgrijs

Jupiterrood Velvetrood

Tenorietgrijs metallic

Parelzilver metallicBriljantzilver metallic

Cavansietblauw metallic

Obsidiaanzwart metallic

Grafietgrijs metallic

Dolomietbruin metallic

Aquagroen
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Standaarduitrusting en opties.
Veiligheid.

●  Frontairbag voor de bestuurder.5

○  Frontairbag voor de bijrijder.5 Zowel voor de  
bijrijdersstoel als de bijrijdersbank.

○  COLLISION PREVENTION ASSIST.2 Waarschuwt zicht- 
en hoorbaar wanneer de afstand tot een ander voertuig 
of obstakel te gering is en ondersteunt u bij een nood-
stop met BAS PRO.

○  Dodehoekassistent.4 Helpt ongevallen te voorkomen 
door voertuigen in de dode hoek te herkennen en de  
bestuurder met behulp van zicht- en hoorbare signalen  
te waarschuwen.

○  Bixenonkoplampen met leddagrijlicht en ledafslag
verlichting. Dankzij verbeterde verlichting van de  
gebieden schuin voor de Sprinter wordt de veiligheid  
verhoogd.

○  Spoorassistent.4 De spoorassistent waarschuwt de  
bestuurder met behulp van zicht- en hoorbare signalen 
wanneer onbedoeld van rijstrook wordt gewisseld.

○  Achteruitrijcamera.6 Is een visuele parkeerhulp, die  
de veiligheid bij het achteruitrijden en manoeuvreren  
verhoogd.

●  Zijwindassistent.1 Ondersteunt door het voertuig  
automatisch gericht af te remmen bij sterke rukwinden, 
zodat het voertuig in het spoor blijft.

○  Grootlichtassistent.3 Stemt het grootlicht automatisch 
af op de omstandigheden en verkeerssituatie en zorgt zo 
voor een goed zicht.

● Standaarduitrusting   ○ Optie

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties
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Standaarduitrusting en opties.
Comfort.

○   Radio AUDIO 10. Radio met telefoontoetsen, 
Bluetooth®-interface, usb- en Aux in-aansluitingen  
en sleuf voor sd-kaart.

○  Radio AUDIO 15. Beschikt over een 14,7-cm display  
met TFT-technologie, Bluetooth®-handsfreesysteem en 
aansluitingen voor verdere opties.

○  Navigatie. De Becker® MAP PILOT6 is een volledig geïnte-
greerde navigatiemodule op basis van de radio AUDIO 15.

○  Comfortstoelen. Neemt u plaats: comfortstoelen met 
zithoekverstelling, uitgebreide verstelmogelijkheden en 
een mechanische lendensteun.

○  Armsteun voor de bestuurder en bijrijder. De in hoek 
verstelbare armsteun zorgt voor een comfortabele rit en 
is vooral op lange trajecten onmisbaar.

○  Deksel voor opbergvak. Zo kunnen bijvoorbeeld een 
laptop, persoonlijke voorwerpen of vrachtpapieren veilig 
uit het zicht worden opgeborgen. 

● Standaarduitrusting   ○ Optie

○  Verchroomde grille. De verchroomde grille geeft het 
voertuig het bekende Mercedes-Benz gezicht.

●  Automatische transmissie. De automatische zeven-
traps transmissie 7G-TRONIC PLUS voor een nóg lager 
verbruik wordt standaard geleverd op de CDI-motoren, 
met uitzondering van de Sprinter Economy en Functional 
4 x 4-varianten en motorvariant 510 CDI, 316 NGT en 
516 NGT.

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties
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Standaarduitrusting en opties.
Functionaliteit.

●  ECO startstopsysteem1. In de Sprinter ook voor de 
automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS 
leverbaar.
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○  FleetBoard TiiRec. Leverbaar af fabriek. Hiermee kan van 
innovatieve telematicadiensten voor fleetmanagement en 
een betere tijdsplanning worden gebruikgemaakt.

● Standaarduitrusting   ○ Optie

●  Serviceintervalindicator ASSYST. Langere oliever-
versingsintervallen tot 60 000 km of elke twee jaar bij de 
dieselmodellen mogelijk.3 

○  Bandenspanningscontrolesysteem2. Verhoogt  
de veiligheid en verlaagt het brandstofverbruik en de 
bandenslijtage.

●  Dashboardkastje, afsluitbaar. In het afsluitbare  
en verlichte dashboardkastje kunnen documenten en 
persoonlijke voorwerpen veilig worden opgeborgen.

○  Tweezits bijrijdersbank. Hiermee is het mogelijk om 
voorin een derde persoon mee te nemen. Bovendien 
wordt extra opbergruimte geboden door de klaptafel-
functie en de als opbergvak te gebruiken bak van de  
bijrijdersbank.

○  Met 30 mm verlaagd onderstel. Voor modellen met een 
GVW van 3,5 ton. Vergemakkelijkt het laden en lossen 
door de lage laaddrempel en draagt dankzij de geringe 
voertuighoogte bij aan een lager brandstofverbruik.

○  Multifunctioneel stuurwiel. Met dikkere stuurkrans  
en chroomaccenten.
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○  Bevestigingsrails onder het dakframe. Met de onder 
het dakframe aangebrachte bevestigingsrails kunnen 
halfhoge, grote voorwerpen worden vastgezet.

○  Bevestigingsrails aan de zijwand. Maken het samen 
met de spangordels mogelijk om hoge, grote voorwerpen 
vast te zetten.

○  Systeem voor het vastzetten van de lading. In de vloer 
geïntegreerde bevestigingsrails maken het mogelijk om 
voorwerpen van verschillende afmetingen snel en een-
voudig vast te zetten, zodat ze niet kunnen verschuiven.

○  Laadruimtebekleding, kan worden gereinigd. Met  
grijze PVC-folie beklede hardboardplaten beschermen 
het plaatwerk tegen beschadiging.4

○  Laadruimtebekleding van multiplex tot aan het dak. 
Multiplex platen beschermen het plaatwerk tegen  
beschadigingen, bijvoorbeeld door schuivende lading.

○  Opstap bij de achterdeuren. Met of zonder trekhaak is 
een speciale opstap leverbaar. Ook een geveerde opstap 
aan de achterzijde is leverbaar.5 

●  Sjorogen in de laadvloer. Hiermee wordt, samen met  
de als optie leverbare spangordels, de lading vastgezet, 
zodat deze niet kan verschuiven.

●  Scheidingswand, doorlopend. Beschermt de bestuurder 
en bijrijder tegen schuivende lading. Als optie is een 
scheidingswand met ruit, schuifruit of schuifdeur lever-
baar.

Standaarduitrusting en opties.
Functionaliteit.

● Standaarduitrusting   ○ Optie

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties
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Interieur

Aux in-interface met 12 V-aansluiting ○

Led-plafondverlichting in de laadruimte ○

Bestuurderscabine bekleed met geluiddempende matten en  
slipvaste rubberlaag

● 

Controlelampjes voor o.a. knipperlichten, grootlicht, laadstroom, oliepeil, 
koelvloeistof, remvloeistof en remvoeringen

●

Scheidingswand met aluminium schuifdeur ○

Exterieur

Trekhaak (verstevigd) voor aanhangwagengewicht tot 3,5 ton  
(alleen bij varianten met een GVW tot 3,5 ton)

○

Aanhangwagenstekkerdoos 13-polig ○

Dakventilator voor de laadruimte ○

Achterdeuren met ruiten ○

Achterdeuren die tot aan de zijwand openen ○

Achterruit verwarmd ○

Schuifdeur links in de laadruimte ○

Lichtmetalen velgen 16- en 17-inch ○

Comfort

Wegrijassistent (bij handgeschakelde versnellingsbak) ○

Instapverlichting voor de bestuurder en bijrijder ○

Parkeer- en manoeuvreerhulp PARKTRONIC ○

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmd, inclusief verwarmde  
dodehoekspiegel

●

Elektrische bediening voor de laadruimteschuifdeur ○

Elektrische ruitbediening aan de bestuurders- en bijrijderszijde ●

Elektrische sluithulp voor de laadruimteschuifdeur ○

Verwarmings- en ventilatiesysteem met viertraps aanjager en twee extra 
roosters voor frisse lucht

●

KEYLESS ENTRY & SLIDE ○

Stuurwiel met dikkere stuurkrans ●

Bestuurdersstoel meervoudig verstelbaar voor een ontspannen zithouding ●

Radiovoorbereiding ●

Schuifruit in de laadruimte ○

Comfortstoelen voor de bestuurder en bijrijder ○

Tandheugelstuurinrichting met bekrachtiging ●

Verwarmbare stoelen voor de bestuurder en bijrijder ○

Standverwarming ○

Temperatuurgeregelde airconditioning TEMPMATIK ○

Warmtewerend glas ○

Extra warmeluchtverwarming (interieurvoorverwarming op brandstof) ○

Extra warmwaterverwarming (ook met standverwarmingsfunctie) ○

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ●

Techniek

Automatische vijftraps transmissie1 ○

Automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS  
(alleen in combinatie met CDI-dieselmotor)

●

Vierwielaandrijving ○

BlueEFFICIENCY-pakket2 (zie pag. 7) ●

BlueEFFICIENCY-pakket plus2, 3 (zie pag. 7) ○

Tachograaf ○

Cruisecontrol (TEMPOMAT) ○

Diverse achterasreducties ○

Veiligheid/onderstel

Hoofdsteunen tweevoudig verstelbaar op alle zitplaatsen ●

ADAPTIVE ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma) met ABS, aandrijfslip-
regeling ASR, elektronische remkrachtverdeling EBV, Brake Assist System 
BAS, ESP® aanhangwagenstabilisatie (alleen in combinatie met trekhaak of 
voorbereiding trekhaak), ESP® Brake Disc Wipe en ESP® Electronic Brake 
Prefill

●

Verwarmbare voorruit ○

Driepuntsveiligheidsgordels op alle zitplaatsen; gordelspanner en  
gordelkrachtbegrenzer voor de bestuurder en bijrijder

●

Anti-diefstalinstallatie met interieurdetectie en wegsleepbeveiliging  
(met of zonder accuhoorn)

○

Onafhankelijke voorwielophanging ●

Onderstelvarianten voor de meest uiteenlopende eisen ○

Controlesysteem voor uitval van de verlichting ●

Mistlampen (halogeen) ○

Regensensor met rijlichtassistent ○

Koplampreinigingsinstallatie ○

Thoraxbags voor de bestuurder en bijrijder ○

Koplamphoogteregeling ●

Windowbags voor de bestuurder en bijrijder ○

● Standaarduitrusting   ○ Optie
1  De automatische vijftraps transmissie is leverbaar voor de modellen met NGT-motor en vierwiel-

aandrijving.
2  Niet in combinatie met Sprinter Economy. 
3  Voor de Gesloten bestelwagen met een GVW van 3,0 en 3,5 ton en CDI-motor als aanvulling  

op het BlueEFFICIENCY-pakket leverbaar. In combinatie met het BlueEFFICIENCY-pakket plus  
kan niet met een aanhangwagen worden gereden.

Overige standaarduitrustingen en opties.
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Originele accessoires. 

Winddeflectors zijruit. De winddeflector past nauwkeurig en gaat het beslaan van ruiten en het binnendringen van vocht, 
stof en insecten tegen als de zijruit licht is geopend. Ook wordt zo tocht voorkomen, waardoor het comfort wordt verhoogd.

Rubbermatten. De rubbermatten van robuust, vuilafstotend rubber zijn perfect afgestemd op het voertuig. Bij elkaar horende 
matdelen kunnen goed sluitend aan elkaar worden bevestigd met behulp van ritssluitingen. Hierdoor wordt de vloer groten-
deels afgedekt en wordt het verschuiven van de matten voorkomen.

Set hoekelementen. Snel en eenvoudig kunnen allerlei goederen op de basisdrager worden vastgezet, zodat ze niet opzij 
kunnen wegglijden.

Dakbasisdrager. De robuuste basisdrager kan op elke willekeurige positie op de C-rail worden gemonteerd en biedt met de 
stevige draagbuizen (staal, 30 x 30 mm) altijd een vlakke ondergrond. De kunststof ommanteling beschermt de drager en lading. 
Per dwarssteun kan het dak met 50 kg (inclusief eigengewicht) worden belast. Hierbij moet wel rekening worden gehouden 
met de maximale dakbelasting. Bijpassende afdekkappen voor de dwarsbuizen en steunpoten zijn afzonderlijk leverbaar.

Er kunnen ook originele accessoires zijn afgebeeld die niet in alle landen leverbaar zijn.
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Altijd en overal  
voor u paraat.

•  Financiering, lease en verzekering
•  Mercedes-Benz CharterWay
•  Mercedes-Benz Service en  

Mercedes-Benz Originele  
Onderdelen

•  FleetBoard®

Waar u zich ook bevindt, u kunt net zozeer op ons vertrouwen als op uw Sprinter. Wij 
staan voor u klaar met service op maat die perfect op uw eisen is afgestemd. Daarvoor 
staat in heel Europa een netwerk van 3000 servicepunten ter beschikking, waarvan er 
vele tot 20.00 uur, 22.00 uur of zelfs 24 uur per dag zijn geopend.

Met Mercedes-Benz MobiloVan1, de levenslange2 mobiliteitsgarantie van Mercedes-Benz, 
zorgen we ervoor dat u snel weer mobiel bent. Daarom stellen we u bij pech snel en  
ongecompliceerd vervangend vervoer3 beschikbaar.

Daarnaast kunnen we u nog veel meer service aanbieden voor een nog hoger rendement 
en een betere concurrentiepositie. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de aantrekkelijke 
lease-, financierings- en verzekeringsoplossingen van Mercedes-Benz CharterWay. Hier-
mee kunt u exact de kosten calculeren tijdens de gehele gebruiksduur.

Meer informatie over onze service vindt u op de hiernavolgende pagina’s. Uiteraard is 
ook uw Mercedes-Benz dealer u graag van dienst voor meer advies en informatie.

www.mercedesbenz.nl/sprinter

1  Geldt sinds 1 oktober 2012 voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 2 Tot maximaal 30 jaar op voorwaarde dat de periodieke 
servicebeurten door een Mercedes-Benz werkplaats zijn uitgevoerd. 3  Vervangend vervoer naar beschikbaarheid.
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Mercedes-Benz CharterWay. Lease en financiering. Verzekering.

Leasen met een persoonlijke touch. 
Mercedes-Benz CharterWay biedt u een volledig mobiliteits-
concept voor uw bedrijfswagen of wagenpark. Dat betekent 
veel meer dan het leasen of financieren van bedrijfswagens 
tegen een gunstig tarief. Het betekent dat u een aanbod krijgt 
dat precies is afgestemd op uw wensen. Wij kunnen dat 
waarmaken door de servicecomponenten die Mercedes-Benz 
CharterWay aanbiedt. Bedrijfswagens moeten immers  
ook verzekerd en onderhouden worden. Bij Mercedes-Benz 
CharterWay kunt u precies dát uit handen geven wat u niet 
zelf wilt doen. Een groot voordeel van onze merkgebonden 
leasemaatschappij is dat onze experts zowel de transport-
branche als de bestelwagens en trucks van Mercedes-Benz 
door en door kennen. Mercedes-Benz CharterWay regelt  
de financiering, lease en verzekering, van de kleinste bestel-
wagen tot de grootste truck of oplegger. Mercedes-Benz 
CharterWay biedt service-opties aan als reparatie en onder-
houd, vervanging van banden, brandstofpas, vervangend  
vervoer, verzekering en het afhandelen van houderschaps-
belasting. Allemaal zaken waar u dan geen omkijken meer 
naar hebt.

Betrouwbaar en overzichtelijk. 
Bij Mercedes-Benz CharterWay kunt u een leaseovereenkomst  
of financiering afsluiten die precies aansluit bij uw zakelijke 
wensen. Er zijn twee leasevormen: Financiële Lease en Ope-
rationele Lease. U kunt beide naar eigen wens uitbreiden 
met één of meer servicecomponenten. Met die componenten  
bepaalt u wat u uit handen wenst te geven, zodat u zich vol-
ledig kunt concen treren op uw kernactiviteiten. 

Leasevorm 1: Financiële Lease 
• U wordt eigenaar van de Mercedes-Benz.
• U betaalt maandelijks aflossing en rente.
• U betaalt een vast bedrag per maand.
• U draagt zelf het exploitatierisico.
• De Mercedes-Benz staat op uw balans.
• Deze leasevorm heeft effect op uw solvabiliteit. 

Leasevorm 2: Operationele Lease 
• U huurt de Mercedes-Benz (met een koopoptie).
• U betaalt maandelijks afschrijving en rente.
• U betaalt een vast bedrag per maand.
• Het exploitatierisico ligt bij Mercedes-Benz CharterWay.
• De Mercedes-Benz staat niet op uw balans.
• Deze leasevorm heeft geen effect op uw solvabiliteit.

De MercedesBenz bestelwagenverzekering. 
Als het geluk u een keer in de steek laat.
Een aanrijding? Gereedschap verdwenen? Uw Mercedes-Benz 
weg? Als het geluk u een keer in de steek laat, biedt  
Mercedes-Benz Insurance de Mercedes-Benz bestelwagen-
verzekering. Een betrouwbare verzekering die u bij uw eigen 
dealer afsluit. Dat is wel zo gemakkelijk, want ook bij schade 
kunt u bij uw eigen dealer terecht. De Mercedes-Benz  
bestelwagenverzekering biedt u naast een concurrerende 
premie ook uitstekende voorwaarden.

•  Een unieke nieuwwaarderegeling van 36 maanden onge-
acht de cataloguswaarde en de verreden kilometers. Als 
uw nieuw gekochte Mercedes-Benz binnen 36 maanden 
wordt gestolen, kunt u gewoon overstappen in een nieuwe.

•  Voor occasions geldt een aanschafwaarderegeling van  
24 maanden.

•  Een beperkt eigen risico van 135 euro bij schade en  
70 euro bij ruitvervanging.

• Een bonus-maluskorting die kan oplopen tot 80 %.
•  Gratis dekking voor vervanging van sleutels en sloten na 

diefstal of verlies van uw sleutels. Wij realiseren ons dat 
geen enkel bedrijf hetzelfde is. Voor de verzekering van 
wagenparken kunnen wij u ook maatwerk leveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze  
afdeling Direct Sales op telefoonnummer (030) 605 98 41 of 
kijken op www.mercedes-benzbedrijfswagenverzekering.nl
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Mercedes-Benz Service en Mercedes-Benz Originele Onderdelen.

1  In niet-aangesloten EU-landen: +31 (0)20 721 90 98. 2 Geldt sinds 1 oktober 2012 voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 3 Tot maximaal 30 jaar op voorwaarde dat de periodieke servicebeurten door een Mercedes-Benz werkplaats worden uitgevoerd.
4 Vervangend vervoer naar beschikbaarheid. 

Wie voor Mercedes-Benz kiest, mag gerust meer verwachten. 
Meer service. Meer zekerheid. Service staat bij ons hoog in 
het vaandel, want onze service gaat verder. Mercedes-Benz 
biedt een compleet servicepakket waarop u altijd kunt  
rekenen. Bovendien kunt u er met Service24h en de unieke 
Mercedes-Benz mobiliteitsservice MobilityVan altijd op  
rekenen dat u veilig op weg kunt en zorgeloos kunt genieten. 

MercedesBenz Service24h. Mercedes-Benz Service24h 
staat u dag en nacht snel en vakkundig bij. Bij pech onder-
weg of andere calamiteiten helpt Mercedes-Benz Service24h 
u in heel Europa weer op weg. Het Mercedes-Benz Customer  
Assistance Center is bereikbaar via het gratis internationale 
telefoonnummer 00800 – 3 777 77771 en zorgt voor snelle  
en professionele hulp. 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en  
24 uur per dag. Dikwijls kan een defect meteen ter plaatse  
worden verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zorgen  
wij ervoor dat uw voertuig naar de dichtstbijzijnde werk-
plaats van Mercedes-Benz wordt gebracht en dat u uw reis 
kunt voortzetten. 

MercedesBenz MobiloVan2. Voor uw Sprinter geven we  
u met Mercedes-Benz MobiloVan levenslange3 mobiliteits-
garantie op uw bestelwagen. Met MobiloVan krijgt u gratis  
hulp ter plaatse bij pech onderweg en startproblemen. Ook 
taxikosten en vervangend vervoer4 behoren tot het gratis  
servicepakket Mercedes-Benz MobiloVan. Hierop hebt u ook  
recht bij reparaties die onder de garantie vallen en langer  
dan twee uur duren. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag 
meer informatie. 

MB Contact. Een melding op uw radiodisplay herinnert  
u eraan wanneer de volgende onderhoudsbeurt moet worden 
uitgevoerd.  

Verlengde openingstijden. Om u ook buiten kantooruren van  
dienst te kunnen zijn is een groot deel van de Mercedes-Benz 
servicepunten maandag tot en met vrijdag langer open, soms 
zelfs tot 22.00 uur.

MercedesServiceCard. Met deze kaart wordt u in heel  
Europa snel en zonder problemen geholpen bij alle aangeslo-
ten Mercedes-Benz werkplaatsen. Als u met pech komt  
te staan, kunt u met de kaart bovendien de Service24h  
betalen. Daarnaast kan de kaart ook worden gebruikt  
om tol en brandstof te betalen.

MercedesBenz Originele Onderdelen. Mercedes-Benz  
originele onderdelen worden volgens de strengste criteria  
getest op materiaal en functionaliteit, zijn perfect op uw 
voertuig afgestemd en ook na beëindiging van de productie 
nog minimaal vijftien jaar leverbaar. Mercedes-Benz origi-
nele onderdelen zijn te herkennen aan de doorgenummerde 
hologrammen op de verpakking. 
 
MercedesBenz Originele Ruilonderdelen. Als uw bestel-
wagen al een paar jaar meegaat, zijn Mercedes-Benz originele  
ruilonderdelen leverbaar. Deze onderdelen zijn conform de  
laatste stand van de techniek tot ruilonderdeel verwerkt. Boven - 
dien garanderen kwaliteits- en functionaliteitstests dat de 
ruilonderdelen aan dezelfde strenge eisen voldoen als nieuwe  
onder delen. Voor Mercedes-Benz originele ruilonderdelen  
geldt dezelfde garantie als voor Mercedes-Benz originele 
onder delen. Het enige verschil is een prijsvoordeel dat  
kan oplopen tot 50 %.

MercedesBenz Originele Onderhoudsmiddelen. Om  
ervoor te zorgen dat uw bestelwagen altijd een stralende  
indruk achterlaat, zijn er voor alle jaargetijden en mate rialen 
en voor zowel het exterieur als het interieur speciale onder-
houdsmiddelen ontwikkeld. De hoogwaardige stoffen in  
deze middelen zijn optimaal op een Mercedes afgestemd. 
Hierdoor wordt uw bestelwagen tot in de puntjes verzorgd  
en langdurig beschermd zonder dat het materiaal wordt  
beschadigd. De middelen zijn bovendien milieuvriendelijk.
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Toegestaan totaalgewicht [ton] 3,0 3,5 3,0 3,5

Aandrijving 4 x 2

70 kW (95 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 2143 cm3 | 250 Nm bij 1400–2400 t/min

210 CDI/210 BlueTEC9 310 CDI/310 BlueTEC 210 CDI/210 BlueTEC9 310 CDI/310 BlueTEC

95 kW (129 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 305 Nm bij 1200–2400 t/min

213 CDI/213 BlueTEC9 313 CDI/313 BlueTEC 213 CDI/213 BlueTEC9 313 CDI/313 BlueTEC

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 360 Nm bij 1400–2400 t/min

216 CDI/216 BlueTEC9 316 CDI/316 BlueTEC 216 CDI/216 BlueTEC9 316 CDI/316 BlueTEC

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | 6 cilinders/V 72° | diesel1  
Euro VI 2987 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

219 BlueTEC9 319 BlueTEC 219 BlueTEC9 319 BlueTEC

115 kW (156 pk) bij 5000 t/min | 4 cilinders | aardgas (CNG)/benzine3  
Euro 6 Gr I/Euro VI2 | 1796 cm3 | 240 Nm bij 3000–4000 t/min

– – – –

Aandrijving 4 x 4

95 kW (129 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 305 Nm bij 1200–2400 t/min

– – – –

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 360 Nm bij 1400–2400 t/min

–  – – –

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | 6 cilinders/V 72° | diesel1  
Euro VI | 2987 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

– – – –

Leeggewicht4, 5 [kg] 2000–2090 2010–2100 2030–2120 2040–2130

Nuttig laadvermogen6 [kg] 910–1000 1400–1490 880–970 1370–1460

Toegestaan totaalgewicht [kg] 3000/5000 3500/5500/6300/70008 3000/5000 3500/5500/6300/70008

Max dakbelasting [kg] | aanhangwagengewicht geremd/ongeremd [kg] 300 | 2000/750 150 | 2000/750

Laadoppervlak [m2] | laadvolume [m3] | max laadlengte [mm] 4,4 | 7,5 | 2700 4,4 | 8,5 | 2700

Draaicirkel ∅ [m] | draaicirkel over de bumper ∅ [m] 12,1 | 11,2 12,1 | 11,2

Technische gegevens.
Kort met wielbasis van 3250 mm, 
normaal dak

Kort met wielbasis van 3250 mm, 
hoog dak

Legenda bij tabel: 1 Standaard dieselpartikelfilter bij alle CDI-dieselmotoren. 2 Vanaf een referentiemassa van 2380 kg is ook Euro VI mogelijk. Vanaf 2840 kg wordt Euro VI automatisch meebesteld. 3 316 NGT monovalent of bivalent leverbaar. 4 Opgaven over leeggewicht conform richtlijn 97/27/EU in de bij het ter perse 
gaan geldige versie: het gewicht van het voertuig in rijklare toestand betekent: het gewicht van het onbeladen voertuig met opbouw in rijklare toestand of het gewicht van het chassis met cabine als de opbouw en/of verbinding ervan niet door de voertuigfabrikant wordt geleverd (inclusief koelmiddel, smeermiddelen, de tank 

Legenda bij de afmetingen: 
Alle waarden in mm. Alle afmetingen bij standaarduitrusting. 
a  Onbelast. b Onbelast. Bij vierwielaandrijving max. 85 mm extra. c Onbelast. 

Bij vierwielaandrijving max. 95 mm extra. d Onbelast. Bij vierwielaandrijving 
max. 80 mm extra. e Bij modellen met een GVW van 4,6 ton en supersingle 
banden en modellen met een GVW van 5 ton en dubbelluchtbanden verandert  
de waarde voor de doorlaadafmeting tussen de wielen.

tot ca. 659a

1565 15
40

to
t 

23
63

a

3250
5261

15
20

16
50

1040

max. 2700 (bij vloer gemeten)

tot ca. 658a

2600 (bij scheidingswand gemeten) 2600 (bij scheidingswand gemeten)

2426
1993 3250

18
20

19
40

5261

1040

max. 2700 (bij vloer gemeten)

18
40

to
t 

26
52

a

1565

13
50

17
80

13
50

17
80



39Technische gegevens

3,0 3,5 4,6 5,0 3,0 3,5 4,6 5,0 3,5 4,6 5,0

210 CDI/
210 BlueTEC9

310 CDI/
310 BlueTEC

–
510 CDI/

510 BlueTEC
210 CDI/

210 BlueTEC9

310 CDI/
310 BlueTEC

–
510 CDI/

510 BlueTEC
310 CDI/310 BlueTEC – 510 CDI/510 BlueTEC

213 CDI/
213 BlueTEC9

313 CDI/
313 BlueTEC

413 BlueTEC
513 CDI/

513 BlueTEC
213 CDI/

213 BlueTEC9

313 CDI/
313 BlueTEC

413 BlueTEC
513 CDI/

513 BlueTEC
313 CDI/313 BlueTEC 413 BlueTEC 513 CDI/513 BlueTEC

216 CDI/
216 BlueTEC9

316 CDI/
316 BlueTEC

416 BlueTEC
516 CDI/

516 BlueTEC
216 CDI/

216 BlueTEC9

316 CDI/
316 BlueTEC

416 BlueTEC
516 CDI/

516 BlueTEC
316 CDI/316 BlueTEC 416 BlueTEC 516 CDI/516 BlueTEC

219 BlueTEC9 319 BlueTEC – 519 BlueTEC 219 BlueTEC9 319 BlueTEC – 519 BlueTEC 319 BlueTEC – 519 BlueTEC

– 316 NGT3 – – – 316 NGT3 – – 316 NGT3 – –

–
313 CDI/

313 BlueTEC
– 513 BlueTEC –

313 CDI/
313 BlueTEC

– 513 BlueTEC 313 CDI/313 BlueTEC – 513 BlueTEC

–
316 CDI/

316 BlueTEC
– 516 BlueTEC –

316 CDI/
316 BlueTEC

– 516 BlueTEC 316 CDI/316 BlueTEC – 516 BlueTEC

– 319 BlueTEC – 519 BlueTEC – 319 BlueTEC – 519 BlueTEC 319 BlueTEC – 519 BlueTEC

2030–2155 2050–2175/21577 2305–2335 2305–2370 2060–2185 2075–2200/22057 2340–2370 2340–2400 2085–2210/22107 2345–2375 2345–2410

845–970 13257/1325–1450 2265–2295 2630–2695 815–940 12957/1300–1425 2230–2260 2600–2660 12907/1290–1415 2225–2255 2590–2655

3000/5000 3500/5500/

6300/70008

6600/70008 6000/7000/

80008

3000/5000 3500/5500/

6300/70008

6600/70008 6000/7000/

80008

3500/5500/

6300/70008

6600/70008 6000/7000/80008

300 | 2000/750 150 | 2000/750 – | 2000/750

5,2–5,5 | 9,0 | 3365 5,2–5,5 | 10,5 | 3365 5,2–5,5 | 11,5 | 3365

13,4 | 12,5 13,4 | 12,5 13,4 | 12,5

Middellang met wielbasis van  
3665 mm, normaal dak

Middellang met wielbasis van 
3665 mm, hoog dak

Middellang met wielbasis van  
3665 mm, extra hoog dak

voor 90 % gevuld, met uitzondering van afvalwater alle overige vloeistoffen 100 %, gereedschap, reservewiel en bestuurder van 75 kg en bij bussen inclusief het gewicht van de bijrijder (75 kg) wanneer in het voertuig een bijrijdersstoel aanwezig is). 5 Bij modellen met vierwielaandrijving neemt het leeggewicht toe met circa 
130–165 kg. 6 Bij modellen met vierwielaandrijving neemt het laadvermogen af met circa 130–165 kg. 7 Bij Sprinter NGT (bivalent). 8 Verhoogd maximaal treingewicht in combinatie met als optie leverbare verstevigde trekhaak. 9 Niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland.
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Toegestaan totaalgewicht [ton] 3,5 4,6 5,0 3,5 4,6 5,0

Aandrijving 4 x 2

70 kW (95 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 250 Nm bij 1400–2400 t/min

310 CDI/310 BlueTEC – 510 CDI/510 BlueTEC 310 CDI/310 BlueTEC – 510 CDI/510 BlueTEC

95 kW (129 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 305 Nm bij 1200–2400 t/min

313 CDI/313 BlueTEC 413 BlueTEC 513 CDI/513 BlueTEC 313 CDI/313 BlueTEC 413 BlueTEC 513 CDI/513 BlueTEC

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 360 Nm bij 1400–2400 t/min

316 CDI/316 BlueTEC 416 BlueTEC 516 CDI/516 BlueTEC 316 CDI/316 BlueTEC 416 BlueTEC 516 CDI/516 BlueTEC

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | 6 cilinders/V 72° | diesel1 
Euro VI | 2987 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

319 BlueTEC – 519 BlueTEC 319 BlueTEC – 519 BlueTEC

115 kW (156 pk) bij 5000 t/min | 4 cilinders | aardgas (CNG)/benzine3  
Euro 6 Gr I/Euro VI2 | 1796 cm3 | 240 Nm bij 3000–4000 t/min

316 NGT3 – – 316 NGT3 – –

Aandrijving 4 x 4

95 kW (129 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 305 Nm bij 1200–2400 t/min

313 CDI/313 BlueTEC – 513 BlueTEC 313 CDI/313 BlueTEC – 513 BlueTEC

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1  
Euro 5b+ Gr III/Euro VI2 | 2143 cm3 | 360 Nm bij 1400–2400 t/min

316 CDI/316 BlueTEC – 516 BlueTEC 316 CDI/316 BlueTEC – 516 BlueTEC

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | 6 cilinders/V 72° | diesel1  
Euro VI | 2987 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

319 BlueTEC – 519 BlueTEC 319 BlueTEC – 519 BlueTEC

Leeggewicht4, 5 [kg] 2230–2355/23607 2500–2530 2500–2565 2240–2360/23657 2505–2540 2505–2570

Nuttig laadvermogen6 [kg] 11407/1145–1270 2070–2100 2435–2500 11357/1140–1260 2060–2095 2430–2495

Toegestaan totaalgewicht [kg] 3500/5500/6300/

70008

6600/70008 6000/7000/80008 3500/5500/6300/

70008

6600/70008 6000/7000/80008

Max. dakbelasting [kg] | aanhangwagengewicht geremd/ongeremd [kg] 150 | 2000/750 – | 2000/750

Laadoppervlak [m2] | laadvolume [m3] | max. laadlengte [mm] 7,1–7,4 | 14 | 4400 7,1–7,4 | 15,5 | 4400

Draaicirkel ∅ [m] | draaicirkel over de bumper ∅ [m] 15,3 | 14,5 15,3 | 14,5

Lang met wielbasis van  
4325 mm, hoog dak

Lang met wielbasis van  
4325 mm, extra hoog dak 

Legenda bij de afmetingen: 
Alle waarden in mm. Alle afmetingen bij standaarduitrusting. 
a  Onbelast. b Onbelast. Bij vierwielaandrijving max. 85 mm extra. c Onbelast. 

Bij vierwielaandrijving max. 95 mm extra. d Onbelast. Bij vierwielaandrijving 
max. 80 mm extra. e Bij modellen met een GVW van 4,6 ton en supersingle 
banden en modellen met een GVW van 5 ton en dubbelluchtbanden verandert  
de waarde voor de doorlaadafmeting tussen de wielen.
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3,5 4,6 5,0 3,5 4,6 5,0

310 CDI/310 BlueTEC – 510 CDI/510 BlueTEC 310 CDI/310 BlueTEC – 510 CDI/510 BlueTEC

313 CDI/313 BlueTEC 413 BlueTEC 513 CDI/513 BlueTEC 313 CDI/313 BlueTEC 413 BlueTEC 513 CDI/513 BlueTEC

316 CDI/316 BlueTEC 416 BlueTEC 516 CDI/516 BlueTEC 316 CDI/316 BlueTEC 416 BlueTEC 516 CDI/516 BlueTEC

319 BlueTEC – 519 BlueTEC 319 BlueTEC – 519 BlueTEC

– – – – – –

313 CDI/313 BlueTEC – 513 BlueTEC 313 CDI/313 BlueTEC – 513 BlueTEC

316 CDI/316 BlueTEC – 516 BlueTEC 316 CDI/316 BlueTEC – 516 BlueTEC

319 BlueTEC – 519 BlueTEC 319 BlueTEC – 519 BlueTEC

2280–2405 2565–2595 2565–2630 2290–2410 2570–2605 2570–2635

1095–1220 2005–2035 2370–2435 1090–1210 1995–2030 2365–2430

3500/5500/6300/

70008

6600/70008 6000/7000/80008 3500/5500/6300/

70008

6600/70008 6000/7000/80008

150 | 2000/750 – | 2000/750

7,8–8 | 15,5 | 4800 7,8–8 | 17 | 4800

15,3 | 14,5 15,3 | 14,5

Extra lang met wielbasis van  
4325 mm en overhang achter  
van 2015 mm, hoog dak

Extra lang met wielbasis van  
4325 mm en overhang achter  
van 2015 mm, extra hoog dak

Koppelkrommen:

Nm Max. koppel

450

400

350

300

250

200

150

100
800 1600 2400 3200 4000 4800

Toerental t/min

440 Nm

360 Nm

305 Nm

250 Nm

240 Nm

CDI-motor OM 651 DE22LA 70 kW (95 pk)

CDI-motor OM 651 DE22LA 95 kW (129 pk)

CDI-motor OM 651 DE22LA 120 kW (163 pk)

CDI-motor OM 642 DE30LA 140 kW (190 pk)

benzinemotor M 271 E 18 ML9 115 kW (156 pk)

Legenda bij tabel: 
1  Standaard dieselpartikelfilter bij alle CDI-dieselmotoren. 2 Vanaf een referen-

tiemassa van 2380 kg is ook Euro VI mogelijk. Vanaf 2840 kg wordt Euro VI auto-
matisch meebesteld. 3 316 NGT monovalent of bivalent leverbaar. 4 Opgaven 
over leeggewicht conform richtlijn 97/27/EU in de bij het ter perse gaan geldige 
versie: het gewicht van het voertuig in rijklare toestand betekent: het gewicht  
van het onbeladen voertuig met opbouw in rijklare toestand of het gewicht van het 
chassis met cabine als de opbouw en/of verbinding ervan niet door de voertuig-
fabrikant wordt geleverd (inclusief koelmiddel, smeermiddelen, de tank voor 90 % 
gevuld, met uitzondering van afvalwater alle overige vloeistoffen 100 %, gereed-
schap, reservewiel en bestuurder van 75 kg en bij bussen inclusief het gewicht van 
de bijrijder (75 kg) wanneer in het voertuig een bijrijdersstoel aanwezig is). 5 Bij 
modellen met vierwielaandrijving neemt het leeggewicht toe met circa 130–165 kg. 

6  Bij modellen met vierwielaandrijving neemt het laadvermogen af met circa  
130–165 kg. 7 Bij Sprinter NGT (bivalent). 8 Verhoogd maximaal treingewicht 
in combinatie met als optie leverbare verstevigde trekhaak. 9 Niet leverbaar  
in Nederland.
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Brandstofverbruik en CO2-emissie.
Voor modellen met emissienorm Euro VI en  
aandrijving 4 x 2 met BlueEFFICIENCYpakket Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor1, 2, 6, 7 Transmissie3 Achteras reductie4 CO2emissie [g/km]
Brandstofverbruik5

gecomb. l/100 km gecomb. km/l

210 BlueTEC7/
310 BlueTEC

M6 4,364 207 8,0 12,5

A7 4,182 196 7,5 13,3

213 BlueTEC7/
313 BlueTEC

M6 3,923 195 7,5 13,3

A7 3,923 195 7,2 13,9

216 BlueTEC7/
316 BlueTEC

M6 3,923 195 7,5 13,3

A7 3,692 196–193 7,1–7,0 14,1–14,3

219 BlueTEC7/
319 BlueTEC

M6 3,992 255–253 9,8–9,7 10,2–10,3

A7 3,692 245–242 9,4–9,3 10,6–10,8

413 BlueTEC/
513 BlueTEC

M6 4,727 194 7,4 13,5

A7 4,182 196 7,5 13,3

416 BlueTEC
M6 4,727 194 7,4 13,5

A7 4,182 196 7,5 13,3

510 BlueTEC
M6 4,727 194 7,4 13,5

– – – – –

516 BlueTEC
M6 4,364 208 8,0 12,5

A7 4,182 196 7,5 13,3

519 BlueTEC
M6 4,182 258–255 9,9–9,8 10,1–10,2

A7 3,923 225–223 8,6–8,5 11,6–11,8

Voor modellen met emissienorm VI en  
aandrijving 4 x 2 met BlueEFFICIENCYpakket plus

213 BlueTEC7/
313 BlueTEC

M6 3,692 182–180 7,0–6,9 14,3–14,5

– – – – –

M6 = handgeschakelde zesversnellingsbak, A5 = automatische vijftraps transmissie, A7 = automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS, – = niet leverbaar.
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Brandstofverbruik en CO2-emissie.
Voor modellen met emissienorm Euro VI en  
aandrijving 4 x 2 zonder BlueEFFICIENCYpakket* Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor1, 2, 6, 7 Transmissie3 Achteras reductie4 CO2emissie [g/km]
Brandstofverbruik6

gecomb. l/100 km gecomb. km/l

210 BlueTEC7/
310 BlueTEC

M6 4,364 218 8,4 11,9

A7 4,182 212 8,1 12,3

213 BlueTEC7/
313 BlueTEC

M6 3,923 206 7,9 12,7

A7 3,923 204 7,8 12,8

216 BlueTEC7/
316 BlueTEC

M6 3,923 206 7,9 12,7

A7 3,692 204 7,8 12,8

219 BlueTEC7/
319 BlueTEC

M6 3,992 266–263 10,2–10,1 9,8–9,9

A7 3,692 255–253 9,8–9,7 10,2–10,3

413 BlueTEC/
513 BlueTEC

M6 4,727 216 7,8 12,8

A7 4,182 230 8,1 12,3

416 BlueTEC
M6 4,727 216 7,8 12,8

A7 4,182 230 8,1 12,3

510 BlueTEC
M6 4,727 204 7,8 12,8

– – – – –

516 BlueTEC
M6 4,364 216 8,4 11,9

A7 4,182 230 8,1 12,3

519 BlueTEC
M6 4,182 269–266 10,3–10,2 9,7–9,8

A7 3,923 244–241 9,3–9,2 10,8–10,9

* Modellen zonder BlueEFFICIENCY-pakket niet in het leveringsprogramma voor Nederland (met uitzondering van Sprinter Economy); het BlueEFFICIENCY-pakket is standaard in Nederland. 
 1  CDI-motoren gecertificeerd conform Euro 5b+ Gr. III, benzinemotoren gecertificeerd conform Euro 6 Gr. I of Gr. III, BlueTEC- en aardgasmotoren gecertificeerd conform Euro VI. 2 De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening [EG] 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking 

op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Verbruiks- en emissiewaarden geldig voor varianten met een GVW tot 12 ton. De waarden zijn afhankelijk van het leeggewicht (inclusief bestuurder 75 kg), de achterasreductie en de transmissievariant. 3 Bij model-
len met NGT-motor of vierwielaandrijving wordt de automatische vijftraps transmissie NAG W5A 380 in plaats van de automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC geleverd (behalve voor de Sprinter 510 CDI en Sprinter 510 BlueTEC). 4 De aangegeven achterasreductie is standaard. Overige achterasreducties 
zijn als optie leverbaar. 5 Tankinhoud voor modellen met dieselmotor circa 75 l, voor modellen met benzinemotor circa 100 liter en voor modellen met NGT-motoren circa 100 l (bivalent) of circa 15 l (monovalent).t van 2380 kg. 6 Vanaf een referentiemassa van 2380 kg is ook Euro VI mogelijk. Vanaf 2840 kg 
wordt Euro VI automatisch meebesteld. 7 De 2-serie met BlueTEC-motoren is niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland.

M6 = handgeschakelde zesversnellingsbak, A5 = automatische vijftraps transmissie, A7 = automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS, – = niet leverbaar.
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Brandstofverbruik en CO2-emissie.
Voor modellen met emissienorm VI en  
aandrijving 4 x 4 zonder BlueEFFICIENCYpakket* Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor1, 2, 6 Transmissie3 Achteras reductie4 CO2emissie [g/km]
Brandstofverbruik5

gecomb. l/100 km gecomb. km/l

313 BlueTEC
M6 4,364 224 8,6 11,6

A5 4,364 246 9,4 10,6

316 BlueTEC
M6 4,182 216 8,3 12,0

A5 4,182 238 9,1 11,0

319 BlueTEC
M6 3,692 258–255 9,9–9,8 10,1–10,2

A5 3,923 270–267 10,3–10,2 9,7–9,8

513 BlueTEC
M6 4,727 220 8,4 11,9

A5 4,727 252 9,6 10,4

516 BlueTEC
M6 4,727 220 8,4 11,9

A5 4,727 252 9,6 10,4

519 BlueTEC
M6 4,182 287–284 11,0–10,9 9,1–9,2

A5 3,923 270–267 10,3–10,2 9,7–9,8

Voor modellen met emissienorm Euro 5b+ Gr. III en
aandrijving 4 x 4 zonder BlueEFFICIENCYpakket*

313 CDI
M6 4,364 239–226 9,1–8,6 11,0–11,6

– – – – –

316 CDI
M6 4,182 229–215 8,7–8,2 11,5–12,2

– – – – –

M6 = handgeschakelde zesversnellingsbak, A5 = automatische vijftraps transmissie, A7 = automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS, – = niet leverbaar.
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Brandstofverbruik en CO2-emissie.
Voor modellen met emissienorm Euro 5b+ Gr. III en
aandrijving 4 x 2 met BlueEFFICIENCYpakket Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor1, 2, 6 Transmissie3 Achteras reductie4 CO2emissie [g/km]
Brandstofverbruik5

gecomb. l/100 km gecomb. km/l

210 CDI/310 CDI
M6 4,364 224–200 8,5–7,6 11,8–13,2

A7 4,182 208–187 7,9–7,1 12,7–14,1

213 CDI/313 CDI
M6 3,923 205–185 7,8–7,0 12,8–14,3

A7 3,923 200–179 7,6–6,8 13,2–14,7

216 CDI/316 CDI
M6 3,923 205–185 7,8–7,0 12,8–14,3

A7 3,692 197–176 7,5–6,7 13,3–14,9

510 CDI
M6 4,727 203–181 7,7–6,9 13,0–14,5

– – – – –

513 CDI
M6 4,727 203–181 7,7–6,9 13,0–14,5

A7 4,364 227–222 8,6–8,4 11,6–11,9

516 CDI
M6 4,364 223–202 8,5–7,7 11,8–13,0

A7 4,182 222–216 8,4–8,2 11,9–12,2

Voor modellen met emissienorm Euro 5b+ Gr. III en
aandrijving 4 x 2 met BlueEFFICIENCYpakket plus

213 CDI/
313 CDI

M6 3,692 192–171 7,3–6,5 13,7–15,4

– – – – –

* Modellen zonder BlueEFFICIENCY-pakket niet in het leveringsprogramma voor Nederland (met uitzondering van Sprinter Economy); het BlueEFFICIENCY-pakket is standaard in Nederland. 
 1   CDI-motoren gecertificeerd conform Euro 5b+ Gr. III, BlueTEC- en aardgasmotoren gecertificeerd conform Euro VI. 2 De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening (EG) 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter ver-

gelijking van de verschillende voertuigtypen. Verbruiks- en emissiewaarden geldig voor varianten met een GVW tot 12 ton. De waarden zijn afhankelijk van het leeggewicht (inclusief bestuurder 75 kg), de achterasreductie en de transmissievariant. 3 Bij modellen met NGT-motor of vierwielaandrijving wordt de automa-
tische vijftraps transmissie NAG W5A 380 in plaats van de automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS geleverd (behalve voor de Sprinter 510 CDI en Sprinter 510 BlueTEC). 4 De aangegeven achterasreductie is standaard. Overige achterasreducties zijn als optie leverbaar. 5 Tankinhoud voor modellen  
met dieselmotor circa 75 l, voor modellen met NGT-motor circa 100 l (bivalent) of circa 15 l (monovalent). 6 Vanaf een referentiemassa van 2380 kg is ook Euro VI mogelijk. Vanaf 2840 kg wordt Euro VI automatisch meebesteld.

M6 = handgeschakelde zesversnellingsbak, A5 = automatische vijftraps transmissie, A7 = automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS, – = niet leverbaar.
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Voor modellen met emissienorm Euro 5b+ Gr. III en aandrijving  
4 x 2 zonder BlueEFFICIENCYpakket* Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor1, 2 Transmissie3 Achteras reductie4
CO2emissie  

[g/km]
Brandstofverbruik6

gecomb. l/100 km gecomb. km/l

210 CDI/310 CDI
M6 4,364 234–210 8,9–8,0 11,2–12,5

A7 4,182 224–202 8,5–7,7 11,8–13,0

213 CDI/313 CDI
M6 3,923 215–194 8,2–7,4 12,2–13,5

A7 3,923 216–194 8,2–7,4 12,2–13,6

216 CDI/316 CDI
M6 3,923 215–194 8,2–7,4 12,2–13,5

A7 3,692 213–192 8,1–7,3 12,3–13,7

510 CDI
M6 4,727 234–210 8,9–8,0 11,2–12,3

– – – – –

513 CDI
M6 4,727 213–192 8,1–7,3 12,3–13,7

A7 4,364 227–222 8,6–8,4 11,6–11,9

516 CDI
M6 4,364 234–213 8,9–8,1 11,2–12,3

A7 4,182 222–216 8,4–8,2 11,9–12,2

Voor modellen met emissienorm Euro 6 Gr. I/Euro 6 Gr. III en aandrijving 4 x 2 Waarden voor registratie als bestelwagen Euro 6 Gr. III

216/316
M6 4,727 302 12,9 7,8

A5 4,727 283 12,1 7,8

316 NGT
M65, 6 4,727 235–226 13,1–12,6 7,6–17,9

A55, 6 4,727 215–211 12,0–11,8 8,3–8,5

* Modellen zonder BlueEFFICIENCY-pakket niet in het leveringsprogramma voor Nederland (met uitzondering van Sprinter Economy); het BlueEFFICIENCY-pakket is standaard in Nederland.  
 1   CDI- en aardgasmotoren gecertificeerd conform Euro 5b+ Gr. III, BlueTEC- en aardgasmotoren gecertificeerd conform Euro VI. 2 De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening (EG) 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld  

ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Verbruiks- en emissiewaarden geldig voor varianten met een GVW tot 12 ton. De waarden zijn afhankelijk van het leeggewicht (inclusief bestuurder 75 kg), de achterasreductie en de transmissievariant. 3 Bij modellen met NGT-motor of vierwielaandrijving wordt de 
automatische transmissie NAG W5A 380 in plaats van de automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS geleverd(behalve voor de Sprinter 510 CDI en Sprinter 510 BlueTEC). 4 De aangegeven achterasreductie is standaard. Overige achterasreducties zijn als optie leverbaar. 5 Tankinhoud voor modellen 
met dieselmotor circa 75 l, voor modellen met NGT-motor circa 100 l (bivalent) of circa 15 l (monovalent). 6 Bivalent. 7 Brandstofverbruik voor H-aardgas aangeduid in m3/100 km.

Brandstofverbruik en CO2-emissie.

M6 = handgeschakelde zesversnellingsbak, A5 = automatische vijftraps transmissie, A7 = automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS, – = niet leverbaar.
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Het wordt tijd om  
kennis te maken.

Na de theorie is de praktijk aan de beurt. Een Mercedes-Benz bestelwagen is nergens 
zo overtuigend als op de weg. Daar ervaart u namelijk pas het soevereine rijgevoel dat 
de Sprinter zo bijzonder maakt. Ontdek in welke mate de flexibiliteit, het hoge comfort 
en het rendement van de Sprinter een verrijking zullen zijn voor uw bedrijf. Wij nodigen  
u dan ook van harte uit voor een proefrit. Hiervoor maakt uw Mercedes-Benz dealer 
graag een afspraak met u. 

Met de optie ’Zoek een dealer’ op www.mercedes-benz.nl kunt u heel eenvoudig de dichtst-
bijzijnde Mercedes-Benz dealer vinden. 

Meer informatie, zoals de handleiding, vindt u op internet. U vindt de handleiding op 
www.mercedes-benz.nl/sprinter in het menu ’Service en onderdelen’ onder de optie 
’Handleidingen’.

www.mercedesbenz.nl/sprinter

Proefrit
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De Sprinter bandenprestaties.
Fabrikant Model

Soort 
band

Bandenmaat Draagvermogen Snelheidsindex
Efficiëntie

klasse
Klasse grip op 

nat wegdek
Klasse externe 
afrolgeluiden

Meetwaarde  
externe afrol
geluiden dB

Continental Vanco Eco

Z

195/75 R16 107/105 R B B 72

Vanco 2 195/75 R16 107/105 R C C 71

VanContact100 205/75 R16 110/108 R B B 72

Vanco 2 225/75 R16 116/114 (118R) R (P) C C 72

Vanco 2 235/65 R16 115/113 R C C 72

Vanco Eco (2e gen.) 235/65 R16 118/116 (115S) R (S) B B 71

Vanco 2 235/65 R16 121/119 R C C 72

Vanco 2 235/60 R17 117/115 R C C 72

VancoFourSeason2

Z + W

205/75 R16 110/108 R E B 73

VancoFourSeason 205/75 R16 110/108 R E C 73

VancoFourSeason2 235/65 R16 118/116 (115S) R (S) E B 73

VancoFourSeason 235/65 R16 121/119 (118R) N [R] E C 73

VancoFourSeason 285/65 R16 128/126 (118R) N [R] E C 73

VancoWinter2

W

195/75 R16 107/105 R E C 73

VancoWinter2 205/75 R16 110/108 R E C 73

VancoWinter2 225/75 R16 116/114 (118R) R (P) E C 73

VancoWinter2 235/65 R16 118/116 (115S) R (S) C C 73

Michelin Agilis GreenX+
Z

205/75 R16 110/108 R C B 70

Agilis GreenX+ 235/65 R16 115/113 R C B 70

Goodyear CargoMarathon Z 235/65 R16 115/113 R C C 72

CargoVector Z + W 235/65 R16 115/113 R E C 73

Kumho Road Venture MT Offroad LT245/75 R16 120/116 Q E C 78

Z = zomerbanden
W = winterbanden
Z + W = all-seasonband 
Offroad = terreinband voor 
4 x 4 offroadpakket

De rijveiligheid en brandstofbesparing kunnen door uw rijstijl direct worden beïnvloed. Houd hierbij ook de volgende aanwijzingen aan: zuinig en anticiperend rijden kan uw brandstofverbruik aanzienlijk reduceren. 
Om de grip op een nat wegdek en de energie-efficiëntie te verbeteren, dient de bandenspanning regelmatig te worden gecontroleerd. Houd met het oog op de remweg altijd veilige afstand tot de voorligger.

Na redactiesluiting van deze brochure kunnen het bandenaanbod en de bandenaanduiding zijn gewijzigd. Hiervoor kunt u bij uw Mercedes-Benz dealer terecht.

Gegevens conform EU-verordening 
1222/2009. De bandenaanduiding 
geeft informatie over drie doorslag-
gevende eigenschappen van de ban-
denprestaties:

Energieefficiëntie
Een rollende band vervormt 
en verbruikt hierbij energie. 

Dit is een van de vijf weerstandskrach-
ten die op een voertuig inwerken.

Grip op nat wegdek
Deze aanduiding geeft infor-
matie over een belangrijk 

veiligheidsaspect van een band: de 
grip op een nat wegdek.

Externe afrolgeluiden
Het niveau van de externe 
afrolgeluiden van een band 

wordt op voorschrift van de Europese 
Commissie in decibel uitgedrukt met 
één, twee of drie geluidsgolven.

Bandenprestaties



De beste Sprinter aller tijden wordt nu nog mobieler – met een eigen brochure-app. Ervaar 
de benchmark in zijn segment op uw tablet en ontdek hoe robuust, flexibel, veilig, rendabel 
en duurzaam de Sprinter is.

Hiervoor hoeft u alleen maar de QR-code te scannen en de brochure-app voor tablets met 
iOS of Android te downloaden. 

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van uw voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 200/53/EU zijn 
deze bepalingen opgesteld. Alle Sprinter modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. 
Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen 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 (03/14).

Deze brochure is een internationale uitgave. Daarom kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen.  
Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische specificatiebladen. Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens bestaat uit meerdere elementen. 
Wenst u aanvullende informatie, dan kunt u bellen met 00800 – 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.
www.mercedesbenz.nl/sprinter

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 1B301 · 07-01/0914 Gedrukt in Duitsland


