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Tas ir tik daudzveidīgs, ka atradīsiet tieši jūsu transportēšanas uzdevumiem pareizo kom-
plektāciju, un tas izskatās tik labi, ka atstāj pozitīvu iespaidu: jaunais Sprinter. Automobiļa 
neskaitāmie varianti un aprīkojums ļauj nokomplektēt ekonomisku bāzes modeli — piemēram, 
ar priekšējo riteņu piedziņu — kā arī precīzi pielietojumam pie lā   gotus preču furgonus un 
automobiļus ar kravas platformu vai tūristu mikroautobusus ar reprezentatīvi iekārtotu  
pasažieru telpu.

Tās ir priekšrocības, kam ir vērtība. Automobiļiem ar no jauna pieejamo priekšējo riteņu 
piedziņu ir, piemēram, izdevīga bāzes modeļa cena, papildu derīgā krava un zemāka 
iekraušanas mala, salīdzinot ar automobiļiem ar aizmugurējo riteņu piedziņu. Vadītāji ir  
ieguvēji no inteliģentajiem vadības un rādījumu konceptiem, kā arī no modulārā no vietņu 
koncepta, kas tāpat kā izvēlei pieejamās multivides un asistēšanas sistēmas ir ideāli pielā-
gojams automobiļa pielietojumam. Esam izstrādājuši daudz ko jaunu, kā arī sagla bājuši 
vērtīgo. Piemēram, daudzi pārbaudīti virsbūves un pārbūves risinājumi bez būtiskām izmaiņām 
var tikt izmantoti arī turpmāk.

Līdz ar to Sprinter, pateicoties inovāciju spēkam un vairāk nekā 20 gadu pieredzei, ir  
atkal uz nākotni orientēta, efektīva un uzticama mobilitātes risinājuma paraugs, kas veicina 
jūsu uzņēmuma attīstību.

Mercedes-Benz mikroautobusi. Dzimuši, lai strādātu.
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Ideāli piemērots tev.
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Produkta koncepts

Jaunais Sprinter izceļas jau vizuāli. Tā dizains seko Mercedes-Benz modernajam Sensual 
Purity dizaina konceptam. Arī kontrolpults tikusi izstrādāta no jauna un ir vienlīdz pārliecinoša 
gan ar augstvērtīgu dizainu, gan lieliskām funkcijām. Kā piemēru var minēt inteliģento, 
modulāro novietņu konceptu un KEYLESS-START funkciju. 

Pēc izvēles pieejamais uz jumta montētais lieljaudas gaisa kondicionētājs lutinās jūsu tūristu 
mikroautobusa pasažierus, uzturot patīkamu temperatūru. Pilnībā apšūtajā pasažieru 
telpā pēc izvēles katrai sēdekļu rindai ir pieejama novietne viedtālruņiem ar USB lādēšanas 
funkciju.

Preču furgona kravas telpa pārliecina arī ar tādām praktiskām opcijām kā iekšā novietots 
jumta bagāžas turētājs1, plastmasas grīda ar optimālu svaru, apkraujamas riteņu nišas un 
bīdāmo durvju pakāpienā iemontēts palešu atbalsts, kas stabilizē kravu, piem., līkumos 
un nodrošina efektīvāku fiksāciju.

Atkarībā no pielietojuma sfēras un vēlamajām braukšanas īpašībām var izvēlēties arī priekšējo 
riteņu piedziņu, aizmugurējo riteņu piedziņu vai pilnpiedziņu2. Pārnesumus pārslēdz vai nu 
manuāli, izmantojot 6 pakāpju mehānisko pārnesumkārbu3, vai automātiski, izmantojot 
7G-TRONIC PLUS pārnesumkārbu vai tirgus segmentā unikālo automātisko pārnesumkārbu 
9G-TRONIC4.

1  Iekšā novietotais jumta bagāžas turētājs būs pieejams no 02/2018. 2 Pilnpiedziņa būs pieejama no 04/2018. 3 Standarta 6 pakāpju mehāniskā 
pārnesumkārba kopā ar V6 cilindru dzīeļmotoru OM642 būs pieejama no 04/2018. 4 Tikai kopā ar priekšējo riteņu piedziņu.



Tīkams acij,      vēl tīkamāks darbam



Arī vizuāli ideāli piemērots

Eksterjera dizains



Šeit parādītas sērijveida un metāliskās krāsas1 ir tikai maza daļa no iespējamām krāsām, kādās varat saņemt savu Sprinter. 
Pēc izvēles piedāvājam izvēlēties speciālas un īpašas krāsas no kopā apm. 200 citu krāsu piedāvājuma.

Sensual Purity dizaina koncepts, kas ir tik sekmīgs Mercedes-Benz vieglajiem automobiļiem, 
tagad ir nonācis arī līdz Sprinter. Kādēļ gan komercauto nevarētu labi izskatīties? Tas sajūsmina 
ar izteiksmīgiem, pūristiski moderniem virsmu apveidiem. Ar labām proporcijām apveltītā auto-
mobiļa spilgtākās iezīmes ir raksturīgais priekšējais dizains ar lielo, centrāli izvietoto Mercedes 
zvaigzni un sānu dizains ar plūdeni citai citā pārejošām virsmām. Modernie apveidi ļāvuši arī 
optimizēt automobiļa gaisa pretestību, tādējādi atstājot pozitīvu iespaidu uz degvielas patēriņu.

Lai padarītu dizainu individuālu, starp citu, ir pieejami LED High Performance lukturi kopā ar 
piederīgiem, daļēji ar gaismas diodēm aprīkotiem aizmugurējiem lukturiem, hromēts radiatora 
režģis, vieglmetāla riteņi, kā arī buferi un montāžas daļas automobiļa krāsā. Turklāt ir arī dau-
dzveidīgs krāsu un īpašo krāsu piedāvājums. Līdz ar to ir iespējams lielā daudzveidībā individuāli 
veidots automobiļa dizains, kas ir arī vizuāli ideāli piemērots uzņēmumam.

1 Speciālaprīkojums.

Eksterjera dizains



Interjers labai sajūtai — arī darbā

Interjera dizains



Iekāpšana Sprinter automobilī vienmēr bijusi kas īpašs. Tā pilnīgi no jauna veidotais salons  
atkal rada ideālo līdzsvaru starp lietderīgām funkcijām un augstvērtīgu izskatu. To ir iespējams 
ļoti daudzveidīgi aprīkot un precīzi pielāgot pielietojumam, kā arī individuālām vajadzībām. 

Komunikācijai un izklaidei paredzēto elementu piedāvājums sniedzas, piemēram, no viedtālruņa 
turētāja un Mercedes-Benz audio sistēmas ar USB un Bluetooth® saskarni līdz multivides 
sistēmai ar augstas izšķirtspējas, lielu skārienekrānu, ātru cietā diska navigāciju ar 3D karšu 
attēlojumu un iespēju integrēt viedtālruni. Lai uzturētu patīkamu temperatūru, atkarībā no 
vēlamā komforta un klimatiskajiem apstākļiem ir pieejams pusautomātiski regulējams gaisa 
kondicionētājs vai automātiskas gaisa kondicionēšanas iekārta. Pasažieru telpai pēc izvēles  
ir trīs dažādi uz jumta novietoti gaisa kondicionētāji, tai skaitā papildu augstākās klases iekārta. 
Arī novietņu koncepts ir ticis pārstrādāts un konstruēts modulāri. Līdz ar to, piem., mantu 
nodalījumus pēc izvēles var aizvērt ar vāku vai pierīkot tiem glāžu turētājus. Neskaitot radio 
vai multivides sistēmu, centrālajā konsolē ir liels mantu nodalījums un divi DIN izmēra nodalī-
jumi. Līdz ar to strādāt ir vieglāk, un vadītāja darba vietā tiek nodrošināta kārtība. 

Tā kā ir šīs un daudzas citas aprīkojuma iespējas, praktiski nav nekā tāda, ko vadītāja vai pasa-
žieru labsajūtai vēl varētu vēlēties.

Interjera dizains



Aprīkojums | Piedziņas varianti

Daudzveidīga izvēle īpašiem transportēšanas uzdevumiem

Priekšējo riteņu piedziņa, aizmugurējo riteņu piedziņa vai pilnpiedziņa1 — šie Sprinter paredzētie  
3 piedziņas varianti ļauj piemeklēt teju jebkuram transportēšanas uzdevumam un teju jebkuram 
braukšanas profilam piemērotu piedziņu.

Starp priekšējo riteņu piedziņas priekšrocībām ir jāmin izcilā vilce viegli piekrautam automo bilim, 
kravas telpas lielais tilpums un augstā piekraušana ar zemo iekraušanas malu. Šim variantam 
ekskluzīvi pieejama: jaunā automātiskā pārnesumkārba 9G-TRONIC.

Aizmugurējo riteņu piedziņas gadījumā ir labāks braukšanas komforts un optimāls pagrieziena 
rādiuss, tā kā piedziņa ir izvietota atsevišķi no stūres iekārtas. Arī braukšana kļūst veiklāka —  

1  Pilnpiedziņa būs pieejama no Q4/2018. 2 Sprinter preču furgons ar N1 reģistrāciju: degvielas patēriņš: pilsēta/šoseja/kombinētais: 7,4–9,2/6,6–7,7/7,6–8,0 l/100 km; CO2 emisija, kombinēti: 199–210 g/km. Sprinter tūristu mikroautobuss ar M1 reģistrāciju: degvielas patēriņš: pilsēta/šoseja/kombinētais: 
8,6/6,2/7,1 l/100 km; CO2 emisija, kombinēti: 186 g/km; efektivitātes klase: B. Sprinter ar kravas platformu ar N1 reģistrāciju: degvielas patēriņš: pilsēta/šoseja/kombinētais: 8,8–9,6/6,6–7,6/7,6–8,3 l/100 km; CO2 emisija, kombinēti: 199–219 g/km. Norādītās patēriņa vērtības ir spēkā ar sērijveida 6 pārnesumu 
mehānisko pārnesumkārbu bez pilnpiedziņas. Pilnpiedziņa būs pieejama no Q4/2018. Reālās patēriņa vērtības ir atkarīgas arī no transportlīdzekļa masas un izvēlētā aprīkojuma. 3 Sprinter preču furgons ar N1 reģistrāciju: degvielas patēriņš: pilsēta/šoseja/kombinētais: 10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; 
CO2 emisija, kombinēti: 249–252 g/km. Sprinter tūristu mikroautobuss ar M1 reģistrāciju: degvielas patēriņš: pilsēta/šoseja/kombinētais: 9,4/7,5/8,2 l/100 km; CO2 emisija: kombinēti 214 g/km; efektivitātes klase: C. Sprinter ar kravas platformu ar N1 reģistrāciju: degvielas patēriņš: pilsēta/šoseja/kombinētais: 
10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km; CO2 emisija, kombinēti:249–252 g/km. Norādītās patēriņa vērtības ir spēkā tikai opcionālajām automātiskajām pārnesumkārbām bez pilnpiedziņas. Pilnpiedziņa būs pieejama no Q4/2018. Sērijveida 6 pārnesumu mehāniskā pārnesumkārba savienojumā ar V6 cilindru 
dīzeļmotoru būs pieejama no Q4/2018. Reālās patēriņa vērtības ir atkarīgas arī no transportlīdzekļa masas un no izvēlētā aprīkojuma. Norādītās vērtības ir noteiktas atbilstoši attiecīgajai mērīšanas procedūrai (atbilstoši Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 595/2009 atbilstoši attiecīgi spēkā esošajai redakcijai). Norāde: dati  
neattiecas uz atsevišķiem transportlīdzekļiem un nav piedāvājuma sastāvdaļa, bet gan kalpo tikai dažādu transportlīdzekļa tipu salīdzināšanai. CO2 emisija, kas rodas degvielas vai citu enerģijas avotu ražošanas un sagatavošanas laikā, nosakot CO2 emisiju atbilstoši Direktīvai 1999/94/EK, netiek ņemta vērā. 

it īpaši ar jaudīgākajiem motoriem ar 120 kW2 un 140 kW3. Arī piekabes režīmā piedziņai uz  
aizmugurējā tilta ir savas priekšrocības.

Pieslēdzamā pilnpiedziņa1 4 x 4 uzlabo vilci, it īpaši nelabvēlīgos laikapstākļos vai slikta ceļa 
stāvokļa gadījumā, un līdz ar to uzlabo braukšanas drošību un kustības dinamiku. Pielietojumam 
ar augstām prasībām var papildus pasūtīt atbilstošu reduktora pārnesuma attiecību. Pirmo 
reizi automobilim Sprinter ar pilnpiedziņu1 izcilam pārslēgšanas komfortam un degvielas efek-
tīvam izlietojumam ir pieejama automātiskā pārnesumkārba 7G-TRONIC PLUS.



Aprīkojums | Funkcijas un komforts

Mantu nodalījumi ar atvāžamu vāku kreisajā un labajā pusē uz priekšējā paneļa 
nodrošina brauciena laikā drošu glabāšanas telpu planšetēm, dokumentiem,  
atslēgām, naudas makam vai citām lietām.

Elektriski regulējamais vadītāja sēdekli ar pogas spiedienu var pielāgot individuālām 
komforta vajadzībām un, pateicoties tā augstajam ergonomikas līmenim, tas  
atbilst Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. organizētās veselas muguras kampaņas 
kritērijiem.

Elektriski pielokāmie ārējie spoguļi pielocītā stāvoklī ir labāk pasargāti no bojājumiem 
šaurās iebrauktuvēs un izbrauktuvēs vai stāvvietā novietošanas laikā.

Elektrisko stāvbremzi ir vienkārši un ērti darbināt, nospiežot pogu, un tā kā nav 
stāvbremzes sviras, ir ērtāk pāriet uz aizmuguri.

Ērti sasniedzamais, slēdzamais nodalījums kreisajā pusē novietnē virs priekšējā 
stikla ļauj droši uzglabāt svarīgus priekšmetus.

Motora vienkārša iedarbināšana ar pogas spiedienu. Braukšanas sankcionēšanas 
sistēma KEYLESS-START ļauj iedarbināt motoru, tikai nospiežot aizdedzes slēdzenē 
esošo iedarbināšanas un izslēgšanas pogu.

Funkcijas un komforts



Aprīkojums | Funkcijas un komforts

Jumta bagāžas turētājs1 kravas telpā, salīdzinot ar ārā izvietotiem jumta turētājiem, 
labāk pasargā no netīrumiem un zādzības.

Riteņu nišu koka apšuvums atvieglo kravas telpas piekraušanu un pasargā metālu 
no bojājumiem.

Abas zem jumta esošās gaismas diožu joslas izgaismo kravas telpu,  
cik vien iespējams, bez ēnām un tādā veidā uzlabo orientēšanos iekraušanas  
un izkraušanas laikā.

Bīdāmo durvju pakāpienā iemontētais palešu atbalsts stabilizē kravu durvju zonā 
un ir īpaši lietderīgs, transportējot eiropaletes vai režģveida konteinerus.

Plastmasas grīda ar optimālu svaru ar savu gludo virsmu padara kravas telpu  
ērtāk izmantojamu un kopjamu, un salīdzinājumā ar koka grīdu tā ir par apmēram 
18,5 kg2 vieglāka.

Uz daudzfunkciju kārbas vadītājs vai blakussēdētājs var nokārtot paredzētos biroja 
vai rakstu darbus — kontrolpultī, praktiskā darba vietā ar integrētu planšetes 
turētāju3.

1 Iekšā novietotais jumta bagāžas turētājs būs pieejams no Q2/2018. 2 Salīdzinājumā ar koka grīdu ļoti garos automobiļos. 3 Planšetes turētāju var iegādāties tikai kā Mercedes-Benz piederumu.

Funkcijas un komforts



Aprīkojums | Funkcijas un komforts

Lieljaudas gaisa kondicionētājs papildina gaisa kondicionētāju ar 11 kW papildu 
dzesēšanas jaudas un nodrošina augstāko kondicionēšanas komfortu pasažieru 
telpā, it īpaši ļoti augstas temperatūras gadījumā.

Iekšpusē pilnībā ar plastmasas paneļiem apšūtās labās bīdāmās durvis ceļ  
pasažieru vai kravas telpas vizuālo vērtību.

Iekšējais luksus apšuvums ar USB uzlādes iespēju un viedtālruņa novietni piešķir 
pasažieru telpai reprezentatīvu gaisotni un arī uzlabo skaņas un siltuma izolāciju.

Ja ir vēlme pasažieriem nodrošināt īpaši patīkamu braukšanu, ir pieejami viegli 
montējami un demontējami krēsli 3 sēdekļu rindām ar atsevišķi par līdz pat 20° 
regulējamām atzveltnēm un komforta pagalvjiem.

Iekšpusē pilnībā ar plastmasu apšūtās aizmugurējās durvis piešķir patīkamu  
reprezentatīvu izskatu pasažieru vai kravas telpai.

Speciālie glāžu turētāji pasažieru telpā izvietoti labi aizsniedzamās vietās. Tie  
nodrošina katrai sēdvietai praktisku novietošanas iespēju karstiem vai aukstiem 
dzērieniem glāzēs, pudelēs vai kārbās.



Jūsu mobilitāte 4.0



Inteliģents sistēmu tīkls

Jūsu mobilitāte 4.0
Lai darbu padarītu tik ekonomisku un patīkamu, cik iespējams, automobilim Sprinter pēc 
izvēles ir pieejami dažādi radio, multivides sistēmas un savienojamības risinājumi. Atkarībā 
no vajadzībām piedāvājums sniedzas no viedtālruņa turētāja un radio ar Bluetooth® saskarni 
un brīvroku funkciju līdz multivides sistēmai ar augstas izšķirtspējas skārienekrānu, ātru cietā 
diska navigāciju ar 3D karšu attēlojumu un iespēju integrēt viedtālruni. Vadība ir atbils-
toša vēlmēm: vienkārša Multivides sistēmas var darbināt, piemēram, izmantojot augstas 
izšķirtspējas skārienekrānu vai skārienvadības pogu uz daudzfunkciju stūres rata. Visi  
vadības un rādījumu elementi ir labi aizsniedzami un viegli nolasāmi.

Tā kā modernajā darba vidē ietilpst digitālie risinājumi, mēs esam aprīkojuši Sprinter ar  
iebūvētu komunikācijas moduli, kas veido tehnisko bāzi automobiļa pastāvīgam interneta 
savienojumam. Līdz ar to ir iespējams izmantot pašreizējos un nākotnes Mercedes PRO 
pakalpojumus. Jūsu priekšrocības sniedzas no saīsinātiem dīkstāves laikiem, pateicoties 
paredzošai apkopes pārvaldībai, līdz digitālai braucienu ierakstu grāmatai, kas aizstāj  
papīru kaudzes.
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Aprīkojums | Informatīva izklaide un savienojamība

Informatīva izklaide un savienojamība

Vadītājam ērti skatāmā un parocīgā vietā izvietotais universālais viedtālruņa 
turētājs ļauj automobilī lietot dažādas mobilās galiekārtas.

Ja notiek negadījums, Mercedes-Benz ārkārtas zvanu sistēma automātiski  
veic ārkārtas zvanu un tādā veidā var palīdzēt kritiski saīsināt laiku līdz glābēju  
ierašanās brīdim.

Ar daudzfunkciju stūres ratu, izmantojot skārienvadības pogas vai taustiņus,  
var ērti darbināt borta datoru, automobiļa funkcijas un multivides sistēmas bez 
vajadzības noņemt rokas no stūres rata.

Ātra avārijas palīdzība, nospiežot pogu. Bojājumu vadības sistēma izveido runas 
savienojumu ar Customer Assistance Center (CAC — klientu palīdzības centrs), 
un ir iespējama ātra palīdzība uz vietas.

Ar šo aprīkojumu MBUX (Mercedes-Benz User Experience — Mercedes-Benz  
lietotāju pieredze) multivides sistēma ar 26 cm (10,25 collu) skārienekrānu kļūst 
par pilnvērtīgu navigācijas sistēmu, kas ar savu maršrutu vadību spēj noņemt 
sasprindzinājumu braucienos un padarīt tos ātrākus.

Pateicoties bezvadu lādēšanas sistēmai, mobilās galiekārtas, kas atbalsta Qi 
standartu 1.2 vai ir tam pēcaprīkojamas, var pavisam vienkārši uzlādēt centrālās 
konsoles vidējā augšējā novietnē.



Aprīkojums | Informatīva izklaide un savienojamība

Mercedes-Benz audio sistēma, neskaitot analogo radio uztveršanu, jau piedāvā 
Bluetooth® saskarni ar brīvroku funkciju un USB saskarni. Pēc izvēles to var  
uzlabot par digitālo radio.

MBUX multivides sistēma ar augstas izšķirtspējas 26 cm (10,25 collu)  
skārienekrānu, starp citu, piedāvā ātru cietā diska navigāciju ar 3D karšu  
attēlojumu un iespēju integrēt viedtālruni.

MBUX multivides sistēma ar 17,8 cm (7 collu) skārienekrānu pārliecina ar intuitīvo 
skārienvadību, augstas izšķirtspējas skārienekrānu un savām daudzveidīgajām  
komunikācijas un informatīvās izklaides iespējām.

Modulārs piedāvājums radio, multividei un navigācijai

Modernie radio un multivides sistēmas informatīvas izklaides, 
navigācijas un komunikācijas ziņā praktiski neļauj vēlēties neko 
vairāk. Mobilās galiekārtas var savienot ar internetu, izman-
tojot LTE moduli/mobilā tīkla moduli ar tīklāja funkciju. Arī 
multivides sistēmu vadība, izmantojot skārienekrānu un 
skārienkontroles pogas uz stūres rata, kā arī runas vadība ir 
inovatīva. Turklāt var tikt nolasītas saņemtās vai, izmantojot 
diktēšanas funkciju, izveidotas jaunas ziņas. Navigācijai tiek 
izmantota Live Traffic Information1, lai braucieni iespēju 
robežās noritētu bez sastrēgumiem. Ar viedtālruņa integrācijas 
iespēju automobiļa vadības un rādījumu sistēmā var integrēt 
viedtālruņus.

Speciālaprīkojuma izvēle radio, multividei un navigācijai:

Radio priekšaprīkojums ar 2 kanālu skaļruņiem priekšā

Mercedes-Benz audio sistēma ar Bluetooth® saskarni, kā arī 2 kanālu  
skaļruņiem priekšā

MBUX multivides sistēma ar 17,8 cm (7 collu) skārienekrānu pārliecina ar  
intuitīvo skārienvadību, iespēju integrēt viedtālruni un ar navigācijas funkciju

MBUX multivides sistēma ar 26 cm (10,25 collu) skārienekrānu piedāvā  
augstas izšķirtspējas displeju, kā arī daudzveidīgas komunikācijas un informatīvas 
izklaides iespējas un pēc izvēles arī ceļa zīmju asistentu

Navigācija papildina MBUX multivides sistēmas ar skārienekrānu līdz pilnībā  
integrētām navigācijas sistēmām — pēc izvēles papildus ar Live Traffic1

Visiem radio variantiem paredzētais DAB+ sajūsmina ar lielo programmu izvēli,  
labajām uztveršanas īpašībām un iespaidīgo skanējumu

1  Live Traffic Information (satiksmes informācija reāllaikā, atkarīga no valsts) tikai kopā ar Mercedes PRO.
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Mercedes PRO
solutions1

Piedāvā vajadzībām  
piemērotus un individuālus  

risinājumus.

Mercedes PRO 
inspire1 

Sniedz ieteikumus un  
informē par jaunumiem.

Mercedes PRO
mobility1

Piedāvā individuālas un  
elastīgas mobilitātes opcijas.

Mercedes PRO
finance1

Viegli pieejami piemēroti  
finansēšanas risinājumi.

Mercedes PRO
service1

Paredzami un efektīvi  
nodrošina automobiļa  

ekspluatāciju.

Mercedes PRO
connect1

Nodrošina automobiļu  
un cilvēku inteliģentus  
savstarpējos sakarus.

1 Mercedes Pro Serviss nav pieejams Latvijā. 
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Mercedes PRO atklāj jaunas iespējas, piedāvājot optimāli saistītus, pielāgotus pakalpojumus, tostarp digitālus pakalpojumus, un palīdz vienkārši  
un ātri vadīt uzņēmējdarbību, sasniedzot augstu produktivitāti. Piedāvājumā ietvertie pielāgojamie un vienotie transporta risinājumi ļauj palielināt 
uzņēmumu efektivitāti, un tas ļauj jums koncentrēties uz uzņēmuma pamatdarbību.

Mercedes PRO ietver Mercedes PRO connect — risinājumu savienojumu un transportlīdzekļu parka pārvaldībai, kas ļauj uzturēt sakarus ar uzņēmuma 
transportlīdzekļiem un darbiniekiem, un Mercedes PRO solutions, kas nodrošina vajadzībām piemērotus transporta risinājumus. Pateicoties  
Mercedes PRO service, automobiļa ekspluatācija ir efektīva un paredzama, savukārt Mercedes PRO inspire informē par jaunumiem un sniedz klien-
tiem ieteikumus, kā vēl efektīvāk organizēt uzņēmējdarbību. Ja klientu interesē piemēroti finansēšanas risinājumi vai elastīgas un individuālas  
mobilitātes opcijas, risinājumu attiecīgi piedāvā Mercedes PRO finance un Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO: vienkāršs un ātrs palīgs uzņēmējdarbībā.1

1  Mercedes Pro Serviss nav pieejams Latvijā 
 
2017. gadā Mercedes PRO būs pieejams izvēlētās Eiropas valstīs. Plašāku informāciju uzzināsiet no Mercedes-Benz tirgotāja.



Kur ir transporta uzdevums, 
ir arī Sprinter



Vajadzībām atbilstoši risinājumi

Vai jums ir vissvarīgāk, lai preču/pasažieru furgons ir praktisks un ekonomisks? Vai arī vēlaties 
reprezentatīvu mikroautobusu, kas atbilst augstākajām komforta prasībām? Sprinter ļauj 
īstenot abas vēlmes — un vēl vairāk. Preču furgons un tūristu mikroautobuss, kā arī šasija 
un automobilis ar kravas platformu ar atsevišķu vai dubulto kabīni ir bāze iespaidīgai vari-
antu daudzveidībai. Tā tiek vēl vairāk palielināta ar 4 veidu motoriem, neskaitāmām aprīkojuma 
iespējām, gaitas iekārtas variantiem un virsbūves ražotāju nozarēm specifiskiem risināju-
miem. Līdz ar to varat konfigurēt automobiļus ar pieļaujamo pilnmasu līdz pat 5500 kg. Sprinter 
tūristu mikroautobusā būs vieta līdz 8 personām, neskaitot auto vadītāju. Garākais no 
4 automobiļiem ar augstāko no 3 jumtiem nodrošina to, ka jums ir Sprinter preču furgons 
ar līdz pat 17 m3 kravas telpas tilpumu. Vajadzības gadījumā varat piekabināt līdz 3500 kg —  
ar autovilciena pieļaujamo pilnmasu līdz pat 8750 kg. 

Vairāk nekā 600 speciālaprīkojuma iespējas, tai skaitā, piemēram, īpaši autoparka un gaitas 
iekārtas risinājumi, ļauj pielāgot Sprinter precīzi jūsu vajadzībām. Lai apmierinātu īpašas 
nozares prasības, no Mercedes-Benz VanSolution saņemsiet pilnīgus risinājumus no rūpnī-
cas, savukārt partneru programmas “Mercedes-Benz VanPartner” ietvaros — pārbaudītas 
kvalitātes virsbūves un pārbūves risinājumus no citiem piegādātājiem.

Un lai jūs savus mērķus sasniegtu gan suverēni, gan ekonomiski, Sprinter ir izvēlei pieejams 
plaši diversificēts agregātu piedāvājums.

Visu informāciju par gataviem risinājumiem no rūpnīcas un par nozaru risinājumiem atradīsiet Conversion World, digitālo ieejas punktu pielāgotiem 
montāžas un pārveidošanas risinājumiem http://conversion-world.com/
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Virsbūves formas

Maks. krava 1360 kg 
Maks. bremzējamas/ 

nebremzējamas piekabes  
slodze: 2000/750 kg Pieļ.  
pilnmasa maks. 3500 kg

Automobiļa  
augstumi:
2633 mm

2360 mm

Maks. aizmugurējo durvju augstums: 
1818 mm

Maks. pasažieru telpas augstums: 
1918 mm

Maks. bīdāmo durvju augstums:  
1818 mm

Min. iekrauš.
malas augst.
639 mm

Automobiļa garumi: 5267 mm 5932 mm 6967 mm

Maks. 8 sēdekļi 
plus vadītājs

Automobiļa platums ar  
ārējiem spoguļiem: 2345 mm

3262 mmPasažieru telpas garumi: 2597 mm 4297 mm

Maks. pasažieru telpas platums: 1774 mmMaks. bīdāmo durvju platums: 1251 mm

Maks. aizmugurējo  
durvju platums: 
1542 mm

Norādītie automobiļa izmēri un masa ir pamatdati, tie var mainītiesÚtkarībā 
no piedziņas veida, tonnāžas un cita speciālaprīkojuma
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Maks. krava 3175 kg
Maks. bremzējamas/ 

nebremzējamas piekabes  
slodze: 2000/750 kg Pieļ.  
pilnmasa maks. 5500 kg

Automobiļa platums ar  
ārējiem spoguļiem: 2345 mm

Kravas telpas garumi: 2607 mm 3272 mm 4307 mm 4707 mm

Maks. kravas telpas platums: 1787 mmMaks. bīdāmo durvju platums: 1260 mm

Maks. aizmugurējo  
durvju platums:
1555 mm

Automobiļa  
augstumi:
2831 mm 

2620 mm

2365 mm

Maks. bīdāmo durvju augstums:  
1899 mm

Maks. kravas telpas augstums:  
2243 mm

Maks. aizmugurējo durvju augstums: 
1927 mm

Min. iekr.
augstums
566 mm

Automobiļa garumi: 5267 mm 6967 mm 7367 mm5932 mm

Maks. 17 m3  
kravas tilpums
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Maks. krava 3155 kg 
Maks. bremzējamas/ 

nebremzējamas piekabes  
slodze: 2000/750 kg  
Pieļ. pilnmasa maks.  

5500 kg

Automobiļa garumi: 6046 mm 6246 mm 6946 mm

Maks. kravas platformas  
auto platums: 2135 mm

Kravas platformas auto garumi: 2858 mm 3408 mm 4308 mm

Automobiļa platums ar  
ārējiem spoguļiem: 2675 mm

maks. 9,2 m2

Min. iekraušanas 
malas augstums:  
894 mm

Norādītie automobiļa izmēri un masa ir pamatdati, tie var mainīties
atkarībā no piedziņas veida, tonnāžas un cita speciālaprīkojuma.



25Vajadzībām atbilstoši risinājumi

Maks. krava 3010 kg 
Maks. bremzējamas/ 

nebremzējamas piekabes  
slodze: 2000/750 kg  
Pieļ. pilnmasa maks.  

5500 kg

Maks. kravas platformas 
auto platums: 2135 mm

Kravas platformas auto garumi: 2128 mm 2708 mm 3408 mm

Automobiļa platums ar  
ārējiem spoguļiem: 2675 mm

Automobiļa garumi: 5576 mm 6156 mm 6856 mm

no  
iekraušanas 
malas  
augstuma 
969 mm

maks. 7,7 m2



Nodrošina
jūsu tiekšanos pēc panākumiem



Drošība

Sprinter ir viscaur orientēts uz drošību. Tās kārtīgā bāze ir virsbūves pamatne, kas ir īpaši 
stabila savas konstrukcijas un materiālu sastāva dēļ. 

Vēl ir daudz asistēšanas sistēmu. Arī pieredzējis autovadītājs nonāk situācijās, kurās at-
balsts var būt vēlams un noderīgs. Piedāvājums sniedzas no sērijveida sānu vēja asistenta 
līdz aktīvajam bremžu asistentam un joslā noturēšanas asistentam — abi automobiļiem  
ar vairāk nekā 3500 kg pieļaujamo pilnmasu ir sērijveidā. 3 kameru risinājumi, no atpakaļs-
kata kameras ar rādījumu iekšējā spogulī līdz 360° kamerai, pēc izvēles uzlabo jau tāpat 
labo pārskatāmību no vadītāja vietas. Pēc izvēles pieejamie LED High Performance lukturi 
tumsā iespējami labi izgaismo brauktuvi. 

Sērijveida drošības spilvens var palīdzēt ārkārtas gadījumā, notiekot sadursmei, pasargāt 
autovadītāju. Pēc izvēles vadītājam un blakussēdētājam ir pieejami vēl 5 citi drošības spilveni. 
Notiekot negadījumam, papildu aizsardzību var sniegt Secondary Collision Mitigation  
(sekundārās sadursmes mīkstināšana). Konstatējot sadursmi tā patstāvīgi uzsāk bremzēšanas 
procesu un tādā veidā var palīdzēt nepieļaut nākamās sadursmes.



Aprīkojums | Asistēšanas sistēmas

Asistēšanas sistēmas

Aktīvais joslā noturēšanas asistents var palīdzēt konstatēt neapzinātu novirzīšanos no braukšanas joslas, brīdināt autovadītāju 
un, ja nepieciešams, ar bremzēšanu aktīvi virzīt atpakaļ joslā.

Aktīvais distances asistents DISTRONIC uztur autovadītāja iestatīto distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un 
atslogo viņu, piem., braucienos pa ātrgaitas ceļiem vai satiksmē ar biežu apstāšanos.

Aktīvais bremzēšanas asistents var palīdzēt izvairīties no sadursmēm ar priekšā braucošiem transportlīdzekļiem un ar ceļu 
šķērsojošiem gājējiem vai mīkstināt negadījuma sekas.

Neredzamās zonas pārraugs ar Rear Cross Traffic Alert (trauksmi par šķērsvirziena satiksmi aizmugurē) ar optiskiem un 
akustiskiem brīdinājuma signāliem var palīdzēt izvairīties no negadījumiem, mainot joslu, atpakaļgaitā izbraucot no stāvvietas 
un izkāpjot no automobiļa.



Aprīkojums | Redzamība un gaisma

Redzamība un gaisma

Atpakaļskata kamera ar rādījumu iekšējā spogulī uzlabo redzamību zonā tieši aiz automobiļa un paaugstina drošību, braucot 
atpakaļgaitā.

LED High Performance lukturi uzlabo brauktuves izgaismojumu un vizuāli paaugstina priekšējā dizaina vērtību.

Stāvvietā novietošanas pakete ar 360° kameru sniedz plašu atbalstu stāvvietā novietošanas un manevrēšanas laikā un līdz 
ar to paaugstina drošību un komfortu.

Stikla tīrīšanas iekārta WET WIPER SYSTEM1 piedāvā autovadītājam labāko iespējamo redzamību jau tīrītāja kustības laikā.

1 Pieejama tikai kopā ar Lietus sensoru.
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Izvēloties Sprinter, jūs izvēlaties automobili, kas iespaidīgi apliecina savu ekonomiskumu 
jau vairāk nekā 20 gadus. Jaunais Sprinter ar savu pārbaudīto kvalitāti un uzticamību turpina 
šo veiksmes stāstu. Turklāt iegūsiet no tā ekonomiskuma jau pašā sākumā: pievilcīgs cenu 
piedāvājums automobiļiem ar priekšējo riteņu piedziņu un neskaitāmām konfigurācijas 
iespējām, kas ļauj izvēlēties tieši to, kas jums patiešām vajadzīgs.

Mēs labprāt labo padarām vēl labāku, tādēļ esam vēl vairāk optimizējuši mūsu dīzeļmotoru 
degvielas patēriņu. Papildu ieguvumi jūsu uzņēmumam izriet no par veseliem 50 kg1  
lielākas derīgās kravas, piedāvātā papildu telpas apjoma1 un par apm. 80 mm1 pazeminātās 
iekraušanas malas. Līdz ar to automobili Sprinter var vēl labāk piekraut, un tiek atvieglota 
iekāpšana. 

Sprinter tādā veidā apvieno nelielu degvielas patēriņu un inteliģentas funkcijas vispārēji 
ekonomiskā mobilitātes risinājumā.

1 Apvienojumā ar priekšējo riteņu piedziņu, salīdzinājumā ar aizmugurējo riteņu piedziņu.



Ekonomisks,
  kad tas ir svarīgi



Ekonomiskums | Transportēšanas efektivitāte

Ilgtspējīgi ekonomisks, pastāvīgi mobils
Sprinter pārbaudītā kvalitāte nodrošina arī augstāko uzticamību. Tā transportēšanas efektivitāti  
ir izdevies būtiski uzlabot. Priekšējo riteņu piedziņas variants pārliecina ar papildu kravas  
telpas tilpumu un par 80 mm zemāku iekraušanas malu salīdzinājumā ar automobiļiem ar 
aizmugurējo riteņu piedziņu. Turklāt derīgā krava ir par 50 kg lielāka nekā iepriekšējam  
konstrukcijas tipam. Grūtu uzdevumu veikšanai pareizais risinājums ir automobiļi ar aizmugurējo 
riteņu piedziņu. Tie iztur ārkārtīgi lielu slodzi, jo maksimālā pieļaujamā pilnmasa ir 5500 kg 
un velkamās kravas masa ir 3500 kg.

Mūsdienās ilgtspējīgā mobilitātes risinājumā ietilpst ne tikai automobilis. Tādēļ Sprinter tiek 
papildināts ar apjomīgu servisa pakalpojumu piedāvājumu, sākot ar finansēšanu un apdro-
šināšanu un beidzot ar apkopes līgumiem. Tas ļauj iegūt pievilcīgas cenu priekšrocības un 
plānot izmaksas ilgtermiņā. Turklāt ir iespējams optimizēt saimnieciskumu ar profesionālo 
savienojamības un autoparka risinājumu Mercedes PRO. Piemēram ar apkopes pārvaldību, 
kas ļauj paredzami plānot darbnīcas apmeklējumus, paaugstina automobiļa pieejamību un 
palīdz saglabāt tā uzticamību visā lietošanas laikā.



Ekonomiskums | Motori

Spēcīga un ekonomiska virzība uz priekšu
Lai gūtu sekmes, ir nepieciešama spēcīga piedziņa: 4 cilindru dīzeļmotors 3 jaudas pakāpēs 
un V6 veida dīzeļmotors automobilī Sprinter priekšzīmīgi apvieno jaudu un ekonomiskumu. 
Pārbaudītos motorus ir izdevies papildus optimizēt degvielas patēriņa ziņā, piemēram, sama-
zinot berzi motora iekšienē. Visi motori ir pieejami kā ar mehānisko1, tā arī ar automātisko 
pārnesumkārbu.

Euro 6 un Euro VI atgāzu standarta augstās prasības tiek izpildītas ar SCR tehnoloģijas 
(Selective Catalytic Reduction — selektīva katalītiskā reducēšana) palīdzību. Šī metode ļauj 
samazināt dīzeļmotoru slāpekļa oksīdu emisiju; atgāzes tiek virzītas caur katalizatoru un 
slāpekļa oksīdi2, izmantojot uz ūdens bāzes izstrādāto piedevu AdBlue®, tiek pārvērsti slāpeklī 
un ūdenī.

1  Sērijveida 6 ātrumu pārnesumkārba savienojumā ar V6 cilindru dīzeļmotoru OM642 būs pieejama no Q4/2018. 2 Pie slāpekļa oksīdiem (NOx) 
pieskaitāms slāpekļa monoksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2).



Par šajā brošūrā sniegto informāciju: Pēc šī iespieddarba izdošanas, 28.07.2017., produktam var būt veiktas izmaiņas. 
Piegādes laikā iespējamas konstrukcijas un formas izmaiņas, novirzes no krāsas toņa, kā arī piegādes komplekta izmaiņas 
no ražotāja puses, ja, ievērojot pārdevēja intereses, šīs izmaiņas un novirzes ir klientam pieņemamas. Ja pārdevējs vai 
ražotājs pasūtījuma apzīmēšanai vai pasūtītās preces apzīmēšanai izmanto simbolu vai numuru, no tā vien nevar atvasināt 
nekādas tiesības. Attēlos un aprakstos var būt piederumi un papildaprīkojums, kas nav iekļauti standarta piegādes 
komplektācijā. Krāsu atšķirības izriet no drukas tehniskajiem apstākļiem. Šajā izdevumā var būt norādīti arī tipi un pakal-
pojumi, kas attiecīgajā valstī nav pieejami.

Šī brošūra tiek izmantota starptautiski. Izteikumi par likumdošanas, tiesiskajiem un nodokļu noteikumiem un to piemērošanu  
ir spēkā tikai attiecībā uz Vācijas Federatīvo Republiku šīs brošūras izdevuma sagatavošanas brīdī. Lai iegūtu informāciju 
par citās valstīs spēkā esošajiem noteikumiem un to piemērošanu, kā arī jaunāko informāciju, sazinieties ar savu  
Mercedes-Benz mikroautobusu tirgotāju. www.mercedes-benz.lv

Tehnisko datu saglabāšana transportlīdzeklī: Automobiļa elektroniskajos komponentos (piem., drošības spilvena 
vadības blokā, motora vadības blokā) ietilpst datu atmiņa automobiļa tehniskajiem datiem, piem., ziņojumiem funkciju 
traucējumu gadījumā, automobiļa ātrumam, bremžu stiprumam vai noturēšanas un braukšanas asistēšanas sistēmu 
darbības veidam, notiekot negadījumam (audio un video dati netiek saglabāti). Dati tiek saglabāti nekavējoties, konkrētā 

mirklī kā momentuzņēmums, piemēram, kad tiek parādīts traucējuma ziņojums, pavisam īsu ierakstīšanas laiku (maksi-
māli dažas sekundes), piemēram, kad notiek negadījums, vai kopsavilkuma formā, piemēram, detaļu slodzes novērtē-
šanai. Saglabātos datus var nolasīt, izmantojot transportlīdzekļa saskarnes, tos var apstrādāt un izmantot apmācīti tehniķi 
iespējamo darbības traucējumu diagnostikai un novēršanai vai ražotājs, lai veiktu transportlīdzekļa funkciju analīzi un 
uzlabošanu. Pēc klienta pieprasījuma dati var tikt izmantoti citiem izvēles pakalpojumiem. Datu pārraide no automobiļa 
ražotājam vai trešajām personām notiek tikai atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai (piem., automobiļa ārkārtas zvans 
eCall) vai tad, ja līguma formā pastāv vienošanās ar klientu, ievērojot datu aizsardzības tiesības. Papildu informācija par 
automobilī saglabātajiem datiem atrodama automobiļa lietošanas instrukcijā, to drukātā formā atradīsiet automobilī 
vai tiešsaistē savas valsts Mercedes-Benz vietnē.

Nolietoto transportlīdzekļu atgriešana. Mēs labprāt pieņemsim jūsu Sprinter automobili atkal atpakaļ, lai to videi nekai-
tīgā veidā utilizētu saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) direktīvu par nolietotiem transportlīdzekļiem — taču līdz tam  
vēl paies daudz laika. Lai atgriešana būtu maksimāli vienkārša, jūsu rīcībā ir atgriešanas vietu un demontāžas uzņēmumu 
tīkls. Varat nodot savu transportlīdzekli bez maksas vienā no šiem uzņēmumiem. Tādējādi palīdzēsiet nodrošināt pilnu 
pārstrādāšanas ciklu un atbalstīsiet resursu ekonomiju. Papildu informāciju par nolietoto transport līdzekļu otrreizējo pārs-
trādi, utilizāciju un nodošanas noteikumus skatiet vietējā Mercedes-Benz tīmekļa vietnē. 
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