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PROVKÖRT | Nya Mercedes-Benz Sprinter   A V :  A N D E R S  M Y R D A L

och ljussignaler – och understödjer 

nödbromsningar – om avståndet är för 

litet till framförvarande fordon eller 

hinder. 

Den modell av Sprinter som vi kör 

är en skåpbil med en turbodiesel på 

163 hästar och ett vrid på 360 Newton-

meter. Den näst starkaste motorn ger 

ett fordon med bra acceleration som 

förflyttas på ett smidigt sätt. Sprinter 

finns i storlekar från 7,5 till 17 kubik-

meter, den vi kör har ett utrymme på 

10,5 kubik i skåpet. Men du som vill ha 

en rullande verkstad eller vill ha plats 

för det mesta ska kanske satsa på det 

största skåpet? 

Enligt Mercedes-Benz drar den mins-

ta motorn 6,3 liter per 100 kilometer. 

Det är en imponerande siffra för en så 

pass stor bil. 

Stabil och tyst
Bilen ger ett mjukt och stabilt intryck 

och släpper inte in allt för mycket mo-

torljud i den tresitsiga hytten. Men trots 

en följsam bil vill vi understryka att 

detta är en lastbil – inte en lastbil med 

personbilskänsla, som Mercedes-Benz 

gärna vill göra gällande.   

Billeverantörerna samarbetar ofta för 

att hålla nere produktionskostnaderna. 

Det gäller även Mercedes-Benz. Och 

även i detta fall Volkswagen. De två 

giganternas bilar Sprinter och Volks-

wagen Crafter tillverkas bland annat 

i samma fabrik i Düsseldorf. Förutom 

många likheter bilarna emellan finns 

det också många olikheter, de två bil-

märkena har till exempel egenutveck-

lade motorer, varsin drivlina och olika 

fronter med mera.

Vi konstaterar att Mercedes-Benz 

Sprinter är en bil byggd med stor pre-

cision med mycket utrustning som 

standard, samtidigt finns det massor 

av tilläggsutrustning att förgylla bilen 

med. Nya Sprinter finns även som 

flakbil, chassi och kombi och är absolut 

värd en provkörning för dig med behov 

av mycket utrymme. ✖
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Sidvindsassistent som standard på kombi och skåp
Minskad dieselförbrukning. Tyst körning
Stora backspeglar ger bra ”döda vinkeln”-koll 
Rymlig hytt, hög säkerhet

Displayen är i minsta laget
Trång och felplacerad mugghållare 
Tveksamt grafiskt gränssnitt i GPS:en
Krångligt att ställa in mobiltelefonen via Bluetooth

O
M BILEN KOMMER ur sin riktning 

på grund av stark sidvind ak-

tiveras bromsarna individuellt 

och återställer kursen utan att föraren 

behöver styra emot. Sidvindsassistenten 

är standard för kombi- och skåpmodel-

len och en funktion som självfallet är 

en trygghet för att hålla bilen i schack i 

stark vind.  

En annan säkerhetsfunktion som 

Mercedes-Benz har utrustat bilen med 

är dödvinkelassistenten som kan fö-

rebygga kollisioner genom varnande 

ljud- och ljussignaler. Det är faktiskt 

rätt coolt att se den röda triangeln som 

lyser i ytterbackspegeln på den aktuella 

sidan om ett fordon befinner sig i döda 

vinkeln. Om föraren missar triangeln 

och ändå använder blinkersen hörs en 

kollisionsvarning.

Håll kursen!
Kurshållningsassistenten som ingår 

i körhjälps- och kurshållningspaketet 

varnar föraren 

med ljud- och 

ljussignaler om 

bilen lämnar kör-

fältet av misstag. 

Varningen uteblir 

dock om körfältsby-

tet är avsiktligt, vilket 

registreras genom en kamera placerad 

på insidan av vindrutan. 

Kollisionsvarnaren är ytterligare en 

trygghet som varnar föraren med ljud- 

FAKTA
NYA MERCEDES-BENZ 
SPRINTER

EKONOMI

Grundpris: 244 000 kronor
*Leasing: Första förhöjd leasingavgift: 
48 000 kronor

Leasingavgift/månad: 4 470 kronor
Leasingtid: 36 månader
Restvärde: 75 000 kronor
Bränslealternativ l/mil: Diesel, fr. 0,63

ÖVRIG INFORMATION
Komfort/känsla/köregenskaper: En bil 
som är behaglig att köra och förhållan-
devis tyst i skåpet

Säkerhet, grundutrustning i urval: air-
bag förarsida, adaptivt ESP, EBD, ABS, 
ASR, BAS, sidvindsassistent för skåp-
bilar 3,5 ton i längd standard, lång och 
extralång med standard eller högt tak. 
Tillval i urval: sidoairbag, fönsterairbag, 
körhjälpspaket (dödvinkelassistent (ej 
chassi)), kollisionsvarnare, helljusassis-
tent, kurshållningsassistent, 7G-Tronic 
7-vxl automatlåda, kraftuttag, fyrhjuls-
drift, Euro VI (4-cyl.dieslar), farthållare, 
luftkonditionering, komfortstol förare
Konkurrenter (i urval): Volkswagen 
Crafter, Ford Transit, Renault Master, Fiat 
Ducato

Motoralternativ: 4-cyl diesel, 95/129/163 
hk, 250/305/360 Nm, V6 diesel 190 
hk/440 Nm, Naturgasmotor 156 hk/240 
Nm

Lastutrymme: 7,5-17 m3 
Växellåda: 6-vxl man, 7-vxl aut, 5-vxl aut. 
(4x4, NGT)

Miljöklassning: Euro 5b/ Euro VI
C02-utsläpp i g/km: Fr. 165
Max lastvikt: 2 500 kilo
Max dragvikt: 3 500 kilo
2- eller 4-hjulsdrift: 2- och 4-hjulsdrift
Webbsida: www.mercedes-benz.se/
transportbilar

*Restvärdet beräknas på en uppgiven kör-
sträcka av 3 000 mil/år. I leasingavgiften 
ingår även försäkringen under leasingpe-
rioden, som omfattas av trafik, delkasko 
och vagnskadegaranti. Leasingen baseras 
på Wasa Kredit:s prissättning i mars 2014. 
Kontakta gärna andra som erbjuder lea-
sing för att jämföra. För dagsaktuella priser, 
kontakta respektive leverantör.
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Dacia Dokker Van är en bil med bra komfort 

som ger dig pengar över till annat.

NYA MERCEDES-BENZ SPRINTER 
MERCEDES-BENZ TAR SÄKERHETEN PÅ ALLVAR 

”MERCEDES-BENZ SPRINTER ÄR EN BIL BYGGD MED STOR 

PRECISION MED MYCKET UTRUSTNING SOM STANDARD”

Nya Sprinter är en uppvisning i säkerhet.

Sprinter har en trivsamt rymlig hytt.

Inred skåpet som en rullande verkstad eller 

stuva in hur mycket prylar som helst.


