Мінівен V-Класу

Багатогранний, як життя
Займайте місце в автомобілі V-Класу і насолоджуйтеся кожним пройденим
кілометром. Автомобіль багатогранний, як Ваше життя, і прекрасний, як Ваші
мрії. Він виділяється особливим дизайном, можливостями індивідуальної
комплектації, динамічним і комфортним ходом при оптимальних показниках
витрат, а також типовим для автомобілів Mercedes-Benz високим рівнем
комфорту і безпеки. З ним поїздки з діловими партнерами чи сім'єю стають ще
приємнішими: любителі активного відпочинку зможуть ще краще проводити
вільний час, насолоджуючись кожною миттю, а пасажири як ніколи комфортно і
в стильній обстановці добиратися до свого пункту призначення.

ВАУ-ефект
Висока якість обшивки салону дозволить Вам насолоджуватися кожною миттю,
проведеною в автомобілі V-Класу. Ексклюзивна передня панель радує дизайном
бездоганних форм і вибором першокласних матеріалів. Панорамний дах зі зсувним
люком1 порадує Вас ще більшою кількістю світла і повітря. Напої можна розмістити в
двох здвоєних термопідсклянниках або в холодильнику2. А в темну пору доби
світлодіодне підсвічування салону3 з різноманітними налаштуваннями створює
виключно приємну атмосферу.

1 Панорамний дах зі зсувним люком пропонується в якості опції для V-Класу та V-Класу AVANTGARDE, а також входить в серійну комплектацію V-Класу EXCLUSIVE.
2 Центральна консоль з вбудованим холодильником пропонується в якості опції для V-Класу та V-Класу AVANTGARDE, а також входить в серійну комплектацію V-Класу EXCLUSIVE.
3 Світлодіодне підсвічування салону пропонується як опція для V-Класу, а також входить в серійну комплектацію V-Класу AVANTGARDE та V-Класу EXCLUSIVE.

Простір створює велич
Незалежно чи йде мова про маленькі радощі в повсякденному житті або про
проведення вільного часу, моделі V-Класу завжди в повній готовності. З великим
простором і безліччю хороших ідей для різноманітного використання об'ємного
салону автомобіля. Одна з них - заднє скло, яке окремо відкривається1. Таке
компактне відкривання і опціональна поличка багажного відділення з 2 корзинами
для покупок2, а також опціональні задні двері з електроприводом EASY-PACK3, які
автоматично відкриваються-закриваються, неймовірно спростять завантаження і
розвантаження - досить лише натиснути кнопку. А різні варіанти конфігурації сидінь і
можливості регулювання роблять V-Клас універсальним для потреб Ваших дітей.

1 Заднє скло, яке окремо відкривається, пропонується в якості опції для V-Класу, а також входить в серійну комплектацію V-Класу AVANTGARDE та V-Класу EXCLUSIVE.
2 Кошики для покупок входять в комплектацію автомобілів з довгим і наддовгим кузовом.
3 Двері багажного відділення EASY-PACK пропонуються в якості опції для V-Класу та V-Класу AVANTGARDE, а також входить в серійну комплектацію V-Класу EXCLUSIVE.

Комфортна атмосфера для 8 людей
Одне, два або три - визначте кількість місць в обох рядах сидінь відповідно до Ваших потреб. У серійному
виконанні в задній частині салону встановлені 4 зручних одномісних сидіння. Навіть в автомобілях з
компактним варіантом кузова є можливість встановити два 3-місних сидіння, в результаті чого модель VКласу перетворюється в 8-місний автомобіль. Завдяки системі напрямних планок зі швидкою фіксацією
ви зможете пересувати багато- та одномісні сидіння по довжині, встановлювати їх одне навпроти одного
або повністю знімати. А для особливих любителів комфорту є 3-місне заднє сидіння з функцією
комфортного спального місця1 і унікальні сидіння «Люкс»2 з функціями масажу і клімат-контролю.

1 Пакет спальних місць пропонується в якості опції для V-Класу та V-Класу AVANTGARDE.
2 Сидіння «Люкс» пропонуються в якості опції для V-Класу, V-Класу AVANTGARDE та V-Класу EXCLUSIVE.

Привабливий у всіх аспектах
Новий V-Клас дійсно привертає увагу. Зі сторони відразу помітно його неповторний
дизайн з характерним бампером і нову ромбовидну структуру в решітці радіатора.
При цьому новий V-Клас з великою зіркою Mercedes по центру решітки радіатора і
двома сріблястими ламелями на перший погляд, як і раніше здається членом
сімейства легкових автомобілів Mercedes-Benz. Вас також вразить оформлення
салону: він має сучасний дизайн, а завдяки високоякісним матеріалам і
майстерному виконанню бездоганний і на вигляд і на дотик.

Зразкова безпека
Автомобіль V-Класу - це компаньйон, на якого можна покластися. Допоміжні
системи і системи безпеки допоможуть автомобілям V-Класу впоратися з
багатьма дорожніми ситуаціями, забезпечуючи безпечний, спокійний і
впевнений рух до місця призначення. Концепція безпеки Mercedes-Benz
Intelligent Drive включає в себе такі сучасні системи, як опціональна активна
система підтримки безпечної дистанції DISTRONIC1, світлодіодна система
освітлення Intelligent Light System2 з системою регулювання дальнього світла,
система регулювання дальнього світла Plus, активна система екстреного
гальмування3, а також активна система допомоги при паркуванні з камерою
заднього виду4 або унікальна в сегменті активна система допомоги при
паркуванні з камерою 360°5. Це дозволяє Вам і Вашим пасажирам
насолоджуватися кожним кілометром безпечної поїздки.

1 Активна система підтримки безпечної дистанції DISTRONIC входить в опціональну комплектацію V-Класу, V-Класу AVANTGARDE та V-Класу EXCLUSIVE.
2 Світлодіодна система освітлення Intelligent Light System опціональна для V-Класу, а також входить в серійну комплектацію V-Класу AVANTGARDE та V-Класу EXCLUSIVE.
3 Активна система екстреного гальмування є компонентом опціонального пакету допоміжних систем і пропонується для V-Класу, V-Класу AVANTGARDE, а також для V-Класу EXCLUSIVE.
4 Активна система допомоги при паркуванні з камерою заднього виду пропонується в якості опції для V-Класу та V-Класу AVANTGARDE.
5 Активна система допомоги при паркуванні з камерою 360° пропонується в якості опції для V-Класу та V-Класу AVANTGARDE, а також входить в серійну комплектацію V-Класу EXCLUSIVE.

AVANTGARDE

EXCLUSIVE

Численні функціональні та візуально привабливі елементи комплектації підвищують
спортивність і ексклюзивність V-Класу AVANTGARDE.

Лінія комплектації EXCLUSIVE по-новому інтерпретує поняття розкоші: благородні
елементи дизайну і ексклюзивні елементи комплектації.

AMG Line
Поєднання характерних елементів AMG з вишуканими деталями підкреслює
спортивний характер автомобіля і його індивідуальність. Решітка радіатора з сотами в
формі діамантів, легкосплавні колісні диски AMG, спойлер AMG, спортивний дизайн
переднього і заднього бамперів з хромованою захисною планкою багажного
відділення, а також бічні накладки на пороги надають екстер'єру витонченості.

Спортивна підвіска і потужна гальмівна система з написом «Mercedes-Benz» роблять
рух більш маневреним і додають динамічності зовнішнього вигляду автомобіля.
Спортивні педалі і декоративні елементи AMG з обробкою під карбон надають салону
ще більш розкішний вигляд.

Сидіння класу «Люкс»

Сидіння водія підвищеного комфорту

Комфорт, відпочинок, гарне самопочуття: сидіння класу «Люкс» порадує пасажира
винятковим комфортом. Завдяки функціям масажу, підігріву та вентиляції сидінь, що
налаштовуються індивідуально, а також функції спального місця, задовольняються всі
потреби в комфорті. За допомогою панелі управління на внутрішній стороні
підлокітника зручно керувати широкими можливостями сидіння. Сидіння класу
«Люкс» оббите шкірою Лугано і пропонується в двох кольорах.

На комфортному водійському сидінні водії практично будь-якого росту і комплекції
підберуть зручне положення для комфортних поїздок навіть на далекі відстані. Для
цього сидіння має вісім варіантів ручного регулювання: поздовжню для відповідної
відстані ніг до педалей, а також по висоті і по нахилу спинки і подушки сидіння для
зручної посадки. Крім того, доступне регулювання підголівників по висоті і нахилу
відповідно до розміру тіла і вимог щодо комфорту водія. Додаткову перевагу з точки
зору комфорту дає підлокітник з боку переднього пасажира.

Пакет «Спальне місце»

Пакет столиків

З пакетом «Спальне місце» 3-місне сидіння в 2-му задньому ряду миттєво
перетворюється в комфортне спальне місце, для випадків, коли виникає спонтанне
бажання відпочити або в разі запланованої ночівлі в дорозі. З відповідним
подовжувальним елементом створюється суцільне спальне місце розміром
прибл.1,93 м x 1,35 м в разі довгого кузова або 2,03 м x 1,35 м в разі компактного
кузова. Скло з темним тонуванням захищає відпочиваючих від допитливих поглядів.

Пакет столиків містить безліч функціональних додаткових компонентів, які роблять
перебування в задній частині салону автомобіля більш приємним. За складним
зсувним столиком можна перекусити, попрацювати або пограти. Підсклянники в
боковинах кузова призначені для надійного розміщення напоїв. Практичні сітки
роблять салон більш функціональним і дозволяють додатково розміщувати предмети за
спинками водійського сидіння і сидіння переднього пасажира, а також роздільних
задніх сидінь. Передбачено гніздо електроживлення на 12 В для підключення і зарядки
портативних приладів.

Активна система екстреного гальмування

Інтелектуальна система LED освітлення

Активна система екстреного гальмування може допомогти уникнути аварій,
пов'язаних з зіткненням з транспортним засобом, що рухається попереду, та наїздом
на пішоходів, що перетинають проїжджу частину, або мінімізувати їх наслідки. При
виявленні небезпеки зіткнення спочатку активується візуальне і звукове
попередження. Якщо водій починає гальмувати, при необхідності підключається
адаптивна система екстреного гальмування. При необхідності вона забезпечує
додаткове зусилля гальмування для недопущення зіткнення. Якщо водій не вживає
ніяких дій, система автоматично включає автономне екстрене гальмування. При
низькій швидкості цих заходів може бути достатньо для запобігання наїзду.

Інтелектуальна система світлодіодного зовнішнього освітлення покращує видимість
для водія і тим самим безпеку руху, так як освітлення дорожнього полотна
адаптується під різні ситуації при поїздці. Для цього вона має адаптивні фари, які
можуть повертатися у вертикальній і горизонтальній площині і змінювати силу світла.
Крім того, в комплектацію входять асистент дальнього світла, що дозволяє рух без
засліплення водіїв зустрічного транспорту, і активне поворотне світло, яке повертає
фари при поворотах і таким чином суттєво поліпшує освітлення дороги. До інших
функцій відноситься головне освітлення при русі по шосе та автомагістралях, яке
також оптимізує освітлення дорожнього полотна в залежності від поточної дорожньої
ситуації.

Активна система паркування з камерою 360°

Пакет допоміжних систем

Активна система допомоги при паркуванні з камерою 360° полегшує пошук місця
для парковки, в'їзд і виїзд з місця парковки, а також маневрування. Активна система
допомоги при паркуванні здійснює пошук відповідного місця для парковки і керує
автомобілем самостійно при в'їзді на місце паркування в поздовжньому і
поперечному напрямку. Камера з оглядом 360° дозволяє бачити простір навколо
автомобіля, в тому числі з висоти пташиного польоту і в зоні нижче рівня лінії скла.
Вона допомагає розпізнати перешкоди при паркуванні і маневруванні.

Пакет допоміжних систем являє собою інтелектуальну комбінацію 4 допоміжних
систем, які допомагають водієві і підвищують рівень безпеки. Наприклад, вони можуть
допомогти водієві дотримуватися мінімальної дистанції, розпізнати транспортні
засоби в «сліпій» зоні і уникнути ненавмисного виїзду зі смуги руху. У критичних
ситуаціях вони можуть допомогти запобігти аварії або зменшити ступінь її тяжкості.
Крім того, превентивна система захисту пасажирів PRE-SAFE® може своєчасно
розпізнати критичні дорожні ситуації і завчасно активувати захисні заходи.

Панорамний дах зі зсувним люком

Мультимедійна система на задніх сидіннях

Через велике скло панорамного зсувного даху в салон потрапляє сонячне світло, що
створює в автомобілі світлу затишну атмосферу. Зсувний люк в передній частині
відкривається за допомогою електроприводу і забезпечує додаткову вентиляцію
салону. Функцію захисту від сонця виконує подвійна шторка з електроприводом і
зручним управлінням. Панорамний зсувний дах розміром 1900 мм x 1120 мм має
скляну поверхню площею понад 2 м².

Мультимедійна система для пасажирів на задніх сидіннях надає пасажирам 1-го ряду
задніх сидінь широкий спектр розважальних та інформаційних можливостей. Для них
передбачені 2 сенсорні екрани з високою роздільною здатністю з діагоналлю 25,4
см (10 дюймів), які закріплені на підголівниках передніх сидінь. На них можна
відтворювати відео, зображення і музику. Мультимедійною системою легко управляти
за допомогою сенсорних екранів або пульту дистанційного керування. Інтернетбраузер дозволяє працювати в Інтернеті, якщо є підключення передачі даних.
Мобільні пристрої можуть бути підключені через роз'єми USB, AUX і HDMI. При
необхідності вміст двох екранів можна відобразити таким чином, щоб, наприклад,
один і той же фільм можна було дивитися на обох екранах.

Двигун OM 654 DE 20 LA 176 кВт (239 к. с.)

АКП 9G-TRONIC

4-циліндровий дизельний двигун OM654 потужністю 176 кВт (239 к. с.) вражає своєю
неймовірно динамічною потужністю і зразковою ефективністю, а також низьким рівнем
шуму і вібрацій. Двигун розвиває максимальний крутний момент 500 Нм вже в
діапазоні між 1600 і 2400 об/хв. Це досягається, крім іншого, за рахунок системи
безпосереднього вприскування палива через загальну паливну магістраль і 2ступінчастого турбонаддуву. Технологія збільшення крутного моменту навіть
забезпечує додатковий крутний момент на короткий час, наприклад, для обгону.
Завдяки сучасній системі нейтралізації ВГ за допомогою каталітичного нейтралізатора
SCR (Selective Catalytic Reduction) і упорскуванню AdBlue® двигун відповідає вимогам
екологічного класу Євро 6d-FINAL.

Автоматична коробка передач 9G-TRONIC має 9 передач, які забезпечують
максимально низьке число обертів двигуна в будь-якій дорожній ситуації. Великий
діапазон передавальних чисел дає перевагу в маневреності та тяговому зусиллі
практично у всіх дорожніх ситуаціях і покращує стартові можливості.
Гідротрансформатор заспокоює коливання і забезпечує рух на низьких обертах, тим
самим допомагає економити паливо. Яскраво виражені характеристики підвищеної
передачі при реальній експлуатації і на великих швидкостях сприяють підтримці
низьких обертів, завдяки чому досягається економія паливо.

Технічні характеристики
Дизельні двигуни
V 220 d

V 250 d

2143

2143

Номінальна потужність (кВт [к.с.] при об/хв)

120 (163)/3800

140 (190) (+10 (+14)) /3800

176 (239)/4200

Розгін від 0 до 100 км/г (с)

11,6-11,8

9,1-9,7

7,8-7,9

Максимальна швидкість (км/г)

1943

1993

2203

Витрати палива4 (л/100 км)

компактний

довгий

наддовгий

компактний

довгий

наддовгий

компактний

довгий

наддовгий

Міський цикл

7,9

7,9

7,9

6,9

6,9

6,9

6,4

6,4

6,4

Заміський цикл

5,3

5,3

5,3

5,5

5,5

5,5

5,6

5,6

5,6

Комбінований цикл

6,3

6,3

6,3

6,0

6,0

6,0

5,9

5,9

5,9

Викиди CO2 в комбінованому циклі (г/км)

164

158

155-156

Клас викидів5/Емісійний клас6

Євро 6b гр.ІІ

Євро 6b гр.ІІ

Євро 6d-FINAL

V 220 d 4MATIC

V 250 d 4MATIC

V 300 d 4MATIC

Об'єм двигуна (см³)

2143

2143

1950

Номінальна потужність1 (кВт [к.с.] при об/хв)

120 (163)/3800

140 (190) (+10 (+14))2/3800

176 (239)/4200

Розгін від 0 до 100 км/г (с)

12,3-12,5

10,5-10,7

8,5-8,6

Максимальна швидкість (км/г)

1893

1993

2143

Витрати палива (л/100 км)

компактний

довгий

наддовгий

компактний

довгий

наддовгий

компактний

довгий

наддовгий

Міський цикл

7,5

7,7

7,7

7,5

7,7

7,7

7,3

7,3

7,3

Заміський цикл

6,0

6,2

6,2

6,0

6,2

6,2

6,1

6,1

6,1

Комбінований цикл

6,6

6,7

6,7

6,6

6,7

6,7

6,5

6,5

6,5

Викиди CO2 в комбінованому циклі (г/км)

174-177

174-177

172

Клас викидів5/Емісійний клас6

Євро 6b гр.ІІ

Євро 6b гр.ІІ

Євро 6d-FINAL

Об'єм двигуна (см³)
1

4

V 300 d
1950
2

Дизельні двигуни

4

4

Найкраще для двигуна:
Оригінальні моторні оливи MercedesBenz.

Дані про номінальну потужність приведені у відповідність з Регламентом (ЄС) № 715/2007 в чинній редакції. 2 Доступно протягом короткого періоду часу. 3 Обмежена електронікою. 4Зазначені значення були визначені
відповідно до запропонованої методикою вимірювання. Йдеться про «значення викиду CO2 при новому європейському їздовому циклі» в значенні Ст.2 № 1 Імплементаційного регламенту (ЕС) 2017/1153. Значення витрати
палива були розраховані на основі цих значень. Додаткову інформацію про офіційну витрату палива та офіційних питомих викидів CO2 для нових легкових автомобілів можна знайти в «Керівництві по споживанню палива,
викидів CO2 і споживання електроенергії для нових легкових автомобілів», яке є у всіх точках продажів, а також безкоштовно на сайті компанії Deutsche Automobil Treuhand GmbH за адресою www.dat.de. Інформація не має
відношення до конкретного автомобіля і не є частиною пропозиції, а служить виключно для порівняння різних типів автомобілів. Значення можуть відрізнятися в залежності від обраного додаткового обладнання. 5 Класифікація
дійсна лише в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення в залежності від країни. 6 Визначається на основі виміряних викидів CO2 з урахуванням маси транспортного засобу.
Дійсно лише для Німеччини. Додаткові технічні характеристики див. на сайті www.mercedes-benz.de
1

18801

1195

Габарити

1337

H

H приблизно 5423
1928
2249

2057 (зі складеними дзеркалами)

3200

1220
901

895

15524

7326

Всі дані в мм. Зазначені розміри є середніми значеннями. Вони застосовуються до автомобілів в їх базової комплектації і в ненавантаженому стані.
1
Висота автомобіля з додатково установленим релінгом на даху - плюс 48 мм. 2 Внутрішня висота. 3 Пустий. 4 Максимальна ширина салону (виміряється по підлозі).
6
Виміряється по підлозі автомобіля.

3430
5370

5140

12055

15524

12055

4876

12972

1220
901

895

4895

9626

5

Ширина між колісними арками.

15524

3200

Габаритна довжина автомобіля з наддовгим кузовом

12055

901

Габаритна довжина автомобілю з довгим кузовом

13262

1220

13272

Габаритна довжина автомобілю з компактним кузовом

895

Про інформацію в цій брошурі: Після підписання видання на друк вироби можуть
змінюватись. В межах термінів поставки виробник залишає за собою право на внесення
змін до конструкції та форми, відхилення у відтінках кольорів, а також на зміни в об’ємі
поставки, якщо такі зміни або відхилення вважатимуться прийнятними для покупця. Якщо
для позначення замовлення або замовленого предмета купівлі продавець або виробник
користуються умовними позначеннями або номерами, то останні не можуть слугувати
підставою для пред’явлення будь-яких прав. В ілюстраціях можуть міститися приладдя
або елементи додаткової комплектації, які не входять до базового обсягу поставки.
Можливі відхилення в переданні кольорів зумовлені технікою друку. В цьому виданні
ПрАТ «АвтоКапітал», вул. Велика Васильківська, 15/2, 01004 Київ, Україна

також можуть міститися типи і варіанти обслуговування, відсутні в пропозиції деяких
країн.
Ця брошура розповсюджується в багатьох країнах світу. Інформація щодо законодавчих,
юридичних та податкових актів і наслідків, яка в ній міститься, дійсна виключно для
Федеративної Республіки Германії на момент підписання видання на друк. Тому з усіх
питань відносно чинних у Вашій країні розпоряджень та наступних дій, а також за
новітньою офіційною інформацією стосовно наших автомобілів просимо звертатися до
локального дилера Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.ua
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