
Sprinter Van 413  CDI
16+1 lugares
A Linha Sprinter é a mais completa, moderna e avançada de sua 
categoria, com equipamentos de última geração para atender 
às mais diversas necessidades do transporte de passageiros. A 
Sprint      er Van 413 CDI, disponível na versão 16+1 com assentos 
reclináveis,  é o veículo ideal para os segmentos de turismo e 
de fretamento.  O entre-eixos de mais de 4 metros e a maior 
capacidade  de carga possibilitam um excelente aproveitamento 
do amplo espaço interno, sem perder a agilidade e a 
manobrabilidade, tão necessárias para trafegar nos grandes 
centros urbanos. Com conforto e acabamento comparáveis 
ao de um automóvel de luxo, a Sprinter Van também oferece 

muita segurança, pois vem equipada, de série, com sistema de 
freios ABS. Até mesmo a bagagem é transportada com segurança 
no espaçoso porta-malas. O motor OM-611 LA, com 129 cv de  
potência e 31 mkgf de torque, traz a alta tecnologia do sistema 
CDI (Commom Rail Direct Injection), o que garante desempenho 
superior e baixo custo operacional. A Sprinter Van 413 CDI 16+1 
quer muito trabalhar para você.



Principais equipamentos de série Cores disponíveis

A – Distância entre eixos 4.025
B – Comprimento total 6.590
C – Largura   1.994
D – Altura: com ar-condicionado 2.767
   sem ar-condicionado 2.610

Dados técnicos

Sistema de freios ABS/ASR
Ar-condicionado com controle de temperatura
Assyst
Desembaçador do vidro traseiro
Imobilizador eletrônico

Número de assentos 16+1 – bancos individuais e reclináveis
Pintura metálica

CD Player
Retrovisores externos elétricos com aquecimento
Travamento de portas centralizado com controle remoto

Vidros elétricos
Faróis antineblina
Painel com revestimento softlook
Para-brisa dégradé
Revestimento interno de luxo

Dourado metálico (sob encomenda)

Prata metálico

Preto metálico

Motor
Modelo Mercedes-Benz OM-611 LA 
Tipo 4 cilindros, turbocooler 
Potência 129 cv a 3800 rpm 
Torque 31 mkgf de 1600 a 2400 rpm 
Cilindrada 2.150 cm3

Modelo Manual
Marchas 5 a frente e 1 a ré

Câmbio

Freios
Sistema hidráulico de duplo circuito, servo-assistido
Tipo discos nas 4 rodas, com válvula sensível a carga e ABS

Desempenho
Velocidade máxima 137 km/h

Peso
Carga útil máxima 1.720 kg
Peso bruto total (PBT)  4.600 kg

Principais Serviços – Ligue 0800 970 90 90
• Banco Mercedes-Benz (Leasing/CDC – Crédito Direto ao Consumidor): 
 as melhores condições para compra do seu veículo.
• Garantia: 75 mil quilômetros, sem limite de tempo.
• Peças genuínas Mercedes-Benz: maior confiabilidade e durabilidade do  
 seu veículo, mantendo os padrões de qualidade das peças com garantia  
 de 1 ano, sem limite de quilometragem.

• Atendimento a Clientes: técnicos à disposição 24 horas por dia para  
 atender consultas sobre produtos Mercedes-Benz e serviços prestados
 pela Rede de Concessionários. 
• Mercedes Seguros.
• Internet, acesse www.mercedes-benz.com.br.

Alguns itens citados ou mostrados neste folheto são opcionais e podem não estar imediatamente 
disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz  e conheça as múltiplas 
configurações oferecidas pela mais completa linha de veículos  comerciais do país. No interesse 

do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz  do Brasil reserva-se 
o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso.
A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos 
Mercedes-Benz.  Mercedes-Benz, marca do Grupo Daimler.

Respeite a sinalização de trânsito.
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