
The New Sprinter
רכבי היסעים



מהדור הראשון בשנת 1995 ועד 
אתם  אם  היום,  השלישי  לדור 
ספרינטר  מרצדס   - להוביל  רוצים 
עם  ביותר  הטוב  המענה  את  נותן 
100% התאמה לכל יישום ו-100% 
וליווי של  נלווים, זמינות  שירותים 

כלמוביל, לאורך כל הדרך.  

 כשהושק הדור הראשון של הספרינטר,
מזן  דרך  פורץ  לרכב  נחשב  הוא 
נוחות  שהעניק  גדול  ואן  חדש: 
פרטי  רכב  של  נהיגה  וחוויית 
משאית  של  העמסה  כושר  לצד 
הציג  הוא  מלכתחילה  כבר  קטנה. 
תצורות  של  תקדים  חסר  היצע 
לכל  מושלמת  התאמה  שאפשר 

צורך ויישום.

תחרות,  חסרת  וורסטיליות  לצד 
הספרינטר קבע אמות מידה חדשות 
ההנעה,  הבטיחות,  בתחומי  גם 
התפעולית,  והיעילות  האמינות 
והפך לפתרון המושלם בתחום רכבי 
מיליוני  ידי  על  שאומץ  העבודה 

לקוחות.

פרס  בכל  זכה  הוא  השנים  לאורך 
ותואר אפשריים, נמכר ביותר מ-3.4 
מיליון יחידות והפך לשם גנרי לואן 
גדול ורב-תכליתי שיצר במו גלגליו 
פלח חדש של רכבי הובלה והיסעים. 

ממשיך  החדש  ספרינטר  מרצדס 
שנבנתה  המפוארת  המורשת  את 
לאורך יותר מעשרים שנים, ומבסס 
את המובילות הטכנולוגית שלו עם 
מגוון חידושים ומערכות בטיחות 
תמצאו  שלא  במיוחד  מתקדמות 

ברכבי עבודה אחרים. 

החדש  הספרינטר  של  העיצוב 
מתקדם יותר, סביבת הנהג שלו 
שונה מזו של כל רכב עבודה אחר, 
והוא מגיע ארצה לאחר שכלמוביל 
מדוייקים  והתאמה  אפיון  ביצעה 
לצורכי הלקוחות בשוק הישראלי. 

כלמוביל מעניקה ללקוחות מרצדס 
של  ומגוונת  רחבה  קשת  ספרינטר 
שירותים וערכים מוספים, בהתאם 
לצורכי העסק, החל משלב הרכישה 

ולאורך כל תקופת הבעלות. 

רכישה  הצעת  וקבלו  אלינו  פנו 
הובלה  כרכב  ספרינטר  למרצדס 
של  קונפיגורציה  בכל  היסעים,  או 
ובמגוון  ישיבה  ומקומות  משקל 
מסלולים – ליסינג תפעולי, טרייד-
להוביל  שתוכלו  כדי   – ומימון  אין 
והאיכותי  המתקדם  הואן  עם 

ביותר שיש. 

The New Sprinter
מרצדס ספרינטר – הדור החדש

 כלמוביל מעניקה אפשרות לעד 4 שנות 
 אחריות / 400,000 ק"מ

שנתיים אחריות יצרן ואפשרות לשנתיים 
נוספות / 400,000 ק"מ.

פתרונות מימון

 פתרונות מימון מותאמים במיוחד בשבילך,
בדרך הנוחה ביותר!

מסלולי רכישה ייחודים ומתקדמים ללקוחות מרצדס, 
המעניקים לך חבילה כוללת של תשלומים נוחים וקבועים.

 

ליסינג תפעולי

שירות ליסינג תפעולי של כלמוביל מאפשר ללקוח ליהנות 
מדגמי מרצדס ספרינטר על ידי שימוש חודשי לתקופה 

קבועה עד לחמש שנים.

התשלום החודשי הינו קבוע ובהתאמה לתכולת ההסכם 
והשירותים הנילווים של שירותי תחזוקה, טיפולי רכב, ביטוח, 

רישוי, ביקורות שונות ועוד.   

שירות

 מרכזי שירות בפריסה ארצית
הכולל מענה 24/7 וניידות שירות וחילוץ. 

ביטוח

 כיסוי מושלם לרכב העבודה שלך 
בכל דרך שתבחר.

סוכנות הביטוח של קבוצת כלמוביל מציעה 
תכנית ביטוח מקיפה וייחודית שנוצרה 

בשיתוף חברות הביטוח המובילות בישראל.

 

טרייד אין

 כלמוביל רכבי הובלה והיסעים
 Used trucks and vans היא הרשת 

 הגדולה והמקצועית למסחריות ומשאיות 
מיד שנייה שברשותה מגוון רחב לכל 
הפתרונות והשימושים לרכבי עבודה.

באפשרותך לרכוש את המרצדס ספרינטר שלך 
באמצעות מכירת הרכב הנוכחי שברשותך 

לטרייד אין של כלמוביל.

 

 

הסכמי אחזקה

רכישת הסכם אחזקה של כלמוביל מעניקה 
תכולה הכוללת טיפולים שוטפים, אחזקת 

 שלדה כולל בלאי ושבר, שירותי דרך
24 שעות ביממה ועוד.

ההסכם בתשלום חודשי קבוע הנקבע ע"פ 
תכולתו וכמות הק"מ השנתית.
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*חלק מהשירותים ניתנים בתשלום

חבילת שירותי 

שנות
אחריות



חדשנות בסביבת הנהג
ההיסטוריה של מרצדס ספרינטר גדושה בחידושים טכנולוגיים פורצי דרך, 

שהפכו אותו ליעיל יותר ולנוח יותר לשימוש. 

הספרינטר החדש תוכנן ופותח בהתאם לצרכים המשתנים של הענף ושל 
הלקוחות, וממשיך להוביל את הקטגוריה בכל התחומים וכולל מגוון רחב של 

חידושים. סביבת הנהג עברה שדרוג מהותי ומציבה רף חדש מבחינת עיצוב, 
הנדסת אנוש ושימושיות.

לוח מחוונים צבעוני 
"5.5 המקרין בפני הנהג מידע חיוני באופן ברור.

MBUX מערכת מולטימדיה
עם מסך מגע "7/"10.25

ממשק משתמש מתקדם וחדשני עם מסך צבעוני,
חיבור Bluetooth כולל השמעת קבצי מוזיקה, חיבור 

,Android Auto או AppleCar Play מכשיר סלולרי באמצעות
חיבור USB ושליטה נפרדת לעוצמת שמע טלפון ורדיו.

הגה רב תפקודי
עם מתגי מגע ארגונומיים המשפרים את נוחות הנהיגה, 

מאפשרים שליטה מגלגל ההגה על מגוון מערכות 
ומגבירים את הבטיחות.  

KEYLESS START
הספרינטר החדש מצויד בהתנעה ללא מפתח כסטנדרט.

תא אחסון לטלפונים חכמים* 
.USB (Type C) עם טעינה אלחוטית ושני שקעי

מתקני כוסות בחלקו העליון
של תא הנהג

בהישג יד ובטווח ראיה.

*קיים בחלק מהדגמים.



בטיחות
מאז השקתו ועד היום מוביל מרצדס ספרינטר את תחום הבטיחות בסגמנט, במקרים רבים היה הספרינטר הראשון 

שהציע מערכות בטיחות מתקדמות כגון מערכת ABS, כרית אוויר לנהג, מערכת בקרת יציבות ESP ומערכות רבות 
נוספות.

מרצדס ספרינטר החדש ממשיך להוביל בתחום, ומציע מגוון רחב של מערכות בטיחות מתקדמות שמעלות את רף 
הבטיחות ומשמרות את מעמדו כרכב הבטוח ביותר בסגמנט. 

מערכת עזר ברוחות צד
המערכת מזהה משבי רוח, מייצבת את הרכב ומונעת סטייה שלו 

מנתיב הנסיעה באמצעות בלימה סלקטיבית של הגלגלים. 

מערכת סיוע לניטור "שטחים מתים"
המערכת מזהה רכבים אשר נמצאים ב״שטח מת״ אותם הנהג 
אינו יכול לראות, ומתריעה בפניו באמצעות סימון של משולש 

אדום במראת הצד הרלבנטית במידה והיא מזהה סכנה.

מערכת בלימה אקטיבית
המערכת מזהה סכנת התנגשות ברכב הנמצא מלפנים ו/או 
פגיעה בהולך רגל, ומתריעה בפני הנהג באמצעות אות קולי 

ונורית חיווי בלוח המחוונים. במידה והנהג אינו מגיב המערכת 
מבצעת בלימה אוטונומית.  

מערכת לניטור עירנות נהג
המערכת מנטרת את התנהגות הנהג באופן רציף, ובמידה והיא 
מזהה שהנהג אינו ערני, היא מתריעה בפניו וממליצה על עצירה 

להתרעננות.  

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית*
המערכת שומרת באופן אוטונומי את מהירות הנסיעה והמרחק 

מהרכב שנמצא מלפנים, כפי שאלו נקבעו על ידי הנהג.
המערכת מאיצה ובולמת באופן אוטונומי בהתאם למהירותו של 

הרכב שנמצא מלפנים. 

מערכת התראה על סטייה מנתיב
המערכת מזהה סטייה של הרכב מהנתיב ומתריעה בפני הנהג 

באמצעות רטט בגלגל ההגה.  

מערכת סיוע אקטיבית לשמירת נתיב*
המערכת מזהה סטייה של הרכב מהנתיב, מתריעה בפני הנהג 

ומסייעת באופן אקטיבי להחזרת הרכב לנתיב הנסיעה. 

WET WIPER מערכת מגבים
מערכת המגבים המתקדמת הגיעה אל הספרינטר מעולם 

מכוניות הפאר של מרצדס, ובעזרת פתחי התזה הממוקמים
על גבי המגב, מסייעת לשטיפה מהירה ויעילה יותר של השמשה 

הקדמית ולשדה ראייה נקי. 

*קיים בחלק מהדגמים.



●מערכת בלימה אקטיבית 

●מערכת עזר לשמירה על נתיב

●מערכת לזיהוי עייפות הנהג

●מערכת עזר ברוחות צד

●מערכת סיוע לניטור שטחים מתים

WET WIPER מערכת מגבים●

●חיישן גשם

●מערכת עזר לאורות הגבוהים

●מערכת הדלקת אורות אוטומטית 

●פנסי בלימה אדפטיביים

●פנסי ערפל עם תאורת פנייה

●הנעה ללא מפתח

●מושב נהג הידראולי ארגונומי 

●תמיכת גב תחתון למושב נהג 

●מערכת מולטימדיה MBUX עם מסך מגע ״7  

●לוח מחוונים צבעוני ״5.5

USB (type c) שקעי טעינה●

●מתקני כוסות בחלקו העליון של לוח המחוונים 

●גלגל הגה רב-תפקודי עם משטחי מגע 

●גלגל הגה מתכוונן בשני ממדים 

●פעולת בלימה HOLD - עמידה במצב נייח בלחיצה קצרה על הבלם 

●מסגרת גריל בצבע הרכב

●מראות מתקפלות ומתכווננות חשמלית

●סייען זינוק בעליה 

●מתלה נוחות לחווית נסיעה אופטימלית

TEMPMATIC מערכת מיזוג אוויר●

●מסנן דלק עם מפריד מים

מנוע 

2,143נפ״ח (סמ״ק) 

360/1,400-2,400מומנט (נ״מ/סלד) 

163הספק (כ״ס) 

מידות (מ״מ) 

3,665מרחק סרנים 

1,021שלוחה קדמית 

1,246שלוחה אחורית 

12.3קוטר סיבוב (מטר) 

5,932אורך כללי 

2,020רוחב כללי 

1,719גובה פנימי 

2,422גובה כללי 

משקל (ק״ג)

4,600כולל 

1,850קדמי מירבי 

3,200אחורי מירבי 

תיבת הילוכים 

7G-TRONIC PLUSאוטומטית 

195/75R16Cמידות וצמיגים 

חשמל ומיכל דלק 

12V/92AH AGMמצבר 

14V / 180Aאלטרנטור 
71נפח מיכל דלק (ליטר) 

22 ליטר מיכל אוריאה 

בלמים ויציבות 

ABS+ASR+ESP+BAS+EBDמערכות בלימה ויציבות 

סטנדרט מערכת בלימה אקטיבית 

ספרינטר 516, קצר
מנוע 

516דגם

2,143נפ״ח (סמ״ק) 

360/1,400-2,400מומנט (נ״מ/סלד) 

163הספק (כ״ס) 

מידות (מ״מ) 

4,325מרחק סרנים 

1,021שלוחה קדמית 

1,621שלוחה אחורית 

14.3קוטר סיבוב (מטר) 

6,976אורך כללי 

2,020רוחב כללי 

2,009גובה פנימי 

2,706גובה כללי 

משקל (ק״ג)

5,000כולל 

1,850קדמי מירבי 

3,500אחורי מירבי 

תיבת הילוכים 

7G-TRONIC PLUSאוטומטית 

195/75R16Cמידות וצמיגים 

חשמל ומיכל דלק 

12V/92AH AGMמצבר 

14V / 180Aאלטרנטור 

93נפח מיכל דלק (ליטר) 

22 ליטר מיכל אוריאה 

בלמים ויציבות 

ABS+ASR+ESP+BAS+EBDמערכות בלימה ויציבות 

סטנדרט מערכת בלימה אקטיבית 

ספרינטר 516, ארוך

●מערכת בלימה אקטיבית 

●מערכת עזר לשמירה על נתיב

●מערכת לזיהוי עייפות הנהג

●מערכת עזר ברוחות צד

●מערכת סיוע לניטור שטחים מתים

WET WIPER מערכת מגבים●

●חיישן גשם

●מערכת עזר לאורות הגבוהים

●מערכת הדלקת אורות אוטומטית 

●פנסי בלימה אדפטיביים

●פנסי ערפל עם תאורת פנייה

●הנעה ללא מפתח

●מושב נהג הידראולי ארגונומי 

●תמיכת גב תחתון למושב נהג 

●מערכת מולטימדיה MBUX עם מסך מגע ״7  

●לוח מחוונים צבעוני ״5.5

USB (type c) שקעי טעינה●

●מתקני כוסות בחלקו העליון של לוח המחוונים 

●גלגל הגה רב-תפקודי עם משטחי מגע 

●גלגל הגה מתכוונן בשני ממדים 

●פעולת בלימה HOLD - עמידה במצב נייח בלחיצה קצרה על הבלם 

●מסגרת גריל בצבע הרכב

●מראות מתקפלות ומתכווננות חשמלית

●סייען זינוק בעליה 

●מתלה נוחות לחווית נסיעה אופטימלית

TEMPMATIC מערכת מיזוג אוויר●

●הכנה מקורית למדחס מזגן נוסף 

●מסנן דלק עם מפריד מים

השרטוט להמחשה בלבד. השרטוט להמחשה בלבד.



מנוע 

2,987נפ״ח (סמ״ק) 

440/1,600-2,600מומנט (נ״מ/סלד) 

190הספק (כ״ס) 

מידות (מ״מ) 

4,325מרחק סרנים 

1,021שלוחה קדמית 

2,021שלוחה אחורית 

14.3קוטר סיבוב (מטר) 

7,367אורך כללי 

2,020רוחב כללי 

2,009גובה פנימי 

2,703גובה כללי 

1,818גובה דלת הזזה 

1,260רוחב דלת הזזה 

משקל (ק״ג)

5,000כולל 

1,850קדמי מירבי 

3,500אחורי מירבי 

תיבת הילוכים 

7G-TRONIC PLUSאוטומטית 

195/75R16Cמידות וצמיגים 

חשמל ומיכל דלק 

12V/92AH AGMמצבר 

14V / 180Aאלטרנטור 

93נפח מיכל דלק (ליטר) 

22 ליטר מיכל אוריאה 

בלמים ויציבות 

ABS+ASR+ESP+BAS+EBDמערכות בלימה ויציבות 

סטנדרט מערכת בלימה אקטיבית 

ספרינטר 519, ארוך מאוד

השרטוט להמחשה בלבד.

ספרינטר 519, ארוך מאוד
 ספרינטר 519 ארוך מאודספרינטר 519 ארוך מאוד

Premium
 ספרינטר 519 ארוך מאוד

Mobility עם דלת צד
 ספרינטר 519 ארוך מאוד

Premium עם דלת צד 

●●●●מערכת בלימה אקטיבית 

●●מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב

●●מערכת עזר לשמירה על נתיב

●●●●מערכת לזיהוי עייפות הנהג

●●●●מערכת עזר ברוחות צד

●●●●מערכת סיוע לניטור שטחים מתים

DISTRONIC בקרת שיוט אקטיבית●●

WET WIPER מערכת מגבים●●●●

●●●●חיישן גשם

●●●●מערכת עזר לאורות הגבוהים

●●●●מערכת הדלקת אורות אוטומטית 

●●●●פנסי בלימה אדפטיביים

●●●●פנסי ערפל עם תאורת פנייה

●●●●הנעה ללא מפתח

●●●●מושב נהג הידראולי ארגונומי 

●●●●תמיכת גב תחתון למושב נהג 

●מושב נוסע הידראולי ארגונומי 

●תמיכת גב תחתון למושב הנוסע 

●●מערכת מולטימדיה MBUX עם מסך מגע ״7

●●מערכת מולטימדיה MBUX עם מסך מגע ״10.25

●●●●לוח מחוונים צבעוני ״5.5

●●תא אחסון לטלפונים חכמים עם טעינה אלחוטית 

USB (type c) שקעי טעינה●●●●

●●●●מתקני כוסות בחלקו העליון של לוח המחוונים 

●●●●גלגל הגה רב-תפקודי עם משטחי מגע 

●●●●גלגל הגה מתכוונן בשני ממדים 

●●הגה בחיפוי עור

●●●●פעולת בלימה HOLD - עמידה במצב נייח בלחיצה קצרה על הבלם 

●●●●מסגרת גריל בצבע הרכב

●●גריל בתוספות פסי כרום

●פגושים בצבע הרכב

●●●●חלונות כהים

●●●●מראות מתקפלות ומתכוונות חשמלית

●●●●סייען זינוק בעליה 

●●●●מתלה נוחות לחווית נסיעה אופטימלית

●●●●דלתות אחוריות נפתחות 270 מעלות 

TEMPMATIC מערכת מיזוג אוויר●●●●

●●●●הכנה מקורית למדחס מזגן נוסף 

●●●●מסנן דלק עם מפריד מים

●חבילת חניה מקורית

●צבע מטאלי
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