
Vito Tourer 



De Vito Tourer. 
Meer Mercedes-Benz dan ooit.



De Vito Tourer

Zoekt u een voertuig dat altijd inzetbaar is? Gaat u nieuwe uitdagingen niet uit de weg? 
Gaat u altijd doelgericht te werk? Dan past de Vito Tourer uitstekend bij u. De Vito Tourer 
brengt u verder – op de weg én op het gebied van zakelijk succes. De Vito is namelijk 
toonaangevend als het om efficiëntie, kwaliteit, variabiliteit en veiligheid gaat. De Vito is 
nu eenmaal een expert op het gebied van professioneel personenvervoer – ontwikkeld 
door een echte bedrijfswagenspecialist.

Met een brandstofverbruik vanaf 5,8 liter per 100 km1 is hij zuiniger dan ooit. Bovendien 
beschikt hij over innovatieve assistentie- en veiligheidssystemen, zodat u nóg veiliger op 
uw bestemming aankomt. Met de Vito Tourer BASE, PRO of SELECT2 en de keuze uit 
voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving hebben wij altijd een passend voertuig voor u.

Een dicht netwerk van Mercedes-Benz dealers zorgt er met een groot aanbod services 
voor dat uw Vito zijn betrouwbaarheid behoudt. Vertrouw voor onderhoud en reparatie op 
de Mercedes-Benz dealer. Hij kent uw voertuig het beste. Zo blijft de Vito Tourer een 
waardevolle partner.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Bij de Vito Tourer 116 CDI met 7G-TRONIC PLUS. Zie het hoofdstuk ’Technische gegevens’ voor uitgebreide informatie over het verbruik. 
2  Vito Tourer SELECT niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland.
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Uw koers: 
direct naar succes.



Flexibiliteit

Waarvoor de Vito Tourer ook wordt ingezet, succes is gegarandeerd. De drie modellen 
BASE, PRO en SELECT1 kunnen namelijk exact op uw wensen en op die van de passagiers 
worden afgestemd. Of de Vito Tourer nu wordt ingezet als bijvoorbeeld taxi of schoolbus, 
voor shuttleservice of het vervoer van de werkploeg, dankzij de verschillende stoelconfigu-
raties voor twee tot negen personen en de talrijke uitrustingsmogelijkheden is geen  
enkele situatie te veel gevraagd. Maar er is meer: ook buiten werktijd laat hij zich van zijn 
meest veelzijdige kant zien. Laat het avontuur maar beginnen! 

1  Vito Tourer SELECT niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland.



Ervaar een 
nieuwe betekenis van efficiëntie.



Betrouwbaarheid en rendement

Het BlueEFFICIENCY-pakket verlaagt het verbruik en de CO2-emissie met de volgende maatregelen:

ECO start-stopsysteem dat de motor tijdelijk afzet als het voertuig stilstaat

Fuel-efficiency dynamo met verbeterd rendement die de motor ondersteunt

1  Bij de Vito Tourer 116 CDI met 7-TRONIC PLUS. Zie het hoofdstuk ’Technische gegevens’ voor uitgebreide informatie over het verbruik.

Bedrijven die zuinig met natuurlijke hulpbronnen omgaan, hebben vaak een streepje voor 
op de concurrentie. De uiterst efficiënte Vito Tourer heeft dan ook alles in huis om uw 
bedrijf succesvoller te maken. Met een verbruik vanaf 5,8 liter per 100 km1 bespaart u 
gemiddeld 20 % brandstof ten opzichte van vergelijkbare motoren van de voorganger. 
Met deze verbruikswaarde wordt een nieuwe maatstaf gecreëerd. Bovendien zijn de voor 
Mercedes-Benz typerende betrouwbaarheid en duurzaamheid toonaangevend. Op de 
Vito Tourer kunt u dan ook vertrouwen. Hieraan dragen ook de lange onderhoudsintervallen 
tot 40 000 km bij. De uitstekende kwaliteit is gewoon de allerbeste voorwaarde om de 
kosten voor onderhouds- en reparatiekosten laag te houden. Opdat de Vito Tourer er ook 
na vele jaren nog goed uitziet, is deze uitstekend beschermd tegen corrosie, onder meer 
dankzij de volledig verzinkte carrosserie.



De COLLISION PREVENTION 
ASSIST combineert een  
waarschuwing bij een te kleine 
afstand en bij botsings-
gevaar met het remsysteem 
BAS PRO.

De zijwindassistent  
(standaard) helpt slinger-
bewegingen van het  
voertuig bij plotselinge wind-
vlagen te voorkomen.

Het preventieve bescher mings-
systeem voor inzittenden  
PRE-SAFE® kan kritieke rijsitu-
aties vroegtijdig herkennen en 
preventief beschermingsmaat-
regelen voor de inzittenden 
inleiden.

De spoorassistent kan  
helpen ongevallen te voorkomen 
wanneer een rijstrook  
onbedoeld (zonder richting aan 
te geven) wordt verlaten.

De dodehoekassistent kan 
helpen ongevallen te voor-
komen bij het wisselen van 
rijstrook, bijvoorbeeld op  
de snelweg.

Het led-Intelligent Light  
System past de verlichting 
automatisch aan de licht-, 
wegdek- en weersomstandig-
heden aan.

De achteruitrijcamera zorgt 
voor een fotorealistisch  
beeld van de omgeving achter 
het voertuig en geeft met  
behulp van dynamische lijnen 
de rijrichting aan. 

Veilig aankomen.
Met geavanceerde  
veiligheidssystemen.



Veiligheid

Van de uitstekende veiligheids- en assistentiesystemen in de Vito Tourer profiteert iedereen: 
uw passagiers, uzelf en ook andere verkeersdeelnemers. Tot deze veiligheids- en  
assistentiesystemen behoren onder andere de standaard zijwindassistent, de ATTENTION 
ASSIST, de nieuwste generatie elektronisch stabiliteitsprogramma ADAPTIVE ESP®  
en maximaal zes airbags1. Bovendien is een reddingssticker met QR-code op de B-stijl 
aangebracht, waarmee hulpdiensten direct de voertuigspecifieke reddingskaart kunnen  
opvragen.

Een highlight is de optionele COLLISION PREVENTION ASSIST, die ook buiten de stad de 
afstand tot de voorligger controleert en u waarschuwt wanneer een mogelijke botsing 
dreigt. Optioneel zijn een achteruitrijcamera en het preventieve beschermingssysteem 
voor inzittenden PRE-SAFE® leverbaar. Daarnaast zijn nog diverse andere veiligheid s-
uitrustingen2 leverbaar voor nóg meer veiligheid. Al deze uitrustingen hebben één ding 
gemeen: ze zorgen ervoor dat u veiliger op uw bestemming aankomt.

Chauffeursassistentiepakket Spoorassistentiepakket

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Spoorassistent • •
Dodehoekassistent • •

1  Bestuurders- en bijrijdersairbag, alsmede thorax-/pelvisbags en windowbags standaard bij de Vito Tourer PRO en Vito Tourer SELECT (SELECT  
niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland). 2 Zie de veiligheidsuitrustingen in het hoofdstuk ’Standaarduitrusting en 
opties’ en www.mercedes-benz.nl 

De ATTENTION ASSIST  
kan voor meer veiligheid zorgen  
en helpen voorkomen dat  
de bestuurder wegdommelt.  
Hier voor kan het systeem  
tekenen van vermoeidheid en 
onoplettendheid herkennen. 

Veilig aankomen.
Met geavanceerde  
veiligheidssystemen.



Altijd hulpvaardig.



Veiligheid

Alleen door vooruit te kijken, kan tijdig worden ingegrepen. Daarom is voor de Vito Tourer 
een uniek aanbod assistentiesystemen leverbaar – zoals u bij een Mercedes-Benz bestel-
wagen ook mag verwachten. De optionele COLLISION PREVENTION ASSIST, bijvoorbeeld, 
controleert continu de afstand tot de voorligger, waarschuwt u met zicht- en hoorbare 
signalen wanneer een mogelijke botsing dreigt, en zorgt bij een noodstop – indien nodig – 
automatisch voor meer remkracht. Hierdoor kan dit systeem u erbij helpen kop-staart-
botsingen te voorkomen – op de snelweg, in de stad en op buitenwegen. En omdat parkeren 
standaard bij het rijden hoort, is optioneel een actieve parkeerassistent leverbaar. Deze 
helpt bij het inparkeren en waarschuwt u voor obstakels bij het parkeren en manoeuvreren.

De COLLISION PREVENTION ASSIST combineert een waarschuwing bij een te kleine afstand en bij botsingsgevaar met 
het remsysteem BAS PRO.



Net zo veelzijdig
als uw ritten.



Onderstel en aandrijvingen

Op een plek aankomen is één ding. Maar om vervolgens verder te komen, is pas echt 
een uitdaging. De Vito Tourer kan als eerste personenwagen in zijn klasse met voorwiel-, 
achterwiel- of vierwielaandrijving worden uitgerust. De keuze voor de aandrijving is geheel 
afhankelijk van uw wensen: kies de aandrijving die bij uw inzet en het gewenste rijgedrag 
past. Zo brengt de Vito Tourer u ook naar bestemmingen die voor anderen onbereikbaar zijn.

De optionele zeventraps automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS1 zorgt voor een hoog  
rijcomfort en laag verbruik. Ook de standaard handgeschakelde zesversnellingsbak overtuigt 
dankzij de uitstekende balans tussen dynamiek en efficiëntie. Voor welke aan drijving  
u ook kiest, in combinatie met de standaard elektromechanische stuur bekrachtiging, het 
comfortabel afgestelde onderstel en onafhankelijke wielophanging kunt in de Vito Tourer 
genieten van de efficiëntie, de rustige motorloop en het rijcomfort van een personen wagen.

1  Leverbaar voor modellen met achterwiel- en vierwielaandrijving.

Naar de online video van 
de drie aandrijvingen.

Als eerste bestelwagen in zijn klasse kan de Vito Tourer met voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving worden uitgerust.

4 x 2 4 x 2 4 x 4



Hier kunt u
van uw werk genieten.



Interieur

We zijn nu aanbeland bij de aangename kant van uw werk. Het royale interieur van de  
Vito Tourer zal u in goede werkstemming brengen. De stoelen overtuigen dankzij de robuuste 
stoffen bekleding en de ergonomische vormgeving, waardoor u ook tijdens langere  
ritten comfortabel zit. In de winter is de stoelverwarming voor de bestuurder en bijrijder een 
waardevolle aanvulling. Daarnaast is een optionele bijrijdersbank leverbaar, waarmee  
u voorin plaats hebt voor twee bijrijders.

Dankzij de elektromechanische stuurbekrachtiging en de opties cruisecontrol (TEMPOMAT), 
multifunctioneel stuurwiel met verstelbare stuurkolom en boordcomputer zit u comfor-
tabel achter het stuur. Bovendien helpt ook de optionele airconditioning of automatische 
airconditioning u het hoofd koel te houden.

De optionele audiosystemen zorgen onderweg voor de beste connectiviteit en goed  
entertainment. Bovendien helpt het navigatiesysteem Becker® MAP PILOT1 u uw bestemming 
sneller te bereiken. Wanneer u de Vito Tourer nog verder wilt verfraaien, kunt u het  
optionele chroompakket interieur2 bestellen. En omdat succes begint met een goed plan, 
is de Vito Tourer uitgerust met vele handige opbergvakken.

Veelzijdige uitrustingen3:

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel met boordcomputer4

Chroompakket interieur4: chroomaccenten op het dashboard en de portierbekleding

Airconditioning TEMPMATIC4

Informatie- en communicatiesystemen zoals de optionele radio’s AUDIO 10, AUDIO 15 en het navigatiesysteem  
Becker® MAP PILOT (alleen leverbaar in combinatie met de AUDIO 15)

Comfortstoelen voor de bestuurder en bijrijder2

Stoelverwarming voor de bestuurder en bijrijder

1  Navigatiesysteem Becker® MAP PILOT alleen in combinatie met de AUDIO 15 leverbaar. 2 Standaard bij de Vito Tourer SELECT (SELECT is niet 
opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland). 3 Deels optioneel. 



Modellen | Vito Tourer BASE

De functionele Vito Tourer BASE.
De Vito Tourer BASE is een betrouwbare partner voor rendabel personenvervoer. Hij helpt  
te besparen, maar is zelf heel royaal. Vooral op ruimtegebied, want met de maximale  
stoelconfiguratie kunnen negen personen in de Vito Tourer BASE plaatsnemen. De ATTENTION 
ASSIST, de zijwindassistent, de wegrijhulp voor op hellingen en de bandenspanningscontrole,  
alsmede een bestuurders- en bijrijdersairbag behoren standaard tot de veiligheidsuitrusting die 
toonaangevend is in zijn klasse. 

Met zijn bijzonder robuuste houten vloer en zijwand- en hemelbekleding van hardboard gaat hij  
ook het zwaardere werk niet uit de weg. Kortom: de Vito Tourer BASE heeft alles in huis voor 
een langdurige en betrouwbare samenwerking.

De standaard zijwindassistent helpt slingerbewegingen van het voertuig bij plotselinge windvlagen te voorkomen. 

De standaard ATTENTION ASSIST kan dankzij tal van parameters tekenen van vermoeidheid herkennen en de bestuurder 
waarschuwen.

Tot de standaarduitrusting van de Vito Tourer BASE behoren onder andere:

Exterieur:

40,6 cm (16 inch) stalen velgen, 6,5 J x 16 ET 52 met banden 195/65 R16 

Handgeschakelde zesversnellingsbak

Elektromechanische stuurinrichting 

Basisonderstel plus of comfortonderstel in combinatie met achterwielaandrijving

Interieur:

Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht

Bestuurders- en bijrijdersairbag

Bestuurders- en bijrijdersstoel met handmatige instelmogelijkheden en aantrekkelijke stoffen bekleding

Gordelwaarschuwing voor de bestuurder en bijrijder

Achterklep met ruit en ruitensproeierinstallatie

Houten vloer in het passagierscompartiment

Zijwand- en portierbekleding in het passagierscompartiment van hardboard

Stoelbevestigingen in het passagierscompartiment met snelvergrendeling voor twee rijen zitplaatsen



Modellen | Vito Tourer BASE

Het passagierscompartiment van de Vito Tourer BASE kan naar wens worden ingericht. Op maximaal vier zitplaatsen kunnen kinderzitjes met ISOFIX-kinderzitverankeringen worden vastgezet. 



Modellen | Vito Tourer PRO

De allround en talentvolle Vito Tourer PRO.

In het passagierscompartiment van de Vito Tourer PRO kunnen standaard zes passagiers plaatsnemen. De buitenste zitplaats met EASY ENTRY-functie zorgt ervoor dat de tweede rij zitplaatsen eenvoudig bereikbaar is. Desgewenst kan de buitenste  
zitplaats ook volledig worden uitgebouwd. Alle banken zijn uitgerust met geïntegreerde driepuntsveiligheidsgordels en in hoogte verstelbare hoofdsteunen. Op vier zitplaatsen kunnen kinderzitjes met ISOFIX-kinderzitverankeringen worden vastgezet.



Modellen | Vito Tourer PRO

Het in hoek en hoogte verstelbare stuurwiel kan op de bestuurder worden afgestemd voor een ergonomische zithouding.

De luxueuze interieurbekleding maakt het interieur aantrekkelijker en biedt extra opbergruimte.

De Vito Tourer PRO biedt standaard plaats aan negen personen (inclusief bestuurder en  
bijrijder). Maar dankzij de variabele stoelconfiguratie kan hij ook tot een negen- of vijf-, vier- 
of tweezitter worden omgebouwd. Deze flexibiliteit is mogelijk door de stoelbevestigingen 
met snelvergrendeling in het passagiers compartiment. Als er grote voorwerpen moeten worden 
vervoerd, kunnen de zitbanken in een handomdraai worden uitgebouwd om een royale laad-
ruimte te creëren. Het in hoek en hoogte verstelbare stuurwiel en de verwarmbare en elektrisch 
verstelbare buitenspiegels verhogen het bedieningscomfort voor de bestuurder. Dankzij het 
warmtewerende glas rondom en de praktische opbergvakken in de zijwandbekleding is het 
aangenaam vertoeven voor de passagiers in het passagierscompartiment.

Extra standaarduitrusting Vito Tourer PRO bovenop Vito Tourer BASE (selectie):

Exterieur:

Buitenspiegels verwarmbaar en elektrisch verstelbaar

Warmtewerend glas rondom

Interieur:

Driepersoonsbank op de eerste rij van het passagierscompartiment, uitneem-/wegklapbare buitenste zitplaats

Driepersoonsbank op de tweede rij van het passagierscompartiment

Zonnekleppen met verlichte make-up spiegels

Dakconsole met lampje

Hemelbekleding in stof

Kunststofvloer in het passagierscompartiment, vuilbestendig en eenvoudig te reinigen

Stuurwiel in hoek en hoogte verstelbaar

AUDIO 10 (optioneel bij de BASE, deze heeft standaard radiovoorbereiding met tweewegluidsprekers voor)

Zijwand- en portierbekleding in het passagierscompartiment van spuitgietmateriaal met praktische opbergvakken

Thorax-/pelvisbags en windowbags voor



Modellen | Vito Tourer SELECT

De luxueuze Vito Tourer SELECT1.
De Vito Tourer SELECT is bij uitstek geschikt voor personenvervoer. Het aansprekende exterieur 
met 40,6 cm (16 inch) lichtmetalen velgen en in carrosseriekleur gespoten bumpers nodigt 
uit tot instappen. De comfortbanken met armleuningen, verstelbare rugleuningen en hoofd-
steunen in het passagierscompartiment zorgen voor uitstekend zitcomfort. Dankzij het stoel-
railsysteem met snelvergrendeling is de positie van de zitbanken variabel. Ook de bestuurder 
komt niets tekort als het op comfort aankomt: de comfortbestuurdersstoel kan bijvoorbeeld 
naar wens worden ingesteld. Verder zorgen het multifunctionele stuurwiel met boordcomputer 
en het combi-instrument met hoogwaardige weergave ervoor dat eenvoudig informatie 
kan worden opgevraagd en voertuigfuncties kunnen worden bediend. De airconditioning 
TEMPMATIC tot slot helpt de bestuurder het hoofd koel te houden.

De TEMPMATIK regelt automatisch de gewenste temperatuur voor de bestuurder en bijrijder.

Nodigt uit tot instappen: de Vito Tourer SELECT1 met 40,6 cm (16 inch) lichtmetalen velgen en in carrosseriekleur gespoten 
bumpers en stylingaccessoires. 

Extra standaarduitrusting Vito Tourer SELECT1 bovenop Vito Tourer PRO (selectie):

Exterieur:

Voor- en achterbumper in carrosseriekleur gespoten

40,6 cm (16 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen, 6,5 J x 16 ET 52 met banden 205/65 R16

Interieur:

Driepersoons comfortbank op de eerste en tweede rij zitplaatsen van het passagierscompartiment met verwijderbare en 
wegklapbare buitenste zitplaats

Lichtsensor voor automatisch in- en uitschakelen van het rijlicht

Airconditioning TEMPMATIK

Combi-instrument met matrixdisplay 

Comfortstoel voor de bestuurder en bijrijder

Lichtpakket met interieur- en oriëntatieverlichting

Multifunctioneel stuurwiel met boordcomputer

Regensensor voor automatisch aanpassen van de wisfrequentie van de ruitenwissers

Stoelrailsysteem in het passagierscompartiment met snelvergrendeling 

Tapijt op de vloer (thermisch gevormd dilours) van het passagierscompartiment 

Chroompakket interieur: chroomaccenten op het dashboard en de portierbekleding

1  Vito Tourer SELECT niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland.



Modellen | Vito Tourer SELECT

Op de comfortabele en flexibel te verstellen comfortbanken op de eerste en tweede rij zitplaatsen in de Vito Tourer SELECT1 kunnen maximaal zes personen plaatsnemen.



Stoelconfiguraties

Stoelconfiguraties Vito Tourer.

Vito Tourer kort, tweepersoons bijrijdersbank, configuratie passagierscompartiment: driepersoonsbank op de eerste rij met 
opklapbare buitenste zitplaats, driepersoonsbank op de tweede rij.

Vito Tourer lang, configuratie passagierscompartiment: driepersoons comfortbank op de eerste rij, buitenste zitplaats  
opklapbaar, driepersoons comfortbank tweede rij, buitenste zitplaats opklapbaar.

Vito Tourer lang, banken passagierscompartiment uitgebouwd.

Vito Tourer lang, configuratie passagierscompartiment: tweepersoonsbank op de eerste rij, driepersoonsbank op de tweede rij.



Stoelconfiguraties

Vito Tourer lang, tweepersoons bijrijdersbank, configuratie passagierscompartiment: driepersoonsbank op de eerste rij met 
opklapbare buitenste zitplaats, driepersoonsbank op de tweede rij.

Vito Tourer extra lang, configuratie passagierscompartiment: driepersoonsbank op de eerste rij met opklapbare buitenste 
zitplaats, driepersoonsbank op de tweede rij.

Vito Tourer extra lang, configuratie passagierscompartiment: tweepersoonsbank op de eerste rij, driepersoonsbank op de 
tweede rij, stoelrailsysteem in het passagierscompartiment met snelvergrendeling.

Vito Tourer extra lang, configuratie passagierscompartiment: tweepersoonsbank op de eerste rij, tweepersoonsbank op de 
tweede rij, driepersoonsbank op de derde rij.



Aandrijvingen | Voor- en achterwielaandrijving

Vele mogelijkheden om vooruit te komen.
Voorwiel-, achterwiel- en vierwielaandrijving – de Vito is de enige bestelwagen in het midsize 
bestelwagensegment waarvoor drie verschillende aandrijvingen worden aangeboden.

De voorwielaandrijving is voor de instapmotoren1 met een vermogen van 65 kW (88 pk) en 
84 kW (114 pk) leverbaar. Een voordeel van de voorwielaandrijving is het lage leeggewicht 
van het voertuig. Afhankelijk van de voertuiguitrusting is ten opzichte van de voorganger tot 
120 kg meer laadvermogen2 beschikbaar. Bovendien overtuigt deze aandrijving door een 
heel goede tractie wanneer het voertuig onbeladen is.

De achterwielaandrijving wordt aanbevolen wanneer meer vermogen en koppel nodig zijn, 
bijvoorbeeld wanneer zware ladingen worden getransporteerd of wanneer veel met een  
aanhangwagen wordt gereden. Deze aandrijving zorgt vooral in combinatie met de automatische 
transmissie 7G-TRONIC PLUS3 voor een hoog rijcomfort.

1  Zie het hoofdstuk ’Technische gegevens’ voor uitgebreide informatie over het verbruik. 2 Geldt voor de Vito 109 CDI en Vito 111 CDI met een GVW  
van 3100 kg. 3 De automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS is optioneel leverbaar voor de motoruitvoeringen met een vermogen van 100 en 120 kW. 
Bij de motoruitvoering met een vermogen van 140 kW is deze transmissie standaard.

Vito met voorwielaandrijving.



Aandrijvingen | Vierwielaandrijving

Grip op alles. De Vito 4 x 4.
Met de permanente vierwielaandrijving 4 x 41 kan de Vito beter overweg met slechte wegen. 
Dankzij de uiterst goede tractie zorgt de vierwielaandrijving namelijk voor meer rijdynamiek 
en een beter rijgedrag. De kracht op de voor- en achteras wordt in de verhouding 45 : 55 
verdeeld. Op een gladde ondergrond kunnen wielen met ontoereikende tractie met behulp van 
het elektronisch tractiesysteem 4ETS worden afgeremd. Tegelijkertijd wordt het aandrijfkoppel 
naar de wielen met toereikende tractie geleid.

Met de geoptimaliseerde tractiecontrole en een uiterst hoge rijstabiliteit brengt de Vito 4 x 4 de 
passagiers, bestuurder en lading altijd veilig en comfortabel naar de bestemming. Maar ook 
op andere gebieden is Vito 4 x 4 opperbest op zijn omgeving afgestemd – bijvoorbeeld dankzij 
de lage laaddrempel om comfortabel te kunnen laden en lossen.

1  Alleen leverbaar in combinatie met automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS voor de motoruitvoeringen met een vermogen van 100, 120 en 140 kW.

Vito met vierwielaandrijving.



Aandrijvingen | Motoren

Goed voor budget en milieu.
De Vito Tourer is rendabel en duurzaam dankzij de twee viercilinder dieselmotoren met 
Common-Rail directe brandstofinspuiting en turbo-oplading. De motor met een cilinderinhoud 
van 1598 cm3 is in twee vermogensklassen leverbaar, de motor met een cilinderinhoud van 
2143 cm3 in drie vermogensklassen. Afhankelijk van de motor kan voor voorwiel-, achterwiel- 
of vierwielaandrijving worden gekozen. Met de 120 kW uitvoering en het BlueEFFICIENCY-
pakket is een brandstofverbruik vanaf 5,8 l/100 km1 mogelijk.

Alle motoren voldoen dankzij de BlueTEC-technologie bovendien aan emissienorm Euro 6. 
Hierbij wordt door middel van katalytische reductie met het additief AdBlue® het schadelijke 
stikstofoxide in de uitlaatgassen in water en stikstof omgezet.

Overzicht van de motoren voor de Vito Tourer:

65 kW (88 pk), 1598 cm3, 230 Nm, 6-handgeschakeld, voorwielaandrijving

84 kW (114 pk), 1598 cm3, 270 Nm, 6-handgeschakeld, voorwielaandrijving

100 kW (136 pk), 2143 cm3, 330 Nm, 6-handgeschakeld, optioneel 7G-TRONIC PLUS, achterwielaandrijving

120 kW (163 pk), 2143 cm3, 380 Nm, 6-handgeschakeld, optioneel 7G-TRONIC PLUS, achterwielaandrijving

140 kW (190 pk), 2143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, achterwielaandrijving

De viercilinder dieselmotor OM651 met een vermogen van 140 kW (190 pk) combineert uitstekende rijprestaties met een 
geringe belasting van het milieu.

1  Bij de Vito Tourer 116 CDI met 7G-TRONIC PLUS.

m KOM MEER TE WETEN

U vindt alle technische gegevens van de Vito Tourer op pagina 40 en verder. 



Uitrustingen | Lakken en stoelbekledingen

Lakken en stoelbekledingen.

De hier getoonde standaard- en metallic lakken1 vormen slechts een kleine selectie van de kleuren waarin u uw Vito Tourer kunt bestellen. Ook zijn er nog speciale lakken  
(unilakken) als optie leverbaar. Daarnaast kunnen wij uw Vito Tourer desgewenst in speciale lakkleuren spuiten, bijvoorbeeld in de kleur van uw onderneming.

1  Metallic lakken zijn als optie leverbaar. 2 Niet leverbaar voor de Vito Tourer BASE zonder luxueuze interieurbekleding. 3 Stoelbekleding leverbaar voor de Vito Tourer PRO en SELECT in combinatie met het relaxpakket. 
4 De standaardkleur granietgroen is onder voorbehoud vanaf december 2016 leverbaar.

Stoelbekledingen

Stof Tunja zwart

Kunstleder

Stof Santiago zwart3

Standaardlakken

Poolwit

Navyblauw 

Granietgroen4 

Kiezelgrijs

Jupiterrood 

Bergkristalwit metallic2

Flintgrijs metallic 

Obsidiaanzwart metallic

Cavansietblauw metallic 

Briljantzilver metallic

Indiumgrijs metallic 

Dolomietbruin metallic

Metallic lakken1



Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

○  De dodehoekassistent2 kan helpen ongevallen te  
voorkomen bij het wisselen van rijstrook, bijvoorbeeld op 
de snelweg.

○   Het led-Intelligent Light System past de verlichting auto-
matisch aan de licht-, wegdek- en weersomstandigheden 
aan.

○  De achteruitrijcamera zorgt voor een fotorealistisch 
beeld van de omgeving achter het voertuig en geeft met 
behulp van dynamische lijnen de rijrichting aan.

Standaarduitrusting en opties.
Veiligheid.

○  De COLLISION PREVENTION ASSIST1 combineert een 
waarschuwing bij te kleine afstand en bij botsingsgevaar 
met het remsysteem BAS PRO.

●  De zijwindassistent helpt slingerbewegingen van het 
voertuig bij plotselinge windvlagen te voorkomen.

●  De ATTENTION ASSIST kan dankzij tal van parameters 
tekenen van vermoeidheid herkennen en de bestuurder 
waarschuwen.

○  De spoorassistent2 kan helpen ongevallen te voorkomen 
wanneer een rijstrook onbedoeld (zonder richting aan  
te geven) wordt verlaten.

●  De airbags3, 4 voor de bestuurder en bijrijder, de thorax-/
pelvisbags en de windowbags voor behoren tot de  
standaard veiligheidsuitrusting.

● Standaarduitrusting   ○ Optie

1  Maakt ook deel uit van het chauffeursassistentiepakket. 2 Maakt ook deel uit van het spoor- en chauffeursassistentiepakket. 3 Bij de Vito Tourer BASE zijn de thorax-/pelvisbags en windowbags optioneel. 4 De gesimuleerde  
activering van de airbags op de foto dient uitsluitend voor fotografiedoeleinden en is niet realistisch. 5 Standaard bij de Vito Tourer SELECT (SELECT niet standaard opgenomen in het leveringsprogramma voor Nederland). 

6  Voor de Vito Tourer SELECT is het chroompakket interieur standaard (SELECT niet standaard opgenomen in het leveringsprogramma voor Nederland). 7 Standaard bij de Vito Tourer 119 CDI. Zie het hoofdstuk ’Technische gegevens’ 
voor uitgebreide informatie over het verbruik.



Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

○  De THERMOTRONIC regelt automatisch de temperatuur, 
luchthoeveelheid en luchtverdeling voor de bestuurder 
als bijrijder.

●  De AUDIO 10 biedt veel waardevolle informatie- en  
communicatiefuncties, zoals handsfree telefoneren  
en audio streaming via Bluetooth®, usb- en Aux  
in-aan sluiting en sleuf voor sd-kaart. Optioneel bij  
Vito Tourer BASE.

○  Chroompakket interieur.6 Verchroomde sierdelen op de 
luchtuitstroomopeningen, stelwielen van de airconditioning 
en portieren verfraaien het interieur. 

○  De AUDIO 15 overtuigt met een 14,7 cm (5,8 inch)  
TFT-technologie met hoge resolutie en talrijke aansluit-
mogelijkheden.

○  De automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS7  
overtuigt met uitstekend schakelcomfort en een hoog 
brandstofbesparingspotentieel.

○  Het panoramaschuifdak laat veel licht en lucht in  
het interieur binnen en zorgt voor een lichte en vriendelijke 
sfeer. Alleen in combinatie met lengtevariant lang.

○  De comfortstoelen5 voldoen met uitgebreide instelmoge-
lijkheden aan alle persoonlijke wensen als het om  
zitcomfort gaat.

Standaarduitrusting en opties.
Comfort.

○  De Becker® MAP PILOT breidt de AUDIO 15 uit tot een 
hoogwaardig intuïtief bedienbaar navigatiesysteem met 
een 14,7 cm (5,8 inch) kleurendisplay.



Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

Standaarduitrusting en opties.
Functionaliteit.

○  Met de cruisecontrol (TEMPOMAT) kan een van tevoren 
ingestelde snelheid worden aangehouden, waardoor de 
bestuurder wordt ontlast.

○  Het driespaaks multifunctionele stuurwiel1 met  
boordcomputer ligt uitstekend in de hand en is uiterst  
ergonomisch.

○  De tweepersoons bijrijdersbank met in hoogte verstelbare 
hoofdsteunen en driepuntsveiligheidsgordels biedt plaats 
aan twee bijrijders.

○  De 43,2 cm (17 inch) twintigspaaks lichtmetalen velgen 
zorgen voor een uniek en dynamisch exterieur.

○  De praktische middenconsole met opbergvak voor  
kleinere voorwerpen is een voorbeeld van een uitgekiende 
opbergruimte.

○  Het spiegelpakket omvat automatisch dimmende spiegels 
en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

○  Met de dubbele bekerhouder kunnen de bestuurder en 
bijrijder binnen handbereik een beker of blikje kwijt.

○  De actieve parkeerassistent vergemakkelijkt het vinden 
van een parkeerplek en helpt bij het in- en uitparkeren.

● Standaarduitrusting   ○ Optie1  Standaard bij de Vito Tourer SELECT (SELECT niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland). 2 Niet leverbaar voor de Vito Tourer BASE. 



Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

○  De interieur- en oriëntatieverlichting1 verhoogt  
het comfort en bevat onder andere leeslampjes in de 
handgrepen en uitstapverlichting.

○  Met de elektrische bediening van de schuifdeur rechts 
kan deze met een druk op de knop worden geopend  
en gesloten. 

○  Het relaxpakket2 creëert een comfortabele rustmoge-
lijkheid – zonder te worden gestoord door nieuwsgierige 
blikken.

○  De verchroomde grille verfraait de voorzijde van het 
voertuig.

○  Het tafelpakket2 biedt verschillende uitrustingen voor 
een aangenaam verblijf in het passagierscompartiment.

○  De elektrisch uitzetbare zijruiten in het passagiers-
compartiment zorgen voor extra ventilatie.

○  Het zwartgetinte glas achter voorkomt nieuwsgierige 
blikken en reduceert de opwarming van het passagiers-
compartiment door zonnestralen.

○  De dakreling zorgt ervoor dat lange voorwerpen op het 
dak kunnen worden vervoerd en draagt bovendien bij aan 
verfraaiing van het exterieur.



Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

Overige standaarduitrustingen en opties.

Interieur

Driepersoonsbank op 1e zitrij ● ● –

Driepersoonsbank op 2e zitrij ● ● –

Driepersoonsbank op 3e zitrij ○ ○ –

Driepersoons comfortbank op 1e zitrij ○ ○ ●

Driepersoons comfortbank op 2e zitrij ○ ○ ●

Driepersoons comfortbank op 3e zitrij2 ○ ○ ○

Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht ● ● ●

12 V-aansluitingen voor zitrijen achter rechts en links ○ ○ ○

Bestuurders/bijrijdersstoel elektrisch verstelbaar ○ ○ ○

Stoelrailsysteem met snelvergrendeling voor twee zitrijen ○ ○ ●

Stoelbevestiging achter met snelvergrendeling ● ● –

Comfortdakconsole ○ ○ ●

Uitstapverlichting ○ ○ ●

Hemel- en interieurbekleding in hardboard ● – –

Hemel- en interieurbekleding in luxueuze uitvoering ○ ● ●

Houten vloer ● – –

TPO-vloer ○ ● ○

Tapijt op de vloer ○ ○ ●

Transformator 12 V–230 V ○ ○ ○

Pakketten

Chauffeursassistentiepakket ○ ○ ○

Spoorassistentiepakket ○ ○ ○

Parkeerpakket ○ ○ ○

Diefstalbeveiligingspakket ○ ○ ○

Topload-pakket ○ ○ ○

Exterieur

Trekhaak kogelkop, vast/afneembaar ○ ○ ○

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar ○ ○ ○

Buitenspiegels verwarmbaar en elektrisch verstelbaar ○ ● ●

Elektriciteit voor aanhangwagenstekkerdoos ○ ○ ○

Achterklep ● ● ●

Achterdeuren ○ ○ ○

Relingdrager ○ ○ ○

40,6 cm (16 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen ○ ○ ●

45,7 cm (18 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen ○ ○ ○

48,3 cm (19 inch) zestienspaaks lichtmetalen velgen ○ ○ ○

Schuifdeur links in passagierscompartiment ○ ○ ○

Schuifdeur rechts in passagierscompartiment ● ● ●

Volledig verzinkte carrosserie ● ● ●

Comfort

Wegrijhulp voor op hellingen ● ● ●

Stoelverwarming voor de bestuurder en bijrijder ○ ○ ○

Halfautomatische airconditioning TEMPMATIK ○ ○ ●

Stuurwiel en versnellingshendel in leder ○ ○ ○

Stuurwiel in hoek en hoogte verstelbaar ● ● ●

Centrale vergrendeling met afstandsbediening ● ● ●

Warmtewerend glas rondom ○ ● ●

Laadruimteverdeler (met twee boodschappenkratten) ○ ○ ○

Ruit in achterklep/achterdeur met achterruitverwarming 
en ruitensproeierinstallatie

● ● ●

Elektronische startblokkering ● ● ●

Verwarming voor ruitensproeierinstallatie ○ ○ ○

Techniek

Handgeschakelde zesversnellingsbak ● ● ●

Permanente vierwielaandrijving ○ ○ ○

Service-intervalindicator ASSYST ● ● ●

Waarschuwingslampjes voor peil van ruitenwisservloeistof ● ● ●

Tank groot (72 liter) ● ● ●

GVW 3100 kg ● ● ●

BlueEFFICIENCY-pakket3 – ● ●

Dieselpartikelfilter ● ● ●

Veiligheid/onderstel

Rijlichtassistent ○ ○ ●

Mistlampen halogeen ○ ○ ○

Adaptief remlicht ● ● ●

ADAPTIVE ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma)  
in combinatie met ABS, ASR, EBV, BAS

● ● ●

Gordelwaarschuwing voor de bestuurder en bijrijder ● ● ●

Regensensor ○ ○ ●

PRE-SAFE® inzittendenbeschermingssysteem ○ ○ ○

● Standaarduitrusting   ○ Optie

1  SELECT niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland. 2 Alleen voor  
de Vito Tourer extra lang. 3 Standaard bij de Vito 114 CDI, 116 CDI en 119 CDI.

BASE BASE BASEPRO PRO PROSELECT1 SELECT1 SELECT1



Uitrustingen | Originele accessoires

Originele accessoires.

iPad®-integratie achter. Met het comfortabele docking station 
kunt u alle gebruikelijke functies van uw iPad® ergonomisch  
en veilig gebruiken. Geschikt voor iPad® 2, iPad® 3 en iPad® 4.

Bagageruimtebak, laag. Dé oplossing om vuil en krassen in de laadruimte tegen te gaan. Vervaardigd van licht, 
stevig kunststof.

Ripsmatten. De ideale combinatie van uiterst slijtvast, 
duurzaam naaldvilt en een elegante uitstraling.  
Met clipsluiting voor slipvaste bevestiging op de vloer.

Veloursmatten. Elegant, hoogwaardig tuftvelours, 
met gestikt opschrift ’Mercedes-Benz’. Leverbaar in 
de originele kleuren van uw interieur.

Fietsdrager voor op de achterklep. Hoogwaardige drager van  
geëloxeerd aluminium, die snel en veilig kan worden gemonteerd op 
de achterklep. Voor maximaal vier fietsen of twee e-bikes. Maximale 
belasting: 70 kg. Afsluitbaar.

Relingdrager Alustyle, ski- en snowboardhouder New Alustyle ’Comfort’. Voor flexibele en snelle bevestiging op de dakreling.  
Maximale dakbelasting 150 kg. De ski- en snowboardhouder (afsluitbaar) is geschikt voor maximaal zes paar ski’s of vier snowboards.  
De praktische uittrekfunctie vereenvoudigt het in- en uitladen.





+

Services en financiële diensten

Eén partner. Alle services. 
Mercedes-Benz.

Van de efficiëntie en betrouwbaarheid van een Mercedes-Benz bestelwagen kan uw 
bedrijf alleen maar profiteren. Met ons uitgebreide aanbod services en financiële 
diensten zorgen wij ervoor dat deze voordelen gedurende de gehele gebruiksduur 
van uw voertuig behouden blijven.

U hebt de keuze uit aantrekkelijke leasecontracten, financieringsoplossingen  
en huurmogelijkheden. Wij bieden u een compleet aanbod van verzekeringen en 
services op maat voor onderhoud en reparatie.

Wanneer u het liefst één oplossing voor alles wilt, is een van onze pakketten iets 
voor u. Met deze pakketten hebt u uitstekende dekking tegen vaste kosten en kunt 
u zich volledig op uw bedrijfsactiviteiten concentreren.

Voor meer informatie over ons aanbod én persoonlijk advies kunt u bij uw  
Mercedes-Benz dealer terecht.

Hoe dek ik 
onvoorziene 
kosten af?

Mercedes-Benz
ServiceCare1

Verzekering

Hoe regel ik de aanschaf?

Hoe blijf  
ik mobiel?

Mercedes-Benz 
Service

Financial 
Lease

Operational 
Lease

Mercedes-Benz 
Rent

Mercedes-Benz 
ServiceLease

Financial 
Lease

Mercedes-Benz 
ServiceCare1

1  ServiceCare staat ook bekend onder de namen SterGarantie, SterOnderhoud en SterService. Voor meer informatie en voorwaarden 
kunt u contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.

Slechts een van de vele mogelijkheden:
Mercedes-Benz ServiceLease

www.mercedes-benz.nl/bestelwagens

Mercedes-Benz
originele  
onderdelen

MobiloVan



Services en financiële diensten

Mobiliteit – een heel voertuigleven lang. 

Met de financiering van Mercedes-Benz Financial Services 
betaalt u uw voertuig in termijnen, tegen aantrekkelijke 
voorwaarden.

Met een leasecontract van Mercedes-Benz Financial Services 
krijgt u een op uw wensen afgestemd nieuw voertuig en betaalt  
u alleen voor het gebruik ervan.

Operational Lease Financial Lease

Met Mercedes-Benz Rent bent u mobiel zonder dat u een grote  
investering hoeft te doen. Zo kunt u efficiënt en flexibel inspringen 
op snelle en tijdelijke toenames in het aantal orders.

U kunt uw financiering afstemmen op uw specifieke wensen. 
Samen met Mercedes-Benz ServiceCare wordt u volledig 
ontzorgd op het gebied van reparatie, onderhoud en garantie.

Mercedes-Benz RentMercedes-Benz ServiceLease



Services en financiële diensten

Onze aantrekkelijke verzekeringen met gunstige 
voorwaarden zorgen voor zekerheid aan uw kant.

Verzekering

Mercedes-Benz ServiceCare biedt u een  
uitstekende dekking van reparatie- en onderhouds-
werkzaamheden en verlengde garantie.

Met de services op maat voor onderhoud en  
reparatie zorgen we ervoor dat uw Mercedes-Benz 
betrouwbaar blijft en zijn waarde behoudt.

Mercedes-Benz Service

Mercedes-Benz originele onderdelen zijn exact op 
het voertuig afgestemd en staan voor uitstekende 
kwaliteit en hoge betrouwbaarheid.

Mercedes-Benz MobiloVan

Met de standaard mobiliteitsgarantie MobiloVan2 
wordt u in heel Europa snel hulp geboden – gratis 
en tot maximaal dertig jaar3 lang.

Mercedes-Benz ServiceCare1 Mercedes-Benz originele onderdelen

1  ServiceCare staat ook bekend onder de namen SterGarantie, SterOnderhoud en SterService. Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer. 
2 MobiloVan geldt voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 3 Wanneer het onderhoud is uitgevoerd volgens de fabrieksvoorschriften bij de Mercedes-Benz dealer.



Technische gegevens

Technische gegevens. Vito Tourer kort met een wielbasis van 3200 mm

Legenda bij tabel: de waarden voor het leeggewicht en nuttig laadvermogen gelden bij de standaard versnellingsbak. 
1  Het dieselpartikelfilter behoort tot de standaarduitrusting van alle dieselmotoren. 2 Opgaven volgens richtlijn 92/21/EG in de bij het ter perse gaan geldige versie. (Met bestuurder van 68 kg, bagage van 7 kg, inclusief koelmiddel, smeermiddel en brandstof aanwezig en de tank voor 90 % gevuld.) 3 Uitrustingen of 

Toegestaan totaalgewicht in kg 3100

Voorwielaandrijving 4 x 2

65 kW (88 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 1598 cm3 | 230 Nm bij 1500–2000 t/min

109 CDI

84 kW (114 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 1598 cm3 | 270 Nm bij 1500–2500 t/min

111 CDI

Achterwielaandrijving 4 x 2

100 kW (136 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2143 cm3 | 330 Nm bij 1200–2400 t/min

114 CDI

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2143 cm3 | 380 Nm bij 1400–2400 t/min

116 CDI

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2143 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

119 CDI

Vierwielaandrijving 4 x 4

100 kW (136 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2143 cm3 | 330 Nm bij 1200–2400 t/min

114 CDI

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2143 cm3 | 380 Nm bij 1400–2400 t/min

116 CDI

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | 4 cilinders | diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2143 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

119 CDI

Leeggewicht2, 3 in kg bij GVW BASE: 1860–2025/PRO: 1865–2030/SELECT7: 1900–2065
Vierwielaandrijving PRO: 2070–2080/SELECT7: 2105–2115

Nuttig laadvermogen3 in kg bij GVW BASE: 1085–1240/PRO: 1080–1235/SELECT7: 1045–1200
Vierwielaandrijving PRO: 1030–1120/SELECT7: 995–1085

Toegestaan treingewicht in kg 4100/4800/5100/56004

Max. dakbelasting in kg | aanhangwagengewicht geremd5/ongeremd in kg 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750

Laadvolume in m3 | max. laadlengte in mm 0,58 (0,72) | 2408 (2433)

Ø draaicirkel in m/Ø draaicirkel over de bumper in m voorwiel-| achterwiel-| vierwielaandrijving 12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,9/12,2

a) b) c) d)

e)

Legenda bij de afmetingen:
Alle afmetingen in millimeters. Genoemde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor de standaarduitvoering 
en in onbelaste toestand. De waarden tussen haakjes gelden voor de Vito Tourer BASE. a) Voertuighoogte neemt in 
combinatie met optionele dakreling met 48 mm toe. b) Hoogte aan binnenzijde. c) Binnenmaat tussen de wielkasten. 
d) Maximale breedte van passagierscompartiment (op de vloer gemeten). e) Op de vloer gemeten. 1928
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Technische gegevens

H

Vito Tourer lang met een wielbasis van 3200 mm Vito Tourer extra lang met een wielbasis van 3430 mm

uitrustingslijnen kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het laadvermogen beïnvloeden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Mercedes-Benz dealer. 4 Verhoogd toegestaan treingewicht in combinatie met een verstevigde trekhaak optioneel leverbaar, al naargelang de uitvoering van de 
aandrijflijn. 5 Al naargelang de uitvoering van de aandrijflijn. 6 Verhoogd aanhangwagengewicht in combinatie met versterkte trekhaak optioneel leverbaar, al naargelang de uitvoering van de aandrijflijn. 7 SELECT niet opgenomen in het standaard leveringsprogramma voor Nederland.

3100 3100

109 CDI 109 CDI

111 CDI 111 CDI

114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI

114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI

BASE: 1885–2050/ PRO: 1890–2055/ SELECT7: 1925–2090
Vierwielaandrijving PRO: 2095–2105/ SELECT7: 2130–2140

BASE: 1910–2075/ PRO: 1915–2080/ SELECT7: 1950–2115
Vierwielaandrijving PRO: 2120–2130/ SELECT7: 2155–2165

BASE: 1060–1215/PRO: 1055–1210/SELECT7: 1020–1175
Vierwielaandrijving PRO: 1005–1095/SELECT7: 970–1060

BASE: 1035–1190/PRO: 1030–1185/SELECT7: 995–1150
Vierwielaandrijving PRO: 980–1070/SELECT7: 945–1035

4100/4800/5100/56004 4100/4800/5100/56004

150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750

0,99 (1,22) | 2653 (2678) 1,39 (1,7) | 2883 (2908)

12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,9/12,2 13,7/13,0 | 12,5/11,8 | 13,7/13,0

a) b) a) b) c) d)

e)

c) d)
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Brandstofverbruik en CO2-emissie

Brandstofverbruik en CO2-emissie.
Voor voertuigen met emissienorm Euro 6 gr. I  
en voorwielaandrijving 4 x 2 zonder BlueEFFICIENCY-pakket

Motor Transmissie Voorasreductie
CO2-emissie  

in g/km1
Emissie-
klasse

Brandstofverbruik1, 2, 3

gecombineerd l/100 km gecombineerd km/l

109 CDI M6 4,187 164 B 6,3 15,9

111 CDI M6 4,187 164 B 6,3 15,9

Voor voertuigen met emissienorm Euro 6 gr. I  
en achterwielaandrijving 4 x 2 met BlueEFFICIENCY-pakket

Motor Transmissie
Achteras-
reductie1

CO2-emissie  
in g/km1

Emissie-
klasse

Brandstofverbruik1, 2, 3

gecombineerd l/100 km gecombineerd km/l

114 CDI
M6 3,467 171–164 B 6,5–6,4 15,4–15,6

A7 3,267 159–158 B–A 6,1–6,0 16,4–16,7

116 CDI
M6 3,267 159–158 B–A 6,1–6,0 16,4–16,7

A7 2,933 154–153 A 5,9–5,8 16,9–17,2

119 CDI A7 2,933 154–153 A 5,9–5,8 16,9–17,2

Voor voertuigen met emissienorm Euro 6 gr. I  
en vierwielaandrijving 4 x 4

114 CDI A7 2,933 174–171 B 6,6–6,5 15,2–15,4

116 CDI A7 2,933 174–171 B 6,6–6,5 15,2–15,4

119 CDI A7 2,933 174–171 B 6,6–6,5 15,2–15,4

1  De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening (EG) nr. 715/2007 in de huidige versie.  
Opmerking: De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking 
van de verschillende voertuigtypen. CO2-emissie die door de productie en het beschikbaar stellen van brandstof  
of andere energiedragers ontstaat, wordt niet bij het bepalen van de CO2-emissie volgens richtlijn 1999/94/EG 
meegenomen. 2 Tankinhoud voor alle motoren standaard circa 70 liter. Tankinhoud AdBlue®: 11,5 liter, optioneel  
circa 25 liter. 3 De werkelijke verbruikswaarden zijn afhankelijk van het voertuiggewicht en de gekozen uitrustingen. 
 
Originele accessoires, bijvoorbeeld de dakreling, fietsdrager enzovoorts, kunnen relevante voertuigeigenschappen,  
zoals gewicht, rol- en luchtweerstand veranderen en naast de verkeers- en weersomstandigheden invloed hebben op 
het verbruik en de rijprestaties. 

Legenda bij tabel: M6 = handgeschakelde zesversnellingsbak ECO Gear; A7 = zeventraps automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS

Dieselmotor OM622 DE16LA 65 kW (88 pk)

Dieselmotor OM622 DE16LA 84 kW (114 pk)

Dieselmotor OM651 DE22LA 100 kW (136 pk)

Dieselmotor OM651 DE22LA 120 kW (163 pk)

Dieselmotor OM651 DE22LA 140 kW (190 pk)

Koppelkrommen:
Nm Max. koppel

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1600 2400 3200 4000 4800
Toerental t/min

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie

330 Nm

270 Nm230 Nm

380 Nm

440 Nm



Proefrit

Stel hem op de proef.
Elke arbeidsrelatie begint met een proeftijd. Gedurende deze periode leert u de Vito 
Tourer beter kennen en kunt u zich laten overtuigen door de wijze waarop hij zijn vaardig-
heden in de meest uiteenlopende verkeerssituaties ontplooit. Maak kennis met een 
échte Mercedes-Benz bestelwagen en ervaar hoe hij met zijn efficiëntie, inzetmogelijkheden 
en rendement een aanwinst voor uw bedrijf is.

Met de optie ’Zoek een dealer’ op www.mercedes-benz.nl kunt u heel eenvoudig de 
dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer vinden. Wij wensen u alvast veel plezier bij uw proefrit.

Meer informatie over de Vito Tourer vindt u in de online-handleiding. Ga hiervoor naar 
www.mercedes-benz.nl/vito en selecteer in het menu ’Service en onderdelen’ de optie 
’Handleidingen’. 

www.mercedes-benz.nl/vito



Inhoud vrijblijvend: Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen 
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.  
Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (09/2016).

Deze brochure is een internationale uitgave. Daarom kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in  
Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische 
specificatiebladen. Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens bestaat uit meerdere elementen. Wenst  
u aanvullende informatie, dan kunt u bellen met 00800 – 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer. 
www.mercedes-benz.nl/vito

Opslag van technische gegevens in het voertuig. Elektronische voertuigonderdelen, zoals de airbag- en motorregel-
eenheid et cetera, bevatten geheugens voor technische voertuiggegevens. Het gaat hierbij onder meer om meldingen  
bij storingen, de voertuigsnelheid, de remkracht of de werking van veiligheids- en assistentiesystemen bij een ongeval 
(audio- en videogegevens worden niet opgeslagen). Sommige gegevens, zoals bij een storingsmelding, worden vluchtig 
opgeslagen – als momentopname. Bij andere gegevens, zoals bij een ongeval, worden de waarden gedurende een korte
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periode (maximaal enkele seconden) vastgelegd. Daarnaast worden bepaalde gegevens in samengevatte vorm opgeslagen, 
bijvoorbeeld voor het beoordelen van de belasting van onderdelen. De opgeslagen gegevens kunnen via interfaces in het 
voertuig door geschoolde monteurs worden uitgelezen voor diagnosedoeleinden, bijvoorbeeld om storingen te verhelpen. 
Bovendien kunnen de gegevens door de constructeur worden gebruikt voor analyse en verbetering van voertuigfuncties. 
Op verzoek van de klant kunnen de gegevens ook als basis voor verdere optionele services worden benut. De gegevens 
worden uitsluitend vanuit het voertuig aan de fabrikant of derden doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld 
een noodoproep (e-Call)) of bij gebruik van bepaalde services, waarbij de klant vooraf toestemming heeft gegeven in  
het kader van de wetgeving gegevensbescherming. Meer informatie over de opgeslagen gegevens in het voertuig vindt u 
in het instructieboekje van het voertuig.

Recyclen van uw oude voertuig. Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van uw voertuig. Binnen de Europese Unie 
is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen met een GVW tot 3,5 ton. In richtlijn 200/53/EU zijn deze 
bepalingen opgesteld. De Vito wordt al geruime tijd zo geconstrueerd dat het voertuig zo volledig mogelijk kan worden 
gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, 
verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.


