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Mercedes Vito Tourer

Preț (euro)  nc.

Concurenți:   VW Transporter

Putere maximă (CP/rpm) 190/3800

0–100 km/h (s) 9.1

Viteză maximă (km/h) 200

Consum mediu ECE (l/100 km) 6,0

Emisii CO2 (g/km) 157

Propulsie Motorină, L4, 2143 cmc, cuplu maxim 380 Nm/ 
1400–2400 rpm, cutie automată cu 7 trepte, tracțiune spate

Caroserie Van, 7 locuri. L x l x h: 5140 x 1928 x 1890 mm. 
Ampatament: 3200 mm. Volum portbagaj: 1220–2678 l

DaTe Tehnice

Foarte probabil că, 
pentru oricare familie 
cu cel puțin patru 
membri, Vito Tourer 
este un vis frumos. 
Dacă interiorul ar 
fi fost mai ușor de 
transformat, la propriu, 
totul ar fi fost perfect.

c oncluzie

Atât de multe sisteme de asistare 
sunt înglobate în acest microbuz, 

încât condusul său devine relAxAre.

banchete și o banchetă tip pat, pentru spate. Prin-
tre multe altele desigur.

Pentru șofer, totul este simplu. Chiar dacă 
planșa de bord, volanul și chiar cadranele sunt 
noi, ele sunt deja clasice la Mercedes-Benz. Pe de 
altă parte, ergonomia din Vito face ca oricare șofer 
să poată porni la drum în cel mult jumătate de 
minut – fără a mai fi nevoie să caute butoanele și 
manetele prin cabină. Doar comenzile rezistenței 
electrice a scaunelor din față sunt plasate mai 
neobișnuit, pe uși. În schimb, datorită avalanșei de 
sisteme de asistență șoferul trebuie să-l studieze 
atent pe Vito, dacă vrea să obțină cât mai mult din 
investiția făcută. El ar trebui să afle ce sunt și la ce 
folosesc Attention Assist, Crosswind Assist, Active 
Parking Assist, Hill Assist, Blind Spot Assist, Lane 
Keeping Assist și Intelligent Light System. Oricum, 
trebuie învățate fiindcă, în viitor, se vor regăsi la 
dubele tuturor mărcilor. Cu mine, a fost foarte pri-
etenos – tot îmi arăta pe ecran o cană cu ceai, pe 
care însă nu am găsit-o pe nicăieri.

Cu toate sistemele acestea activate, dar în 
mare parte și datorită unor suspensii excelente, 
șoferul nu mai simte că mașina sa cântărește în-
tre 2 și 3 tone. Nu este niciun pericol atât timp 
cât sunt respectate limitele legale de viteză. De-

oarece primele drumuri le-am făcut la viteze sub 
50 km/h, la un moment dat m-am uitat sub Vito 
pentru a afla dacă are sau nu tracțiune spate. Așa 
era, dar putea fi la fel de bine față sau integrală.  
O altă facilitate mai rar de găsit la alte dube. Dar cu-
tia de viteze automatizată cu șapte trepte sigur nu  
o mai găsiți decât la autoturisme. Am fost surprins 
de faptul că, deși este aidoma cu a lui V-Class, 
funcțiile și timpul de schimbare al treptelor diferă 
substanțial. Aici, totul se petrece mai lent – să nu 
se deterioreze marfa.

Motorul de 190 CP este însă identic. Toți caii 
sunt acolo și pot trage după ei nu doar greutatea 
lui Vito și a încărcăturii sale, ci și o remorcă de 
2,5 tone. Datorită pachetului BlueEfficiency, Vito 
obține niște consumuri incredibile pe vremea 
pre cedentei generații, cu circa 20% mai mici:  
6,6 l/100 km în oraș, 6,0 combinat și 5,6 extra-
urban. Funcția stop/start și alternatorul inteligent 
sunt doar două dintre gadgeturile care duc la scă-
derea necesarului de motorină.

La momentul când am primit acest Vito Tou-
rer Select nu fuseseră comunicate prețurile oficia-
le. Din păcate pentru noi, nu vor fi și ele mai mici 
cu 20% comparativ cu seria precedentă! 
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