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Mercedes-Benz Belgium Luxembourg – Vans 

Groei in 2019 voor Mercedes-Benz Vans BeLux:  
 

Mercedes-Benz Vans BeLux kijkt terug op een succesvol 2019. Het merk realiseerde niet alleen 

een sterke groei in het marktaandeel, maar introduceerde ook een groot aantal nieuwe diensten 

en modellen die een belangrijk fundament vormen voor een sterk 2020.  
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Groei in 2019 

 

In een licht groeiende Belgische markt voor bestelwagens (totaalmarkt +2,2%,  Midsize Van +5,1% en Large Van 

+4,5%) (ter info YTD 11/2019) sloot Mercedes-Benz Vans 2019 af met meer dan 10.800 verkochte eenheden. 

Wat een groei betekent van ongeveer 9% en dus een forse stijging in marktaandeel. En uniek, want voor het 

eerst was de grens van 11.000 inschrijvingen in zicht.  

De Sprinter heeft na de introductie in 2018 ook in 2019 weer een zeer succesvol jaar achter de rug. Het jaar is 

afgesloten met meer dan 5.000 verkochte eenheden en een marktaandeel van 15,8% (ter info YTD 11/2019) 

wat een nummer 1 positie in het large-size segment betekent. 

In het mid-size segment realiseerden de Vito en de nieuwe V-klasse meer dan 4.500 verkochte eenheden. 

Waaronder voor de V-Klasse een groot aantal voertuigen uitgerust is met de nieuwe V300 d motorisering met 

239pk.  

Daarnaast stond 2019 in het teken van de lancering van de eVito, de eerste volledig elektrische bestelwagen in 

het mid-size van segment. Als onderdeel van de adVANce strategie bouwt Mercedes-Benz Vans aan een 

volledige range van zero-emission bestelwagens, wat in 2021 gerealiseerd zal zijn. 

In het small-size segment heeft de Citan zijn positie vast weten te behouden. Dit is een goed fundament voor 

de komst van de nieuwe Citan, inclusief de elektrische variant, in 2021.  

Ook de X-klasse, nu ook met V6-motorisering, heeft een succesvol jaar achter de rug. In een licht dalende 

markt wist Mercedes-Benz Vans 1,5% marktaandeel te winnen en is hiermee ondertussen een gevestigde speler 

in het mid-size pickup segment geworden met meer dan 7% marktaandeel. 

Mercedes-Benz Vans kijkt samen met Mercedes-Benz Cars tijdens het Autosalon in Brussel vooruit naar een 

sterk 2020. Bezoekers van de show kunnen op de stand in paleis 5 kennismaken met de vele nieuwe modellen, 

zoals de recentelijk geïntroduceerde elektrische EQV, de eerste full-electric people carrier. 
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De vernieuwde Mercedes-Benz V-Klasse  

In 2014 kenmerkte de nieuwe Mercedes-Benz V-Klasse zich door een geheel nieuwe aanpak in design, 

uitstraling, comfort en veiligheid. Het concept bleek bijzonder succesvol te zijn: dit blijkt onder meer uit het feit 

dat er sinds de marktintroductie circa 209.000 exemplaren van de V-Klasse zijn verkocht. In 2018 werd zelfs 

een verkooprecord gevestigd met ongeveer 64.000 verkochte exemplaren. Tot de hoogtepunten van de facelift 

behoren een nieuw vormgegeven, opvallend gelijnde voorzijde alsmede de introductie van de OM 654 

viercilinder dieselmotor-generatie – waarbij de V 300 d een nieuwe topwaarde van 176 kW/239 pk biedt. 

Bovendien is de 9G-TRONIC automatische transmissie voor het eerst leverbaar, terwijl het aanbod van 

veiligheids- en assistentiesystemen, waaronder Active Brake Assist, naar de nieuwste stand der techniek is 

gebracht.  

Een nieuw design en nog meer comfort 

De stijl en de uitstraling van de V-Klasse is toonaangevend in het MPV-segment. De V-Klasse designers in 

Stuttgart hebben de MPV een nieuwe look gegeven die aansluit op de designtaal van de huidige 

personenwagenmodellen van Mercedes-Benz. De nieuwe V-Klasse heeft een stoerdere uitstraling en valt nog 

meer op door de nieuwe voorzijde. Die kenmerkt zich door een nieuw bumperdesign met opvallende 

luchtinlaten en een grille met een nieuwe diamantstructuur. De Mercedes-ster heeft een centrale plek in de 

grille gekregen, met daarnaast twee zilverkleurige strips. Het personalisatieconcept met de aantrekkelijke lines 

AVANTGARDE en EXCLUSIVE blijft bestaan, terwijl de AMG Line een krachtiger uiterlijk krijgt met een nieuwe 

diamantgrille met chromen pins en zodoende een sportievere look.  

De nieuwe lakkleuren in grafietgrijs metallic en selenietgrijs metallic breiden het kleurenaanbod, dat zich tot nu 

toe kenmerkt door de populaire lakkleuren zwart, zilver en wit, verder uit. Ook nieuw is de optioneel 

verkrijgbare lakkleur staalgrijs. Met de nieuwe kleur hyacintrood metallic maakt de nieuwe V-Klasse een 

bijzonder emotioneel statement. Tegelijkertijd zorgen de vier nieuwe modellen lichtmetalen velgen voor een 

krachtige en avantgardistische uitstraling. Hiertoe behoren zwart gespoten 5 dubbelspaaks 17 inch 

lichtmetalen velgen met een hoogglans afwerking alsmede 18 inch lichtmetalen velgen in tremolietgrijs met een 

hoogglans afwerking en een 5 dubbelspaaks design of in zwart met een hoogglans afwerking een 5-spaaks 

design. In de top van het nieuwe velgenaanbod vinden we zwart gespoten 19 inch 10-spaaks lichtmetalen 

exemplaren met een hoogglans afwerking. 

In het interieur hebben de ontwerpers ook veel werk verricht, waarbij de interieur-designfilosofie van de huidige 

personenwagens van Mercedes-Benz is toegepast op de V-Klasse. Het interieur volgt de trend van moderniteit 

en helderheid. Na de facelift beschikt de V-Klasse over nieuwe ventilatieroosters met een sportievere turbine-

look en nieuwe meters in het instrumentarium. Dankzij het vereenvoudigde design kunnen bestuurders sneller 

hun weg vinden in de bediening. De nieuwe bekleding- en uitrustingskleur tartufo nappaleder vormt een modern 

en elegant statement. Met Lugano-leder en nappaleder, beide verkrijgbaar in zwart en zijde-beige alsmede de 

zwarte stoffen bekleding Santos is er in totaal keuze uit zes verschillende bekledingen in lichte en donkere 

kleuren. De termen modern en elegant zijn ook van toepassing op het nieuwe sierdeel in dubbele streep-look 

op het instrumentenpaneel en de sierdelen in de zijpanelen. De sierdelen pianolak, ebbenhout, koolstofvezel en 

geborsteld aluminium blijven leverbaar. 

In het kader van de facelift is het achtercompartiment nog comfortabeler gemaakt. De tegen meerprijs 

leverbare luxe stoelen voor de eerste zitrij zijn bijzonder comfortabel en beschikken, net als in de S-Klasse, over 

een volledig neer te klappen achterbank, rugmassage en klimaatregeling. Als de nieuwe V-Klasse als VIP shuttle 
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wordt ingezet, zorgt hij zodoende voor een nog groter gevoel van welbevinden na een stressvolle vlucht of 

vergadering.  

 
 
 
Nieuwe motor en transmissie – krachtig en efficiënt 

De Mercedes-Benz V-Klasse is leverbaar met de viercilinder OM 654 dieselmotor in tal van vermogensvarianten, 

waaronder deze:  

• De V 250 d met 140 kW/190 pk en een koppel van 440 Nm (gemiddeld brandstofverbruik 6,3-5,9 l/100 km, 

gemiddelde CO2-emissie 165-154 g/km*) 

• De V 300 d met een koppel van 176 kW/239 pk en een koppel van 500 Nm (gemiddeld brandstofverbruik 

6,3-5,9 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie 165-154 g/km*) 

Tijdens de acceleratiefase kan de V 300 d kortstondig 30 Nm koppel extra (‘overboost’) leveren naast zijn 500 

Nm koppel. De V 300 d accelereert van 0 naar 100 km/h in 7,9 seconden. Het model haalt een topsnelheid 

van 220 km/h. Ter vergelijk, de immer populaire voorganger, de Viano CDI 3.0 V6 leverde 165 kW/ 224 pk en 

440 Nm. Dit voertuig accelereerde van 0 naar 100 km/h in 9,1 seconden. 

De nieuwe motorgeneratie is nog zuiniger en schoner en heeft nog verder verbeterde geluids- en 

vibratiekenmerken. Het geluidsniveau binnenin is nog lager en vibraties zijn verminderd. 

De V-Klasse kan nu voor het eerst optioneel worden uitgerust met de 9G-TRONIC automatische transmissie. 

Deze bijzonder comfortabele en efficiënte automatische transmissie met koppelomvormer vervangt de 7G-

TRONIC en is standaard bij de V 300 d (gemiddeld brandstofverbruik 6,3-5,9 l/100 km, gemiddelde CO2-

emissie 165-154 g/km)* en de V250 d (gemiddeld brandstofverbruik 6,3-5,9 l/100 km, gemiddelde CO2-

emissie 165-154 g/km)*. De bestuurder kan met behulp van de DYNAMIC SELECT schakelaar kiezen uit de 

rijmodi ‘Comfort’ en ‘Sport’ en daarmee invloed uitoefenen op het schakelgedrag. Daarnaast stelt de ‘M’ modus 

de bestuurder in staat om handmatig te schakelen met behulp van de DIRECT SELECT schakelpaddles aan de 

stuurkolom.  

Alle motorvarianten van de nieuwe V-Klasse zijn standaard voorzien van achterwielaandrijving, maar de 

permanente vierwielaandrijving 4MATIC is verkrijgbaar als optie. Daarmee kan de nieuwe V-Klasse goed uit de 

voeten op verschillende soorten ondergrond. De voertuighoogte blijft onder de twee meter, zelfs als het 

voertuig wordt voorzien van vierwielaandrijving. Zodoende blijft de dagelijkse bruikbaar van de nieuwe V-Klasse 

intact en hij past nog altijd zonder problemen in garageboxen alsmede in de meeste parkeergarages. 

Nog veiliger 

Met de standaardfeature Crosswind Assist krijgt de bestuurder ondersteuning bij het op koers houden van de 

V-Klasse in het geval van harde zijwind. Daarnaast zorgt ATTENTION ASSIST, dat vijf jaar geleden op de V-

Klasse werd geïntroduceerd, ervoor dat de V-Klasse qua veiligheidsvoorzieningen de norm is in dit segment. En 

het faceliftmodel bouwt voort op deze positie.  

Zo kan het nieuwe systeem Active Brake Assist nu een dreigende aanrijding met een vooruitrijdende auto 

herkennen en het geeft dan eerst een visuele en een akoestische waarschuwing. Als de bestuurder reageert, 

verhoogt Active Brake Assist de remdruk op een wijze die past bij de situatie. Als de bestuurder niet reageert, 

zet het systeem een autonome remingreep in werking. In stadsverkeer reageert Active Brake Assist ook op 
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stilstaande objecten en overstekende voetgangers. Op deze manier kunnen aanrijdingen worden voorkomen of 

in ieder geval de gevolgen ervan worden verminderd. 

 

Mercedes-Benz V-Klasse en Marco Polo comfortabeler en innovatiever 

De vernieuwde V-Klasse en Marco Polo van Mercedes-Benz Vans kunnen vanaf januari 2020 worden besteld 

met het innovatieve en zelflerende MBUX multimediasysteem. De Marco Polo-modellen zijn daarnaast vanaf 

eind dit jaar standaard uitgerust met Mercedes-Benz Advanced Control Management (MBAC). Met deze 

innovatieve technologie veranderen de compacte campers in een connected huis op wielen. 

"Digitalisering en connectiviteit zijn belangrijke onderdelen van onze productstrategie. Door het MBUX-

multimediasysteem van de Mercedes-Benz personenauto’s nu ook aan te bieden in onze V-Klasse en de Marco 

Polo-modellen, maken we ze nog comfortabeler", zegt Klaus Maier, Hoofd Marketing en Verkoop bij Mercedes-

Benz Vans. "En voor kampeerliefhebbers hebben we een speciaal nieuws. We zijn verheugd om de Marco Polo 

in de toekomst standaard te kunnen aanbieden met Mercedes-Benz Advanced Control.  

Met deze technologie reizen onze klanten in een mobiel "smart home" waarin ze bijvoorbeeld de verlichting of 

verwarming in het woongedeelte centraal kunnen bedienen met hun smartphone." 

MBUX: intuïtief en intelligent multimediasysteem voor meer comfort 

Het centrale element van MBUX is het intuïtieve bedieningsconcept en met name de innovatieve 

spraakbesturing. Het herkent bijna elke denkbare zin met betrekking tot infotainment en voertuigbediening, 

bijvoorbeeld "zet de radio aan" of "zet de stoelverwarming aan". Indirecte spraakopdrachten zoals "Ik heb het 

koud" worden ook begrepen. Het spraakbedieningssysteem wordt geactiveerd door middel van een knop op het 

stuur of door "Hey Mercedes" te zeggen. Daarnaast is het ook in staat om te leren, kan het zich aanpassen aan 

de (stem van) gebruikers, en begrijpt het zelfs jargon. 

Naast spraaksturing, kan MBUX ook worden bestuurd via het 7-inch of 10,25-inch centrale touchscreen of het 

touchpad op de middenconsole. Met behulp van aanraakbewegingen kan de weergegeven inhoud eenvoudig 

worden vergroot of verplaatst, wat vooral handig is als het gaat om het verkrijgen van een nauwkeurig beeld van 

de navigatiekaart. Het touchpad herkent ook handschrift. 

MBUX combineert deze intuïtieve en intelligente bediening met zogenaamde voorspellingsfuncties. Hiermee 

kan het systeem herkennen welke activiteit de bestuurder als volgende zou willen starten. Als deze bijvoorbeeld 

op weg naar huis regelmatig "thuis" belt, doet MBUX een suggestie door het telefoonnummer op het display 

weer te geven bij de eerstvolgende rit naar de woonplaats. Alle infotainment- en voertuiginstellingen kunnen 

ook individueel worden geconfigureerd en vervolgens in een profiel worden opgeslagen. Alle infotainment- en 

voertuiginstellingen kunnen worden opgeslagen in maar liefst acht individuele profielen. 

Ook het laden van externe apparaten is geoptimaliseerd met de introductie van MBUX. Tablets of mobiele 

telefoons kunnen extra snel worden opgeladen via de nieuwe USB-C aansluitingen. Met Apple CarPlay is het 

ook mogelijk om de gebruikersinterfaces van alle gangbare smartphone-besturingssystemen op het centrale 

display te spiegelen. 

Mercedes me connect: connectiviteit voor slimme mobiliteit 

Met de introductie van MBUX bereiken ook de me connect-diensten van de V-Klasse en Marco Polo-modellen 

een nieuw niveau. Onder de services bevinden zich de gratis basisservices Onderhoudsbeheer, Ongevalherstel 
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en Pechbeheer, en niet te vergeten Telediagnostics en Remote Vehicle Diagnostics. Op verzoek zijn ook 

voertuigconfiguratiediensten beschikbaar. Hiermee kunnen de bandenspanning, brandstof en AdBlue-vulniveaus 

op afstand worden opgevraagd. Verdere optionele services zijn onder meer: 

• Voertuigbewaking met bijvoorbeeld geofencing en een voertuigvolgsysteem 

• Navigatie met bijvoorbeeld Live Traffic, het weer, en naar het voertuig verzenden van POI’s en routes 

• Multimedia met bijvoorbeeld internet in de auto 

De Mercedes me connect-services kunnen in het voertuig worden opgeroepen met behulp van MBUX of buiten 

het voertuig via de smartphone-app, mits deze een internetverbinding heeft. 

MBAC: connectiviteit in het woongedeelte van de Mercedes-Benz Marco Polo 

Vanaf maart 2020 wordt de Mercedes-Benz Marco Polo niet alleen standaard uitgerust met het MBUX-

multimediasysteem en de nieuwste Mercedes me connect-services, maar ook met de innovatieve Mercedes-

Benz Advanced Control-interfacemodule of kortweg MBAC. Met deze technologie wordt de compacte camper 

een smart home op wielen. MBAC maakt het mogelijk om de volgende aspecten centraal in het woongedeelte 

van de Marco Polo te kunnen bedienen: 

• Controle van de vulniveaus van de watertanks (vuil water / schoon water) 

• Controle van het laadniveau van de hulpaccu 

• Controle en instellen van de temperatuur van de koelbox 

• Controle en instellen van de bijverwarming met warme lucht 

• Bediening van het elektrisch uitklapbare dak 

• Bediening van het elektrische schuifdak 

• Bedienen van het Jehnert-geluidssysteem 

• Regeling van de hoofdverlichting, incl. sfeerverlichting 

MBAC biedt bovendien een timerregeling voor de verwarming en een uitgebreid display om waarschuwingen en 

bericht op af te kunnen te lezen. Dit zorgt ervoor dat kampeerders te allen tijde weten of hun voertuig klaar is 

om te vertrekken. 

Het bedienen en instellen van functies kan plaatsvinden via het MBUX-touchscreen, het touchpad in de cockpit 

of via de Bluetooth-gebaseerde smartphone-app. 
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De Mercedes-Benz EQV – de eerste elektrische premium-MPV ter wereld 

Als nieuwste telg van de Mercedes EQ-familie combineert de eerste elektrisch aangedreven premium-MPV van 

Mercedes-Benz emissievrije mobiliteit met overtuigende prestaties, een hoge mate van functionaliteit en een 

esthetisch design.  

De technische highlights van de elektrisch aangedreven premium MPV zijn een actieradius van 405 kilometer 

(voorlopig cijfer) en de mogelijkheid om via snelladen de hoogspanningsaccu van 10 tot 80 procent bij te laden 

in minder dan een uur. Bovendien biedt de Mercedes-Benz EQV een maximaal interieurcomfort en een 

ongeëvenaarde flexibiliteit. Er is keuze uit twee verschillende wielbases. 

Het bouwen van de EQV zal worden geïntegreerd in het normale productieproces in de fabriek in Vitoria, Noord-

Spanje, waar ook de Mercedes- Benz V-Klasse en Vito worden geproduceerd. Dit maakt een flexibele en 

efficiënte productie mogelijk die is afgestemd op de vraag. 

Intelligent ontwerp 

De elektrische aandrijving (eATS) van de Mercedes-Benz EQV bevindt zich op de vooras, onder de voorzijde en 

is te laden via de aansluiting in de bumper. De aandrijflijn heeft een maximaal vermogen van 150 kW. De 

elektromotor, de overbrenging met vaste verhouding, het koelsysteem en de vermogenselektronica vormen een 

geïntegreerde, compacte eenheid. De energie wordt geleverd door een lithium-ion accu die in de onderkant van 

het voertuig is geplaatst. De lage en centrale opstelling heeft ook een positief effect op de rijeigenschappen 

van de EQV. De topsnelheid van deze premium MPV is 160 km/h. 

De Mercedes-Benz EQV is standaard uitgerust met een watergekoelde boordlader (OBL) met een vermogen van 

11 kW en is daarmee voorbereid op het opladen met wisselstroom thuis en bij openbare oplaadpunten. De 

accu heeft een bruikbare capaciteit van 90 kWh en een bereik van 4051 kilometer (voorlopige gegevens). 

Doordat de accu in de onderzijde van de auto is geplaatst, is de volledige interieurruimte beschikbaar. Daarmee 

voldoet de volledig elektrische Mercedes-Benz MPV aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit en 

flexibiliteit en is het model geschikt voor het meest uiteenlopende gebruik. In privé-toepassingen profiteren 

gezinnen van het brede scala aan stoelconfiguraties en het emissievrije rijden. Met zes individuele stoelen 

vormt de Mercedes-Benz EQV bijvoorbeeld een representatief shuttlevoertuig dat voldoet aan alle eisen van het 

hoogwaardige personenvervoer met een comfortabele en bijzonder stille rijervaring. De EQV kan ook worden 

omgebouwd tot een 7- of zelfs 8-zitter dankzij de flexibele plaatsing van individuele stoelen of banken.  

MBUX in de EQV: elektrisch en intelligent 

De EQ-specifieke doorontwikkeling van MBUX is zeer praktisch. In het 10 inch mediadisplay met hoge resolutie 

bevindt zich in het hoofdmenu de EQ-sectie als centraal toegangspunt tot de specifieke displays en instellingen. 

Deze omvatten onder meer informatie over het laden, de energiestroom en verbruikshistorie. Bovendien kunnen 

de navigatie- en Mercedes me-laadfuncties en de rijprogramma's via het mediadisplay worden bediend. Eén van 

de sterke punten van MBUX is de intelligente spraakbesturing met natuurlijke spraak, die wordt geactiveerd 

met het trefwoord ‘Hey Mercedes’ (of ‘Hallo Mercedes’ als alternatief). De spraakbesturing ondersteunt vele 

infotainmentfuncties (bijvoorbeeld bestemmingsinvoer, oproepen, de muziekselectie, het schrijven en 

beluisteren van berichten, weersvoorspelling) en tal van comfortfuncties zoals airconditioning of verlichting. De 

combinatie van MBUX met de Mercedes me App is ook handig buiten de auto. Vanuit de woonkamer of het 

kantoor kunnen EQV-bestuurders hun bestemming selecteren, een vertrektijd invoeren en het interieur op de 
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gewenste temperatuur brengen.  

 

Maximale actieradius dankzij intelligente recuperatie en diverse rijprogramma's 

Om de actieradius maximaal te benutten, laadt de Mercedes-Benz EQV ook tijdens het rijden de accu's op. Bij 

rijden met een continue snelheid of het remmen wordt de mechanische draaibeweging omgezet in elektrische 

energie en gebruikt om de hoogspanningsaccu op te laden (recuperatie). De bestuurder heeft een grote invloed 

op de recuperatie. Hij kan de recuperatiekracht beïnvloeden met behulp van paddles achter het stuurwiel. De 

linker paddle verhoogt de kracht van de recuperatie, de rechter paddle vermindert deze. In de laagste stand 

‘zeilt’ het voertuig, terwijl in het sterkste stadium zelfs eenpedaals rijden mogelijk is. In de meeste situaties is 

de recuperatievertraging voldoende om bediening van het rempedaal overbodig te maken. 

De intelligentie van de EQV komt duidelijk naar voren in de recuperatiestand D Auto: de ECO Assistant, die hier 

automatisch wordt ingeschakeld, helpt de bestuurder om de maximale efficiency te benutten. Het systeem 

verbindt navigatiegegevens, verkeerstekenherkenning en informatie van de intelligente veiligheidsassistenten 

(radar en camera) met elkaar en past automatisch de mate van recuperatie aan. 

In combinatie met de voor de EQ geoptimaliseerde navigatie zorgt de actieve actieradiusbewaking ervoor dat de 

bestuurder zijn bestemming bereikt, zelfs als hij een laadstop mist. Hij wordt ook ondersteund door het E+ 

rijprogramma, dat de voertuigparameters afstemt op een maximale actieradius.  

Uitgebreid ecosysteem met tal van oplaadopties voor elektrische mobiliteit 

Onderdeel van het EQ technologiemerk is een uitgebreid ecosysteem, waarvan de Mercedes-Benz EQV als 

jongste telg profiteert. Dit omvat een omvangrijk advies- en serviceaanbod en varieert van voertuigfuncties 

zoals aangepaste navigatie tot laadinfrastructuur. Mercedes me Charge geeft de klant alleen al in Europa 

toegang tot het grootste laadnetwerk ter wereld met ongeveer 300.000 oplaadpunten en meer dan 300 

verschillende exploitanten van openbare oplaadstations (in de stad, parkeergarages, autosnelwegen, 

winkelcentra, etc.). Klanten profiteren van een geïntegreerde betalingsfunctie met eenvoudige facturering. 

Mercedes me Charge biedt ook toegang tot de snellaadstations van het pan-Europese snellaadnetwerk IONITY. 

De korte laadtijden zorgen voor een aangename reis, vooral bij lange ritten. IONITY zal dit jaar en volgend jaar 

in totaal ongeveer 400 snelle oplaadpunten opzetten en exploiteren langs de belangrijkste wegen in Europa. 

IONITY werd in november 2017 opgericht als een joint venture van de BMW Group, Daimler AG, Ford Motor 

Company en de Volkswagen Group met Audi en Porsche.  

De EQV kan veel sneller worden opgeladen dan via een stopcontact met de Wallbox met 11 kW laadvermogen. 

Mercedes-Benz maakt samen met ENGIE EVBOX eenvoudige en snelle installatie van de EVBOX mogelijk en 

zorgt voor professioneel advies over alle aspecten van e-mobiliteit. Laden via gelijkstroom (DC) gaat nog sneller 

– bij de EQV standaard via CCS (Combined Charging Systems). In Europa kunnen EQV’s worden opgeladen via 

een geschikt laadstation met een maximaal vermogen van 110 kW. De oplaadtijd van 10 - 80 procent SoC is 

dan aanzienlijk minder dan een uur.  

Ontwerp met een eigen EQ-uitstraling 

Een verbindend element van alle EQ-modellen is het ontwerp met een avantgardistische, eigen uitstraling. De 

focus ligt op het Black Panel radiatorrooster met verchroomde lamellen en het strakke zijaanzicht met 

specifieke EQ Design 18-inch lichtmetalen velgen.  

De esthetiek van het exterieur wordt voortgezet in het interieur. Daar vullen warme accenten in roségoud de 

koele esthetiek aan en ze onderstrepen het ‘welcome home’-effect. Een centrale rol speelt bij de interactie 
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tussen mens en voertuig de intuïtieve Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Deze combineert een 10-inch 

touchscreen met adaptieve spraakbesturing en innovatieve connectiviteitsfuncties.  

De trendy kleur roségoud, die doet denken aan koperkabels, speelt ook een belangrijke rol op het dashboard. 

Deze kleur vormt een aanvulling op de lederlook van het dashboard in ‘Midnight Blue’. Op het infotainment- en 

geluidssysteem zorgt roségoud voor elegantie en warmte, terwijl de omlijsting van de ventilatieroosters is 

uitgevoerd in de kleur ‘Silver Shadow’.  

Mercedes-Benz EQV nieuwe mijlpaal voor het merk ‘EQ’ 

Het in 2016 door Mercedes-Benz opgerichte ‘EQ’ technologiemerk staat voor de consequente verdere 

ontwikkeling van elektrische mobiliteit. De ‘Concept EQ’ was de eerste stap in deze richting. Op de IAA 2017 

volgde de Concept EQA, een model voor het compacte segment. In september 2018 presenteerde het merk 

zijn eerste productiemodel met de elektrische SUV EQC. In maart 2019 duidde de Concept EQV tijdens de 

Autosalon van Genève op een mogelijke uitbreiding van het modelassortiment naar het segment van premium 

MPV’s met maximaal acht zitplaatsen. De gepresenteerde productieversie van de Mercedes-Benz EQV is een 

nieuwe mijlpaal in de snelle ontwikkeling van het merk ‘EQ’. 
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De Mercedes-Benz Sprinter – 25 in 2020 

De Mercedes-Benz Sprinter viert in 2020 een belangrijke mijlpaal; 25 jaar. Als sinds 1995, het introductiejaar 

van de eerste generatie, is hij met zijn veelzijdige karakter en uitstekende kwaliteit de benchmark in zijn 

segment. De huidige, derde generatie Sprinter, die in 2018 werd geïntroduceerd, heeft net als zijn voorgangers 

de vertrouwde eigenschappen die hem wereldwijd zo succesvol hebben gemaakt: flexibiliteit, robuustheid en 

zuinigheid. Met veiligheidsfeatures van personenwagenniveau, de digitale vlootoplossingen van Mercedes PRO 

connect, het innovatieve multimediasysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), een aansprekend design 

en meer dan 1.700 beschikbare varianten – die naast achterwiel- en vierwielaandrijving ook over 

voorwielaandrijving beschikken – behoort de Sprinter tot de top van het segment van grote bestelwagens. 

Altijd controle over het wagenpark met de Mercedes PRO connect-services 

De derde generatie Sprinter imponeert met zijn comfort en veiligheid en zijn progressieve design. Tegelijkertijd 

biedt hij maximale kostenefficiëntie dankzij lagere exploitatiekosten en uitgebreide internetconnectiviteit. De 

Mercedes PRO connect-services en het MBUX multimediasysteem (Mercedes-Benz User Experience) vormen 

daarvoor de perfecte basis. Mercedes PRO connect verbindt de fleetmanager met alle voertuigen en chauffeurs 

in het wagenpark. Hij kan online opdrachten beheren en vrijwel in realtime informatie opvragen over de locatie 

van een voertuig, het brandstofniveau en de onderhoudsintervallen. Er zijn af fabriek acht pakketten leverbaar 

voor de Sprinter. Voor Mercedes PRO connect zijn diverse services beschikbaar, zoals Voertuigstatus, 

Voertuiglogistiek, Wagenparkcommunicatie, Onderhoudsmanagement, Digitaal rittenboek, Ecomonitor & 

Rijstijlmonitor. 

Nog meer varianten: de Sprinter voelt zich thuis in alle sectoren 

De Sprinter is er als Gesloten bestelwagen, Tourer, Chassicabine en Chassisdubbelcabine. Daarbovenop zijn er 

verschillende cabinevarianten, carrosserielengten, aandrijflijnen, gewichtsklassen, laadruimhoogtes en 

uitrustingsopties. Als gevolg daarvan kunnen er ruim 1.700 verschillende versies worden geconfigureerd. De 

Sprinter is dus verregaand modulair en kan aan de eisen van iedere sector en ieder klantsegment worden 

aangepast.  

Technische highlights: voorwielaandrijving, nieuwe automatische transmissies 

Als vanouds is de Sprinter leverbaar met achterwiel- of vierwielaandrijving. Nieuw sinds de introductie van de 

derde generatie is de mogelijkheid om voor voorwielaandrijving te kiezen. Het maximale laadvermogen van deze 

variant is 50 kilogram hoger dan die van de Sprinter met achterwielaandrijving. Bovendien heeft hij een 80 

millimeter lagere laaddrempel. Dat maakt het in- en uitladen gemakkelijker en zorgt bij camperversies voor een 

beter in- en uitstap. 

Tot de technische highlights van de Sprinter behoren zeker de twee nieuw ontwikkelde automatische 

transmissies voor de voorwielaangedreven varianten. De eerste, de 9G-TRONIC negentraps automatische 

transmissie met koppelomvormer, is uniek in het segment van de grote bestelwagens. Deze transmissie zorgt 

voor een optimale balans tussen een laag verbruik en een dynamisch weggedrag. Ook draagt deze transmissie 

bij aan een stille cabine en een uitstekend rijcomfort. De handgeschakelde zesversnellingsbak overtuigt door 

zijn optimale schakelcomfort en de afwezigheid van hinderlijke trillingen in de versnellingshendel. 
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Praktisch interieur en laadgewicht tot 5,5 ton 

De werkplek van de bestuurder is overzichtelijk en praktisch. Verbeteringen zijn de ergonomische stoelen met 

lange zittingen, KEYLESS-START, de HOLD-functie en de krachtige automatische airconditioning 

THERMOTRONIC. Op het nieuwe multifunctionele stuurwiel kunnen de boordcomputer, voertuigfuncties en 

multimediasystemen worden bediend. Het opladen van smartphones kan vanaf nu draadloos. Een modulair 

opbergconcept zorgt voor orde op de werkplek. Daarbij zit de laadruimte vol slimme oplossingen, zoals 

belaadbare wielkasten en een laadhoogte die in combinatie met voorwielaandrijving volledig kan worden benut. 

De laadcapaciteit is 17 m3 en het laadvermogen gaat tot 5,5 ton.  

Mercedes-Benz Vans heeft het Sprinter-segment ook wat betreft veiligheid naar een hoger niveau getild. Voor 

de Sprinter zijn meerdere elektronische assistentiesystemen beschikbaar, zoals adaptieve cruisecontrol, high-

performance led-koplampen met grootlichtassistent, dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert 

(standaard), actieve spoorassistent, parkeerpakket met 360°-camera en regensensor met geïntegreerd 

ruitenwissersysteem WET WIPER SYSTEM (standaard) voor optimaal zicht tijdens het wissen. 

Veiligheids- en assistentiesystemen op personenwagenniveau  

Flexibel, betrouwbaar en vooral veilig: de nieuwe Sprinter biedt op alle vlakken het maximaal haalbare. Met de 

derde generatie van het bestelwagenicoon onderstreept Mercedes-Benz Vans zijn voortrekkersrol op het 

gebied van innovatie en introduceert het merk moderne veiligheidstechnologieën in het segment van grote 

bestelwagens. Voor de Sprinter is standaard en optioneel een complete reeks veiligheids- en 

assistentiesystemen leverbaar die tot nu toe waren voorbehouden aan de personenwagenmodellen van 

Mercedes-Benz. Daartoe behoren bijvoorbeeld de op radar gebaseerde actieve afstandsassistent DISTRONIC, 

de actieve remassistent en de actieve spoorassistent. Ook het optionele parkeerpakket inclusief 360 graden-

camera ondersteunt de bestuurder. Vanzelfsprekend is ook de zijwindassistent aan boord, die het rijden op 

hogere snelheid zoals op de snelweg veiliger maakt.   

Andere interessante voorbeelden zijn bijvoorbeeld twee verschillende parkeerassistentiesystemen die de 

bestuurder bij het parkeren en manoeuvreren ondersteunen via ultrasoonsensoren. De functie 

‘flankbescherming’ maakt deel uit van het parkeerpakket. Als het systeem met behulp van sensorinformatie een 

obstakel aan de zijkant waarneemt, wordt continu de veranderende afstand tussen dat obstakel en het voertuig 

gemeten. De wegrijassistent, die ook deel uitmaakt van het parkeerpakket, speelt bij voertuigen met een 

automatische transmissie een ondersteunende rol bij het wegrijden. De Rear Cross Traffic Alert waarschuwt 

optisch en akoestisch voor kruisend verkeer bij het achteruitrijden en kan indien nodig een noodstop uitvoeren 

(alleen in combinatie met de dodehoekassistent). De uitstapwaarschuwing maakt deel uit van de 

dodehoekassistent en bewaakt bij het uitstappen het dode-hoekgedeelte van de bestuurder/bijrijder 

gedurende drie minuten na het uitzetten van de motor.  
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De Mercedes-Benz eVito en eSprinter 

Mercedes-Benz Vans heeft onlangs de volledig elektrische eVito geïntroduceerd. Het nieuwe model is efficiënt, 

flexibel en betrouwbaar en is bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijke gebieden. Met de eVito breidde 

Mercedes-Benz Vans zijn bestelwagenaanbod uit met een volledig elektrische bestelwagen. Het nieuwe model 

is uitgerust met een 41,4 kWh sterk accupakket, waarmee hij een actieradius heeft van 149-160 km volgens de 

NEDC-testmethodiek. Het accupakket bevindt zich onder de laadvloer en gaat niet ten koste van de laadruimte. 

De eVito is in zes uur weer opgeladen.  

Actieradius zelf verbeteren 

Door gebruik te maken van een van de drie rijprogramma’s en vier recuperatieniveaus 

(energieterugwinningsniveaus) is het mogelijk het stroomverbruik te verminderen en daarmee de actieradius 

verder te verbeteren. Hiermee is de eVito verregaand af te stemmen op ieders rijstijl en kan remenergie worden 

teruggewonnen. Verder kan energie worden bespaard door de eVito voor vertrek alvast op temperatuur te 

brengen terwijl hij nog aan de lader is aangesloten.  

Twee lengtes 

De elektrische aandrijflijn van de eVito heeft een vermogen van 84 kW en 300 Nm koppel. Zowel de actieradius 

als laadcapaciteit komt tegemoet aan de wensen voor professioneel gebruik. De nieuwe elektrische 

bestelwagen komt beschikbaar in twee lengtes. Met een basislengte van 5.140 mm heeft hij een maximale 

laadvermogen van 1.073 kg. De extra lange versie beschikt over een lengte van 5.370 mm en heeft 1.048 kg 

aan laadcapaciteit. De laadruimte loopt uiteen van 6,0 tot 6,6 m3.  

Concurrerende TCO 

De elektrische eVito bewijst dat het mogelijk is om op onderhoud te besparen. Een elektromotor slijt minder 

snel dan een verbrandingsmotor en bovendien is het niet meer nodig om olie te verversen of filters te 

vervangen. De TCO van een volledig elektrische bestelwagen kan concurrerend zijn met die van dieselvarianten. 

Verder zijn er diverse mogelijkheden voor het benutten van subsidies, die bijdragen aan een nog verder 

concurrerende “Total Cost of Ownership”.  

Om vóór aankoop na te gaan of de eVito voldoet kan de eVAN Ready App gebruikt worden. De app analyseert 

de gereden routes, het rij- en remgedrag en hoogtemeters middels automatische tracking en heeft als doel 

vragen te beantwoorden als ‘hoeveel bereik heb ik werkelijk met een elektrisch voertuig?’ en ‘hoe vaak moet ik 

een elektrisch voertuig opladen?’. Tevens geeft de app inzicht in locaties van laadpalen in de omgeving.  

Samenwerking met ENGIE 

Om de omschakeling naar elektromobiliteit te bespoedigen, is Mercedes-Benz voor de Benelux een 

samenwerking aangegaan met energiebedrijf ENGIE. EVBox (onderdeel van ENGIE) biedt allesomvattende 

laadoplossingen op maat, variërend van advies tot installatie en after-salesservice, voor zowel de particuliere als 
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zakelijke markt. De samenwerking tussen Mercedes-Benz, ENGIE en EVBox is gericht op de serviceverlening 

rondom het laden van voertuigen. Zo gaan particuliere en professionele behoeften hand in hand.  

 

 

 

Electrify your retail 

Niet alleen klanten maar ook de eigen Mercedes-Benz organisatie en het Mercedes-Benz dealernetwerk in de 

Benelux spreken zich uit voor elektromobiliteit. Dit betekent dat ook deze locaties volledig worden uitgerust 

voor een op-en-top serviceverlening rondom elektrische voertuigen. Ook hierbij speelt ENGIE met EVBox een 

belangrijke rol: zij adviseren en begeleiden de dealers en de vestigingen van Mercedes-Benz in Nederland en 

België bij de installatie van passende laadinfrastructuur – van reguliere installaties tot snelladers.  

eSprinter op komst 

Na de introductie van de Mercedes-Benz eVito volgt midden 2020 de eSprinter, die in eerste instantie als 

bestelwagen met een verhoogd dak en een toegelaten gewicht van 3.500 kg op de markt komt. Zijn maximale 

laadvolume is met 10,5 m3 gelijk aan dat van de Sprinter met dieselmotor. 

Het batterijpakket van de eSprinter (bestaande uit vier units) is 55 kWh groot en zorgt voor een actieradius van 

circa 150 km (WLTP). De maximale laadcapaciteit is dan 900 kg. Er wordt ook een variant leverbaar met drie 

batterij-units (41 kWh). De actieradius van de eSprinter komt dan op zo’n 115 km uit en de maximale 

laadcapaciteit op 1.040 kg. 

Het vermogen en koppel van de elektrische aandrijflijn van de eSprinter zijn gelijk aan die van de instapdiesel: 

84 kW en 300 Nm. Net zoals bij de eVito kan de topsnelheid variabel worden ingesteld. Voor stedelijk gebruik 

is 80 km/u voldoende, maar tot 120 km/u is ook mogelijk. 
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De nieuwe Mercedes-Benz Citan 

Mercedes-Benz vernieuwt zijn productaanbod in het segment van de compacte bestelauto’s met in 2021 een 

opvolger voor de Citan. De nieuwe Citan – waarvan ook een elektrische variant volgt – wordt wederom in 

samenwerking met Renault-Nissan-Mitsubishi ontwikkeld. 

"De nieuwe Citan wordt op alle fronten een compleet nieuw model en zal bij de eerste oogopslag direct 

herkenbaar zijn als een Mercedes-Benz. De opvolger van onze compacte bestelwagen krijgt een pakket aan 

merk-onderscheidende features,” verklaart Marcus Breitschwerdt, Hoofd Mercedes-Benz Vans. 

Mercedes-Benz Vans levert de Citan sinds 2012 en is vanaf het begin een succes in het small van segment. De 

compacte bestelwagen met zijn grote laadruimte is bij uitstek geschikt voor de verschillende uitdagingen in de 

stad. Vooral binnen de snelgroeiende on-demand bezorgdienstensector wordt de nieuwe compacte bestelauto 

van Mercedes-Benz een nog interessantere optie. Verantwoordelijk voor het succes van de huidige Citan is 

vooral de combinatie van zijn grote functionaliteit, veelzijdigheid, verbruik, het uitgebreide pakket aan 

veiligheidssystemen en hoge rijcomfort. 

Met de opvolger van de Citan geven Daimler AG en Renault-Nissan-Mitsubishi een vervolg aan hun strategische 

samenwerking die negen jaar geleden is gestart. 
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Nieuwe fase voor Van ProCenters  

De Van ProCenters van Mercedes-Benz Vans zijn belangrijke pijlers onder het succes van het merk. Deze 

gespecialiseerde mobiliteitscentra, die ondernemers op elk gebied de beste expertise in bestelwagens bieden, 

gaan nu een volgende fase in, VanPro adVANce. Mercedes-Benz Vans transformeert het netwerk naar nieuwe 

VanPro Centers die zich nog beter richten op de markt van nu én de toekomst.  

De Van ProCenters van Mercedes-Benz staan al sinds 2014 synoniem voor de beste serviceverlening in de 

branche. De gespecialiseerde mobiliteitscentra geven het beste advies over de inzet van Mercedes-Benz 

bestelwagens, financieringsoplossingen én verzekeringen. Met een allesomvattend pakket aan diensten 

ontzorgt het landelijk dekkende netwerk daarnaast ook op het gebied van reparaties en onderhoud. De Van 

ProCenters van Mercedes-Benz zijn niet meer weg te denken uit de bestelwagenwereld en worden door zowel 

klanten als vakspecialisten hoog gewaardeerd. 

VanPro adVANce: nieuwe tijden, diensten én rollen 

Om ondernemers het beste te blijven bieden in een snel veranderende markt, investeert Mercedes-Benz Vans 

opnieuw fors in haar Van ProCenter netwerk.  Met het programma VanPRO adVANce rolt het merk een nieuw 

ontwikkelings-, coachings- en trainingsprogramma uit dat erop gericht is om het netwerk klaar te stomen voor 

de toekomst. 

De professionals van het Van ProCenter worden intensief getraind en krijgen de nieuwste tools tot hun 

beschikking. Niet alleen om klanten te voorzien van bijvoorbeeld het juiste advies over elektrisch rijden, maar 

ook om hen het maximale te laten halen uit het steeds groter worden aanbod van geavanceerde Mercedes PRO 

Connect-services. Zo is een service adviseur bijvoorbeeld in staat om op basis van voertuigdata pro-actief 

contact op te nemen om onderhoud in te plannen op het moment dat het de ondernemer het beste schikt. 

Bij nieuwe tijden en nieuwe diensten horen ook nieuwe rollen. Zo zal het team van VanPro Center professionals 

onder meer gaan bestaan uit een Digital Transformation Manager die verantwoordelijk is voor de digitalisering 

van bedrijfsprocessen, om de klantervaring verder te verhogen. De nieuwe Digital Marketing Specialist heeft als 

hoofddoel om klanten en prospects gericht te bereiken via omnichannel communicatie. De nieuwe Lead 

Specialist gaat ervoor zorgen dat er nóg sneller op klantvragen wordt gereageerd en de Product Expert 

Connectivity begeleidt klanten om het maximale te halen uit het innovatieve MBUX multimediasysteem en de 

geavanceerde Mercedes PRO Connect-services. 

“Met VanPro adVANce bouwen we verder op de bewezen en geprezen Van ProCenter-formule. Met gerichte 

coaching en focus op de hoge kwaliteitsstandaarden stellen we onze dealers niet alleen in staat om sneller in te 

spelen op nieuwe marktontwikkelingen, maar ook de klant nog beter te bedienen met onze innovatieve 

producten en diensten. We starten nu met de uitrol en schalen vervolgens snel op om alle dealers in de Benelux 

te begeleiden in deze essentiële transformatie”, aldus Geert Jaeken, Chief Operating Officer van Mercedes-Benz 

Vans Benelux. 

 

 


