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Partner sempurna untuk perjalanan bisnis dan liburan: Mercedes-
Benz memperkenalkan New Sprinter kepada pelanggan Indonesia 
 

• New Sprinter menawarkan fungsionalitas tingkat tinggi dan sempurna untuk mengakomodasi bisnis 
dan liburan 

• New Sprinter dapat disesuaikan dan menawarkan berbagai solusi untuk menjawab kebutuhan 
berbagai sektor 

• New Mercedes-Benz Sprinter hadir dengan keamanan aktif dan pasif yang diperbarui. 

• New Sprinter hadir dengan 2 tahun warranty atau 200.000 kilometer 

• New Sprinter dibanderol dengan harga Rp. 1.030.000.000 (off-the-road) 

 
Jakarta. Hari ini, Mercedes-Benz Distribution Indonesia kembali menegaskan komitmennya 
untuk menawarkan portofolio produk yang luas dengan memperkenalkan New Mercedes-Benz 
Sprinter. Peluncuran New Sprinter ini menggarisbawahi strategi Mercedes-Benz di segmen van 
untuk menawarkan solusi khusus pelanggan untuk perjalanan bisnis dan liburan dengan produk 
yang sangat dapat disesuaikan. 
 
Desain yang menarik, fitur keselamatan tingkat tinggi, efisiensi biaya, detail yang berorientasi 
kepada pelanggan dan sektor, generasi ketiga Sprinter mendefinisikan kelas atas di segmen van 
besar. Akan tetapi, pendiri segmen ini benar-benar menunjukkan kekuatan sebenarnya dalam 
menggabungkan atribut individualnya ke dalam solusi sistem secara keseluruhan. 
 
“Kami sangat antusias untuk mempersembahkan New Sprinter kepada pelanggan kami di 
Indonesia. Sebagai mobil serba bisa, New Sprinter menawarkan berbagai kebutuhan 
transportasi komersial maupun mobilitas. Dengan tingkat kustomisasi, fleksibilitas, dan sistem 
keselamatan baru yang belum pernah ada sebelumnya, New Sprinter mencapai di titik seperti 
yang ditunjukkan oleh generasi sebelumnya: sekali lagi, New Sprinter ini mengubah ulang 
segmen van”, kata Choi Duk Jun, President Director, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia. 
 
 
 
 
Sangat dapat disesuaikan: dibuat khusus untuk pelanggan 

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia  
CIBIS Nine Building,15th Floor Unit A 
Jl. TB Simatupang No. 2, Jakarta 12560, Indonesia 

Tel:  +62 21 50 84 56 99  

www.mercedes-benz.co.id   

  

  

 Press Information  
Informasi Pers 
 



 

 Page 2 

 
Modularitas yang dimaksimalkan ini mendefinisikan inti dari konsep New Sprinter, dimana 
mencerminkan berbagai persyaratan spesifik yang dibutuhkan oleh berbagai sektor dan segmen 
pelanggan yang berbeda-beda. Solusi spesifik sektor mencakup berbagai layanan transportasi 
jarak jauh, van VIP atau digunakan sebagai ambulans oleh layanan kesehatan. Grup yang 
ditargetkan sama beragamnya dengan pengaplikasiannya. Sprinter menyediakan jawaban untuk 
semua kebutuhan transportasi bagi pemilik dan perusahaan yang mementingkan efisiensi. 
 
Lebih dari generasi sebelumnya, New Sprinter menggunakan teknologi mobil Mercedes-Benz untuk 

mendefinisikan kembali sektor van dalam hal kenyamanan, ergonomi, dan fungsionalitas. New Sprinter 

hadir dengan mengesankan yang memiliki berbagai fitur peralatan dan konsep operasi yang meningkatkan 

segmen van besar ke tingkat yang lebih baru. Fitur-fitur baru termasuk lampu depan LED High Performance, 

velg ringan 17 inci, engine start Keyless Go dan Thermotronic Automatic Climate Control, serta kursi 

berbentuk ergonomis, dan sistem bantuan terbaru. Interior New Sprinter masih tetap sama dengan 

menawarkan ketinggian kabin 1,9 meter yang memungkinkan orang untuk berdiri di dalam. 

New Mercedes-Benz Sprinter hadir dengan 2 tahun warranty atau 200.000 kilometer – mana 
yang tercapai lebih dahulu – dengan empat pilihan warna berbeda; Obsidian Black, Tenorite 
Grey, Arctic White, dan Brilliant Silver. Sprinter 415 CDI A3 baru tersedia di diler resmi 
Mercedes-Benz dengan harga rekomendasi Rp. 1.030.000.000 (off-the-road). 
 
Desain Mercedes-Benz: desain mengesankan sebagai armada dan bisnis 
 
Strategi desain Mercedes-Benz yang dibangun di sektor mobil penumpang menjadi dasar bagi 
penampilan yang percaya diri oleh new Mercedes-Benz Sprinter. Dengan demikian, Sprinter 
mengalami perubahan dari kendaraan komersial dengan nilai utilitas murni ke business card 
yang mengesankan untuk armada komersial dan bisnis. New Sprinter menafsirkan ulang bahasa 
desain Mercedes-Benz, dan mewujudkan kontradiksi yang melekat pada filosofi ini: daya tarik 
emosional dan kecerdasan. Sebagai bagian dari keluarga van, fitur umum dengan V-Class jauh 
lebih terlihat dibandingkan dengan segmen kendaraan komersial. 
 
Aman di semua lini: fitur teknologi dengan fokus pada situasi penanganan yang dinamis 
 
Sistem Blind Spot Assist memperingatkan pengemudi jika mendeteksi perubahan jalur yang akan 
mengakibatkan risiko tabrakan. Sensor radar jarak pendek yang terletak di kedua sisi bumper belakang 
memantau area langsung ke samping dan ke belakang kendaraan. Dengan cara ini, Sensor radar jarak 
pendek dapat mendeteksi ketika kendaraan lain yang terdapat di "titik buta" dari kaca spion yang sedang 
melaju di jalur yang berdekatan. Dalam situasi seperti itu, sistem memberi tahu pengemudi melalui sinyal 
peringatan merah di kaca spion luar. Jika pengemudi mengabaikan peringatan ini dan menyalakan lampu 
sein untuk berpindah jalur, sinyal peringatan akustik juga akan berbunyi. New Sprinter juga dilengkapi 
dengan airbag depan untuk kursi pengemudi dan kursi co-driver. 
 
Intervensi pengereman khusus untuk melawan efek yang dihasilkan angin 
 
Tingkat keamanan yang tinggi adalah salah satu inti nilai dari brand dengan bintang-sudut-tiga. Mercedes-
Benz adalah produsen van pertama di dunia yang menawarkan inovasi Crosswind Assist dari Mercedes-Benz 
Sprinter. Crosswind Assist diaktifkan secara otomatis dari kecepatan 80 km/jam dan menggunakan sensor 
Electronic Stability Program ESP® yang sesuai standar. Sebuah sensor mendeteksi gaya yang bekerja pada 
kendaraan saat terjadi angin silang atau hembusan angin tiba-tiba dan menerapkan aksi pengereman ke 
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roda individu di sisi yang menghadap angin. Torsi pengereman ini menciptakan gerakan menguap yang 
melawan efek angin silang. Penyimpangan trek dengan demikian berkurang secara signifikan. Ini secara 
nyata mengurangi ketegangan pada pengemudi, menghindari respons pengemudi yang tidak tepat dalam 
angin kencang. Perhatian pengemudi juga tertuju pada intervensi sistem dengan lampu indikator di kluster 
instrumen. 
 
Pusat bodybuilder menguatkan fungsi internal dan eksternal 
 
Berkat peningkatan variasi model dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dari new Sprinter, hampir 
semua kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi hingga ke detail terakhir. Dalam kasus ini, bodybuilder yang 
dibuat oleh Mercedes-Benz Vans pada tahun 2006 akan memberikan solusi individual. Di sinilah teknisi 
Mercedes-Benz memiliki kerja sama yang erat dengan mitra konversi terkemuka. Upaya gabungan ini 
menghasilkan hal-hal seperti ambulans, angkutan bandara atau mobil van mewah yang memenuhi impian 
rumah di atas roda. 
 
Sebagian besar Sprinter yang baru terdaftar, dipasang atau diubah oleh bodybuilder spesialis dan 
menunjukkan betapa pentingnya pekerjaan Bodybuilder Centre untuk peran generasi Sprinter ketiga 
sebagai pemimpin pasar dan penggerak inovasi. Oleh karena itu, perhatian diberikan selama pengembangan 
untuk memastikan bahwa dimensi penting dan titik penahan, misalnya untuk pemasangan kursi atau bodi 
kompleks tetap tidak berubah. Hasilnya adalah pemasok solusi khusus juga dapat terus bekerja dengan New 
Sprinter tanpa penundaan waktu. 
 
Sekilas tentang data teknis 
 

Data Teknis Sprinter 415 CDI A3 

  

Mesin & Transmisi  

Jumlah silinder/konfigurasi 4/In-line 

Kapasitas mesin (cc) 2,143 

Rated Output (kW/hp) 110 [150] /3,800 

Torsi (Nm/rpm) 330 / 2,100 

Transmisi 

6-Speed Manual 

Transmission 

Performa/Konsumsi Bahan Bakar  

Kecepatan maksimum (km/j) 160 

Konsumsi bahan bakar kombinasi 

(l/100km) 
9.7 

Emisi CO2 (g/km) 230 

Jenis bahan bakar Diesel 

Emisi Euro 3 

Harga, off-the-road (Rp.) 

1.030.000.000 (off-the-

road) 

 
 
Notes: 
Media requirements fot press releases and high-resolution images can ve downloaded via the following links: 
https://drive.google.com/drive/folders/1O9-uEbZhVvK1qRIgpM215BXUMzXyApuT?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1O9-uEbZhVvK1qRIgpM215BXUMzXyApuT?usp=sharing
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### 

Sekilas Mercedes-Benz Indonesia 

Mercedes-Benz adalah produsen mobil terkemuka yang berasal dari Jerman, dan merupakan divisi 

multinasional dari Mercedes-Benz AG. Brand ini terkenal berkualitas tinggi dan memiliki teknologi canggih 

dalam setiap produknya seperti mobil, bus, coach dan truk. Mercedes-Benz berpusat di Stuttgart, Baden-

Württemberg, Jerman. Didirikan di Indonesia pada tahun 1970, Mercedes-Benz menghadirkan kendaraan yang 

pertama di Indonesia, Victoria-Benz yang berasal langsung dari Mercedes-Benz dan tiba di Indonesia pada 

tahun 1894. Mercedes-Benz Indonesia terdiri dari dua perusahaan, yaitu PT Mercedes-Benz Indonesia dan PT 

Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Mercedes-Benz secara lokal merakit kendaraan andalannya – Sedan A-

Class, C-Class, E-Class dan S-Class, serta SUV GLA, GLC, GLE, dan GLS di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat dalam 

sebuah pabrik dengan luas 42 hektar. Pada tahun 2009, pabrik Mercedes-Benz Indonesia dinyatakan sebagai 

produsen otomotif dengan sertifikasi Eco-Industry dari TUV-Rheinland. Mercedes-Benz secara konsisten 

mengutamakan keramahan lingkungan, efisiensi, desain yang memikat, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

mengemudi melalui inovasi teknologi terbaru yang canggih.  

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mercedes-Benz, kunjungi www.mercedes-benz.co.id  

FB and IG: MercedesBenzID. Twitter: MBIndonesia. Youtube: Mercedes-Benz Indonesia 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

Mercedes-Benz Indonesia: 

 

Dennis A. Kadaruskan, hp: +62 811 1142 916, dennis.kadaruskan@daimler.com  

Rachma Nadya, hp: + 62 877 7700 8520, rnadya@webershandwick.com 

http://www.mercedes-benz.co.id/
mailto:dennis.kadaruskan@daimler.com
mailto:rnadya@webershandwick.com

